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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN XERAL 

O IES DO CASTRO, centro urbano por excelencia, imparte as dúas etapas da Educación Secundaria: a 

obrigatoria, cos catro niveis correspondentes, e a posobrigatoria cos dous niveis de Bacaharelato. A ESO 

acolle  a algo máis  de trescentos cincuenta alumnos organizados en tres liñas por curso -agás en segundo que 

hai catro- que á súa vez inclúen algún reforzo e agrupamento. Polo que respecta ao Bacharelato son cinco 

grupos por cada nivel desa etapa, entre os que se inclúe un grupo de Bacharelato Internacional, e que 

representan cuantitativamente arredor de douscentos setenta alumnos. 

As características do alumnado responden a un patrón eminentemente urbano e de condición social media- 

alta. Isto ten unha clara repercusión sobre o proceso de ensino-aprendizaxe da materia obxecto da presente 

programación, se temos en conta que a maior parte do alumnado é monolingüe en castelán e polo tanto 

prodúcese decote unha situación de bilingüismo diglósico entre as dúas linguas en contacto, e dá como 

resultado que o alumnado ao final das dúas etapas presente un alto grao de satisfacción desde o punto de 

vista da lingua escrita, pero moito menor en canto á lingua oral. 

En resumo, e de xeito moi global, incidirase no estudo e a práctica da lingua escrita e oral para obtermos 

persoas competentes en ambas as competencias, pero, de maneira especial, na competencia oral. 

 

1º DA ESO: CATRO GRUPOS MÁIS UN DE AGRUPAMENTO 

 

1.-CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE E DESCRITORES 

 

Na área de Lingua Galega e Literatura incidiremos no adestramento de todas as competencias de maneira 

sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 

 

Desde a área de Lingua Galega e Literatura desenvólvense de forma xeral varios aspectos desta competencia, 

xa que as análises das estruturas morfolóxicas, sintácticas e textuais supoñen un adestramento do razoamento 

lóxico, a súa sistematización, a aplicación dun método rigoroso. Por outro lado, a variedade tipolóxica e 

temática dos textos pon en contacto a área coa relación do ser humano coa realidade, o mundo científico e o 

contorno ambiental. 

 

Así, ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas unidades, destacamos os 

seguintes: 

 

• Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as repercusións para a 

vidafutura. 

• Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidadecircundante. 

• Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vidacotiá. 

 

 

Comunicación lingüística (CCL) 

 

A competencia en comunicación lingüística adéstrase de maneira explícita no propio ámbito curricular; por 

tanto, poderiamos incluír calquera dos descritores desta competencia. Porén, e dado que se explicitan nas 



unidades segundo a relevancia que teñen en cada unha delas, resáltanse aquí aqueles que favorecen a súa 

transversalidade. 

 

Destacamos, pois, os descritores seguintes: 

 

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

• Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación ecoherencia. 

• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 

interlocutor… 

• Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas situacións 

comunicativas. 

 

Competencia dixital (CD) 

 

A área de Lingua Galega e Literatura debe contribuír ao adestramento da competencia dixital, tan relevante e 

necesaria no contexto actual. O uso das novas tecnoloxías supón un novo modo de comunicación cuxo 

ámbito haberá que adestrar de maneira sistemática. A produción de procesos comunicativos eficaces nos que 

se empregan os contidos propios da materia é un piar esencial para o desenvolvemento da competencia 

dixital nos alumnos ealumnas. 

 

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

 

• Empregar distintas fontes para a busca deinformación. 

• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súafiabilidade. 

• Elaborar información propia derivada da información obtida a través de mediostecnolóxicos. 

• Comprender as mensaxes que veñen dos medios decomunicación. 

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informaciónsdiversas. 

• Manexar ferramentas dixitais para a construción decoñecemento. 
• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

A expresión lingüística e o coñecemento cultural que se adquire a través da literatura facilitan desde a área o 

desenvolvemento desta competencia. A verbalización de emocións e sentimentos sobre as manifestacións 

literarias ou artísticas, as creacións propias, o coñecemento do acervo literario... fan desta área un cauce 

perfecto para adestrar a competencia. 

 

Traballamos, por tanto, os seguintes descritores: 

 

• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e cara ás persoas que 

contribuíron ao seudesenvolvemento. 

• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal ecultural. 

• Expresar sentimentos e emocións desde códigosartísticos. 
• Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto pola estética no 

ámbitocotián. 

• Elaborar traballos e presentacións con sentidoestético. 

 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

Traballar con outros, descubrir as diferenzas e establecer normas para a convivencia favorece o 

desenvolvemento das competencias sociais e cívicas. Desde o uso da lingua para chegar a consensos, 

establecer e cumprir regras de funcionamento ata o seguimento das normas de comunicación, pódeseadestrar 

en Lingua Galega e Literatura esta competencia. Por outra parte, a contextualización da comunicación 



lingüística e literaria propias da área e a importancia da crítica textual fan fundamental o traballo desta 

competencia. 

 

Para iso, adestraremos os seguintes descritores: 

 

• Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de distintas fontes e 

identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito referendado por unha 

constitución. 

• Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a 

resolución de conflitos. 

• Mostrar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participaciónestablecidos. 

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións eideas. 
• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintosvalores. 

 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

O adestramento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital importancia en calquera contexto 

educativo porque favorece a autonomía dos alumnos e o desenvolvemento de habilidades persoais para 

emprender accións innovadoras en contextos académicos que logo se poderán extrapolar a situacións vitais. 

No propio estudo da materia, os alumnos e as alumnas deben recoñecer os seus recursos e adquirir hábitos 

que lles permitan superar dificultades no traballo e na consecución de metas establecidas. 

 

Os descritores que priorizaremos son: 

 

• Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezaspropias. 

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar contadelas. 

• Ser constante no traballo, superando asdificultades. 

• Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades datarefa. 

• Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas etempos. 

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dotema. 

• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución deobxectivos. 

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover acciónsnovas. 
 

Aprender a aprender (CAA) 

A competencia pódese desenvolver na área fomentando tarefas que permitan que o alumno ou a alumna se 

recoñeza a si mesmo/-a como aprendiz para a mellora dos seus procesos de aprendizaxe. Neste sentido, 

Lingua Galega e Literatura préstase especialmente a iso, xa que é unha área que favorece os procesos 

metacognitivos e a adquisición de estratexias e estruturas de aprendizaxe extrapolables a outras áreas e 

contextos. 

 

Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria: 

 

• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, funciónsexecutivas… 

• Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor daaprendizaxe. 

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos deaprendizaxe. 

• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional,interdependente... 

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa doscontidos. 
• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 

intermedios. 

• Tomar conciencia dos procesos deaprendizaxe.



2.-CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

-Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais (noticias de 

actualidade) e elaborar un resumo. 

 

-Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais sinxelos dos ámbitos social e 

académico e seguir instrucións para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

 

-Coñecer e apreciar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas, tanto 

espontáneas como planificadas. 

 

-Identificar e contrastar o propósito comunicativo en textos orais dos medios de comunicación, 

analizar criticamente os seus contidos e identificar prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 

 

-Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, as estratexias necesarias para realizar exposicións orais 

planificadas e participar de forma construtiva en diversas interaccións comunicativas. 

 

-Valorar as producións emitidas cunha fonética e prosodia correcta e mostrar unha actitude crítica 

ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

 

-Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención 

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

 

 

-Participar activamente en situacións propias do ámbito académico (pedir aclaracións, 

intercambiar opinións e expoñer conclusións). 

 

-Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais, de forma 

individual ou en grupo. 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

-Aplicar técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva. 

 

-Comprender, interpretar e sintetizar textos da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos 

próximos á experiencia do alumnado: mensaxes electrónicas ou de móbil e normas e instrucións 

de uso. 

 

-Comprender, interpretar e sintetizar escritos dos medios de comunicación, especialmente, os 

narrativos e expositivos de estrutura descritiva e secuencial. 

 

-Comprender, interpretar e sintetizar escritos do ámbito académico do alumnado, especialmente, 

textos descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs 

educativas, información de dicionarios, enciclopedias en distintos soportes. 

 

-Utilizar de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e consultar modelos de 

composición escrita. 

 

-Mostrar unha actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que transmiten prexuízos e reflexionar 

sobre os usos lingüísticos discriminatorios. 

 



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

. 
-Planificar, producir e revisar o escrito co fin de producir textos adecuados, coherentes, 

cohesionados e correctos gramaticalmente. 

-Producir, en formato papel ou dixital, textos sinxelos propios da vida cotiá e das relacións 

sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil. 

 

-Producir, a partir dun modelo, textos propios dos medios de comunicación, fundamentalmente, noticias, 

en formato papel ou dixital. 

 

-Producir, en soporte papel ou dixital, textos propios da vida académica, especialmente, resumos, 

exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e aprendizaxes realizadas. 

 

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

 

-Usar, con progresiva autonomía, as TIC (procesadores de texto e correctores ortográficos) para 

planificar, revisar e mellorar a presentación dosescritos. 

 

- Avaliar o seu proceso de aprendizaxe cunha actitude activa e de confianza. 

 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

-Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da fraseoloxía e vocabulario traballado na 

aula. 

-Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. 

 

-Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de consulta en calquera soporte, para resolver 

dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma. 

 

-Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

 

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

 

-Recoñecer e explicar o uso das distintas categorías gramaticais, utilizar este coñecemento para distinguir 

erros e diferenciar as flexivas das non flexivas. 

 

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

 

-Recoñecer, usar e explicar os conectores textuais máis comúns (sobre todo, os temporais e os 

explicativos). 

 

-Coñecer as regras de concordancia e das funcións sintácticas principais no seo da oración para elaborar 

enunciados cun estilo cohesionado e correcto. 

-Producir textos orais e escritos de diferentes xéneros, usando as regras de 

concordancia. 

-Identificar as función sintácticas no seo da oración. 
-Recoñecer as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. 

 

-Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das estratexias de autoavaliación e a aceptación 

do erro como parte do proceso de aprendizaxe. 

 

-Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 

libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes 



no centro, relacionados cos Elementos Transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos 

ouculturais. 

 

-Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e transformación de 

textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para 

a produción de textos. 

 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

-Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo, valorar 

positivamente o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e coñecer a 

lusofonía e achegarse ás culturas que a integran. 

 

-Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo das diferentes 

contornas familiares do alumnado. 

 

-Adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia da contribución individual no 

desenvolvemento da lingua galega. 

 

-Coñecer a situación sociolinguüística e legal das linguas de España. 

 

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

. 
-Recoñecer e apreciar as variantes diatópicas do galego. 

 

 

Bloque 5. Educación literaria 

-Ler, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o criterio lector; expoñer 

unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionando o seu sentido coa 

propia experiencia e outros coñecementos adquiridos, procurando asimilar os trazos estéticos 

xerais que definen cada texto. 

 

-Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos dos tres grandes xéneros a partir 

dos seus trazos característicos máis xerais. 

 

-Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións de poemas recitados ou cantados, sinalar a 

temática ou temáticas abordadas e describir os valores estilísticos dos textos. 

 

-Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e recoñecer a funcionalidade dos 

elementos formais básicos. 

 

-Ler dramatizada e comprensivamente, visionar pezas teatrais e apreciar os seus compoñentes e 

procedementos máis relevantes. 

 

-Escribir textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios adquiridos 

e dos recursos retóricos traballados naaula. 

 

-Describir e caracterizar os trazos definitorios básicos do cómic e a canción como linguaxes 

artísticas. 

 

-Familiarizarse, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e recursos que ofrecen as 

bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de información básica e a resolución de dúbidas 

de traballo. 



 

 

3.-OBXECTIVOS XERAIS 

1. Comprender, interpretar e resumir o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con 

diferentes intenciónscomunicativas.Escoitar e comprender o sentido global de informacións procedentes 

da comunicación audiovisual, desenvolvendo un pensamentocrítico. 

2. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais, respectando as normas decortesía. 

3. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, as estratexias necesarias para producir textos orais sobre temasde 

actualidade. 

4. Valorar as producións orais cunha fonética galega correcta e mostrar unha actitude crítica ante os 

prexuízos que se poidan asociar aela. 

5. Intervir de maneira activa en situacións orais propias do ámbitoacadémico. 

6. Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais ouinformais. 

7. Producir discursos breves e comprensibles, adecuados á situación e á intención comunicativa, 

coherentes e ben organizados, sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá eacadémica. 

8. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con diferentes intencións 

comunicativas. 

9. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter información, consultar modelos de 

composición escrita e solucionar dúbidas detraballo. 

10. Mostrar unha actitude crítica cara ás mensaxes que manifesten prexuízoslingüísticos. 

11. Ler en voz alta coa dicción adecuada e respectando os patróns fonéticos dogalego. 

12. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá, das relacións sociais ou do ámbito 

académico, con adecuación, coherencia, cohesión ecorrección. 

13. Usar as TIC, con progresiva autonomía, para redactar e presentar os seusescritos. 

14. Coñecer e utilizar un léxico amplo epreciso. 

15. Coñecer e utilizar adecuadamente a fonética dogalego. 

16. Utilizar os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver dúbidas e 

progresar na aprendizaxe autónoma. 

17. Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas dogalego. 

18. Coñecer e utilizar as categorías gramaticais básicas para mellorar a creación e a comprensión detextos. 

19. Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que asdesempeñan. 

20. Coñecer e utilizar os conectores textuais e as regras de concordancia para dar cohesión aostextos. 

21. Diferenciar as distintas clases de oracións segundo a intención doemisor. 

22. Participar en proxectos nos que se utilizan varias linguas, evitando estereotipos lingüísticos 

ouculturais. 

23. Desenvolver unha competencia comunicativa integrada a partir do coñecemento daslinguas. 

24. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dunpobo. 

25. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, a partir do seu contorno familiar e o do resto 

do alumnado, valorando a importancia de contribuír ao proceso de normalización dalingua. 

26. Coñecer a situación sociolingüística e legal das linguas deEspaña. 

27. Recoñecer e valorar as variantes xeográficas do galego, rexeitando prexuízoslingüísticos. 

28. Diferenciar os textos non literarios dos literarios, e nestes últimos, identificar os tres grandesxéneros. 

29. Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros, relacionándoos coa 

súa experiencia propia e expoñendo a súaopinión. 

30. Escribir textos sinxelos con intención estética, utilizando os coñecementos literariosadquiridos. 

31. Describir os trazos que caracterizan o cómic e a canción como linguaxes artísticas. 33.Coñecer 

e aplicar as estratexias de autoavaliación, recoñecendo os erros nas súasproducións. 

 

 



 

 

4.-CONCRECIÓN DOS CONTIDOS 

Os contidos da materia de Lingua Galega e Literatura agrúpanse en varios bloques.O alumnado deberá adquirir 

uns coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir unha cultura xeral. Os alumnos e alumnas deben 

identificarse como axentes activos e recoñecer que das súas actuacións e coñecementos dependerá o 

desenvolvemento da súa cultura. 

 

CONTIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

Escoitar 

B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de calquera texto oral ou daqueles propios dos medios de 

comunicación, especialmente noticias de actualidade, próximas aos intereses do alumnado. 

B1.2. Comprensión e interpretación de textos orais utilizados no ámbito social  e  académico  

(instrucións, presentacións de tarefas e breves exposicións orais de temáticasvariadas). 

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

respecto. 

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

programas informativos. 

 

Falar 

B1.5. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de estratexias necesarias para producir textos orais 

sobre temas de actualidade. 

B1.6. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética e prosodia correcta e actitude crítica ante 

os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á intención 

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito académico (pedimento de aclaracións, 

intercambio de opinións e exposición de conclusións). 

B1.9. Coñecemento e aplicación de estratexias necesarias para falar en público: planificación do  

discurso, prácticas orais formais einformais. 

B1.10. Construción de discursos adecuados, cohesionados e coherentes desde o punto de vista 

comunicativo, sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e académica. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1. Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lecturacomprensiva. 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos 

próximos á experiencia do alumnado: mensaxes electrónicas ou de móbil, normas e instrucións de 

uso. 

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

textos narrativos. 

B2.4. Comprensión e interpretación de textos do ámbito académico, especialmente,  descritivos, 

narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs educativas, dicionarios, 

glosarios e enciclopedias en diversossoportes. 

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

composición escrita. 

B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que transmitan prexuízos ou usos lingüísticos 

discriminatorios, especialmente, os que aparecen nos medios de comunicación. 

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

patróns fonéticos do galego e aos signos depuntuación. 

 
Escribir 

B2.8. Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecuados, coherentes, 

cohesionados e correctos gramaticalmente. 

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

notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou demóbil. 



B2.10. Produción, a partir dun modelo, de textos propios dos medios de comunicación, 

fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital. 

B2.11. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos propios da vida académica, especialmente,resumos, 

exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e aprendizaxes realizadas. 

B2.12. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos de distintos xéneros: descricións, narracións de 

feitos e exposicións de ideas e conceptos. 

B2.13. Uso, con progresiva autonomía, das TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) na 

planificación, revisión e presentación dos escritos. 

B2.14. Autoavaliación da aprendizaxe da lingua cunha actitude activa e de confianza. 

 
Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación  de 

fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos traballados naaula. 

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

B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en soporte  

electrónico, especialmente sobre clases de palabras enormativa. 

B3.4. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da 

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

cohesióntextual. 

B3.6. Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas (substantivo, adxectivo 

cualificativo, verbo, adverbio…), así como a diferenza entre palabras flexivas e non flexivas para 

a creación e comprensión de textos. 

B3.7. Recoñecemento, uso e reflexión dos mecanismos da cohesión textual como a deíxepersoal. 
B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos conectores textuais máis comúns, en particular  os  

temporais eexplicativos. 

B3.9. Coñecemento das regras de concordancia e das funcións sintácticas principais no seo da oración 

para elaborar enunciados cun estilo cohesionado e correcto. 

B3.10. Recoñecemento das modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas,  desiderativas, 

dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa doemisor. 

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

como parte doproceso. 

B3.12. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 

libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes 

no centro, relacionados cos Elementos Transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos 

ou culturais. 

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

competencia comunicativa integrada. 

 
Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade 

dun pobo. B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural dahumanidade. 

B4.3. Alusofonía. 

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

B4.5.   Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de recuperación do galego, favorecendo  

o xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e consciencia da necesidade e das 

potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso normalizado da linguagalega. 

B4.6. Situación sociolingüística e legal das linguas 

deEspaña. B4.7. Os prexuízoslingüísticos. 

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

dogalego. 

 
Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Lectura, con regularidade e de maneira guiada, de obras literarias para desenvolver o criterio  

lector; exposición da opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relación do seu 

sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e asimilación dos trazos 

estéticos xerais que definen cadatexto. 



B5.2. Comparación de textos literarios e non literarios e diferenciación de textos dos tres grandes  

xéneros a partir dos seus trazos característicos máisxerais. 

B5.3. Lecturaexpresiva ecomprensiva,audicións de poemas recitados ou cantados,determinación da 

temática ou temáticas abordadas e descrición dos valores estilísticos dos textos. 

B5.4. Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da funcionalidade 

dos elementos formaisbásicos. 

B5.5. Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e apreciación dos seus 

compoñentes e procedementos máis relevantes. 

B5.6. Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

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

artísticas. 

B5.8. Familiarización, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e recursos que  

ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de información básica e a resolución 

de dúbidas detraballo. 

 

5.-CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
1.-Comunicación oral: escoitar e falar 

 

Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais sinxelos (noticias de actualidade). 

Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos sinxelos a resumos. 

Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes en textos orais do ámbito social e 

académico. 

Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na orde que lle corresponde, 

manifesta respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre, volume) e o significado da 

linguaxe non verbal. 

Identifica a intención comunicativa, as ideas principais e as secundarias de programas informativos. 

Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir 

das coincidencias e diferenzasatopadas. 

Identifica e rexeita os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou discriminacións. 
Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 

producións. 

Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e visualmente atractivas. 
Aprecia a emisión dunha pronuncia correcta, recoñece os erros de produción oral propia e allea e propón 

solucións para melloralas. 

Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia da lingua galega. 

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

Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa 

desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras morfosintácticas desta lingua, 

en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das 7 vogais, n velar, 

fonema fricativo palatal xordo). 

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

Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

Intervén en debates e coloquios do ámbito académico, respectando as regras de interacción. 

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

Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informaisbreves. 

Respecta os aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta 

autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 

Adecúa a súa pronuncia á finalidade da situación comunicativa. 

Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal ás súas producións orais. 

Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e espontáneos. 

Recoñece e avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica, castelanismos) nos discursos orais 

propios e alleos e trata, progresivamente, deevitalos. 

Producir discursos breves e comprensibles sobre temas da vida cotiá, de interese persoal ou social. 
Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión, fai invitacións e 

ofrecementos, e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un



servizo. 

 

2.-Comunicación escrita: ler e escribir 

 

Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e resumos. 

Recoñece a intencionalidade do emisor a partir de elementos contextuais explícitos. 

Reconstrúe o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas. 

Busca o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da palabra ou deduce o significado polo contexto. 

Interpreta o significado de elementos non lingüísticos (símbolos, iconas, etcétera). 

Busca información para ampliar e completar o contido das mensaxes a través de distintos recursos: xornais, 

revistas, libros, enciclopedias, buscadores de internet. 

Contrasta os contidos analizados cos coñecementos propios, antes e despois da lectura. 

 

Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos propios da vida cotiá: mensaxes electrónicas ou de 

móbil, de correo electrónico, normas e instrucións de uso. 

Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de comunicación, especialmente, os narrativos e 

expositivos de estrutura descritiva e secuencial. 

Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida académica: webs educativas, información de 

dicionarios, glosarios e enciclopedias en distintos soportes. 

Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guiadas, con progresiva autonomía. 
Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e consultar modelos de composición 

escrita. 

Manifesta unha actitude crítica ante as mensaxes que transmiten prexuízos e reflexiona sobre os usos 

lingüísticos discriminatorios. 

Identifica e evita o uso de expresións habituais que evidencian prexuízos de distinta natureza: relixiosos, 

raciais, sexistas. 

Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con respecto pola puntuación do texto. 

Le en voz alta seguindo os patróns fonéticos do galego 

Utiliza recursos das TIC para rexistrar a voz 

Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e estruturar o contido do texto. 

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

Utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a cohesión das ideas: conectores textuais básicos, 

concordancias dentro do sintagma nominal e dentro do sintagma verbal. 

Puntúa o texto en relación coa organización oracional e a forma do texto (os parágrafos e a distribución e 

organización das ideas expresadas). 

Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 
Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil. 

Produce, a partir dun modelo, textos propios dos medios de comunicación, fundamentalmente, noticias, en 

formato papel ou dixital. 

Coñece a estrutura do xornal (seccións e xéneros) e os elementos paratextuais que acompañan as noticias. 

Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos e expositivos propios da vida académica, 

especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas e aprendizaxes realizadas. 
Produce textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e exposicións de ideas e conceptos. 

Utiliza, con progresiva autonomía, as funcións básicas dun procesador de textos para organizar os contidos e 

mellorar a presentación 

 

3.- Funcionamento da lingua 

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

Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. 

Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á clase de palabras e normativa en dicionarios, en 

diferentes soportes, e noutras obras de consulta. 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

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

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

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e 

distingue as flexivas das non flexivas.



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

explicativos. 

Recoñece as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación coa intención comunicativa do emisor. 

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

Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis... recensión de libros e 

películas, obras de teatro...) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos Elementos Transversais, 

evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora positivamente as competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no 

curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das 

outras. 

 

 

4.- Lingua e sociedade 

 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como medio de relación interpersoal 

e de sinal de identidade dun pobo a través da identificación de elementos lingüísticos de noso na literatura de 

tradición oral e no xénero humorístico. 

Coñece as linguas que se falan en Galicia. 

Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona. 
Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música, xogos) en lingua galega adaptados á 

súa idade. 

Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo da súa contorna familiar e a do 

resto do alumnado. 

Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á 

normalización da lingua galega. 

Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais. 

Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa 

práctica lingüística e na da súa contorna. 

Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de riqueza lingüística e cultural. 

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

Coñece as principais variantes diatópicas do galego e clasifica producións lingüísticas segundo o bloque 

dialectal ao que pertencen. 

 

5. -Educación literaria 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o criterio lector; expón unha 

opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o seu sentido coa propia experiencia e 

outros coñecementos adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

Compara textos literarios e non literarios e describe as súas diferenzas e similitudes. 

Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais. 

Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas recitados ou cantados, sinala a temática ou 

temáticas abordadas e describe os valores estilísticos dos textos. 

Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e recoñece a funcionalidade dos elementos 

formais básicos. 

Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e aprecia os seus compoñentes e procedementos 

máis relevantes. 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos 

recursos retóricos traballados na aula. 

Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos do cómic como linguaxe artística. 

Identifica e describe, nun cómic dado, os principais trazos definitorios. 

Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da canción como linguaxe artística. 

Identifica e describe, nunha canción dada, os seus principais trazos definitorios. 

Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e recursos que ofrecen as 

bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de información básica e a resolución de dúbidas de traballo.



6.-CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
DO ALUMNADO 

 
En cada avaliación, o profesorado dos diferentes grupos deberá responder á programación das unidades 

correspondentes a esa avaliación; de tal maneira que se o curso se organiza en tres avaliacións, incluída a 

final, e se temos en conta que cada trimestre pode corresponder a cada volume dos materias didácticos 

empregados, é dicir, o libro de texto proposto, serán catro as unidades tratadas en cada avaliación máis as 

tarefas complementarias engadidas como son os materiais fotocopiados,os cadernos da materia e libros de 

lectura correspondentes. 

Con carácter xeral, estáblécense dúas probas escritas por trimestre que equivalerán ao 75 % da nota, e a 

diferenza queda reservada para actividades na clase que poden corresponder ás chamadas en clase, 

participación activa nos debates ou comentarios , así como o caderno coas actividades diarias, presentación, 

etc. Primarase o uso da Lingua Galega dentro da aula e penalizarase o uso da outra cando sexa sen causa 

xustificada. 

Por tratarse de avaliación continua e o carácter progresivo da lingua, enténdese que hai contidos que aínda 

sendo tratados en avaliacións anteriores, formarán parte do perfeccionamento e mellora na expresión oral e 

escrita e, polo tanto, deben ser incorporados á bagaxe xeral do coñecemento do idioma no nivel 

correspondente de 1º da ESO de cara á avaliación final. 

En consecuencia, o alumnado deste nivel promocionará na convocatoria ordinaria ou extraordinaria cando 

despois de ter acadados os obxectivos xerais da materia teña demostrada a súa competencia nos estándares 

básicos de aprendizaxe. 

O resultado da nota final será a media das tres avaliacións, considerándose como media positiva a partir de 

de 4,75. 

Na convocatoria extraordinaria de setembro, o alumnado sometarase a unha proba global da materia obxecto 

da presente programación, sendo condición para superala acadar unha nota mínima de 5 puntos. 

 

 

 

 

7-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Os seguintes materiais son os recomendados tanto para o alumnado como para o profesorado: 

 

• O libro do alumnado para a área de Lingua Galega e Literatura 1.ºESO. 

• A Proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura 1.ºESO. 
• Os recursos fotocopiables da Proposta didáctica, que recollen lecturas complementarias; actividades de 

reforzo e de ampliación; material para o desenvolvemento das competencias; fichas de autoavaliación e a 

Adaptacióncurricular. 

• O librodixital. 
• A web doprofesorado. 

• A web do alumnado e dafamilia. 

• Os cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresiónescrita. 

 

 

7.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

 

Á hora de establecer as medidas de atención á diversidade e inclusión habemos de recompilar, en primeiro 

lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo, debe coñecerse a relativa 

a: 

 

• O número de alumnos ealumnas. 



• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina,atención...). 

• Asnecesidadesquesepuidesenidentificar;cómprepensarnestafaseencomosepodenabordar(planificación de 

estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectoscompetenciais. 

• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nestamateria. 

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballoscooperativos. 

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo dogrupo. 
 

Necesidades individuais 

 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén nos 

proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes. A partir dela 

poderemos: 

 

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias 

no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades educativas, con 

altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar 

en risco, pola súa historia familiar,etc.). 

• Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, xestión de 

tempos grupais para favorecer a intervenciónindividual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos que se van 

empregar. 

 

8.-MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN 

RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 
Ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que permitan avaliar o 

funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade. 

 

De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu 

conxunto; esta realizarase ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no seguinte. A 

devandita ferramenta pode ser esta: 
 

 

 

 

ASPECTOS A AVALIAR 
A 

DESTACAR

… 

A 

MELLORAR

… 

PROPOSTAS DE MELLORA 

PERSOAL 

 

Temporalización das unidades 

didácticas 

   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 

   

Manexo dos contidos da unidade 
   

Descritores 

e desempeños competenciais 

   

Realización de tarefas 
   

Estratexias 

metodolóxicas 

seleccionadas 

   



Recursos 
   

Claridade nos 

criterios de 

avaliación 

   

Uso de diversas ferramentas 

de avaliación 

   

    

    

    



 

9.-UNIDADES DIDÁCTICAS DO CURSO: CONTIDOS, OBXECTIVOS E TEMPORALIZACIÓN 
 

1.-Diversión intelixente 

Descrición da unidade 

Cada unidade do libro ábrese cunha dobre páxina inicial que contén un texto locutado e 

preguntas relacionadas con el. A finalidade é, por unha banda, traballar a oralidade de maneira 

cooperativa e, por outra, fomentar o interese do alumnado por temas relacionados coa nosa 

cultura, nos máis diferentes ámbitos. Neste caso, achegámonos aos museos coruñeses, unha 

diversión intelixente e amena para introducirnos nun novo curso e nunha nova etapa. 

Xunto coa expresión oral, trabállase tamén a escrita, ademais da lectura comprensiva. Así, xa no 

primeiro apartado proponse un fragmento d’A banda sen futuro para o seu comentario, e no 

«Obradoiro de escritura» analízanse distintos exemplos de textos do ámbito cotián e proponse a 

redacción dunha carta. 

En «Lingua e sociedade» faise un breve percorrido polas linguas que se falan no mundo, a través 

de actividades de aplicación que desenvolven o pensamento crítico, fomentan a igualdade e fan 

necesario o uso das TIC. 

Ao fío da lectura inicial, o «Vocabulario» recolle termos referidos ao dormitorio e ofrece unha 

serie de exercicios sobre eles, para os que será necesario o uso do dicionario. 

En «Gramática» abórdase o estudo da morfoloxía das palabras —a súa estrutura interna e a súa 

clasificación en simples, derivadas e compostas—, a través de abundante práctica. 

A «Ortografía» repasa o alfabeto galego, lembra os dígrafos e recorda, asemade, o xénero dos 

nomes das letras. 

Os contidos organízanse en apartados, de acordo cunha estrutura como esta: 

- Lecturaecomentario:«Onegociodaseda»(MarilarAleixandre:Abandasenfuturo,Edicións 

Xerais). 

- Lingua: LINGUA E SOCIEDADE: Un mundo de linguas. VOCABULARIO: No teu cuarto. Os 

dicionarios. GRAMÁTICA: As palabras. ORTOGRAFÍA: Alfabeto ou abecedario. OBRADOIRO DE 

ESCRITURA: Os textos segundo o seu ámbito deuso. 

- Literatura: Os textos literarios. Os xénerosliterarios. 

 
Ao final, inclúese unha dobre páxina (APLICA O QUE SABES), que fai un repaso por medio de 

actividades de carácter competencial e que enlaza co comezo da unidade. En conxunto, 

preténdese que os alumnos e alumnas adquiran os seguintes coñecementos: 

- Comentario guiado dun texto. 

- Linguas do mundo e concepto deplurilingüismo. 

- Vocabulario relacionado co dormitorio e uso dodicionario. 

- Morfoloxía das palabras. 

- Alfabetogalego. 

- Textos literarios e a súa clasificación enxéneros. 

- Redacción de textos non literarios, a partir de modelosdados. 

-  

 



 

Temporalización:Setembro-Outubro 

 

2. OBXECTIVOSDIDÁCTICOS 
 

- Comentar textos seguindo unhas pautasdadas. 

- Entender o concepto de plurilingüismo e coñecer algunhas linguas domundo. 

- Ampliar o vocabulario relacionado co cuarto e manexar odicionario. 

- Coñecer a morfoloxía das palabras e como se clasifican segundo a súaestrutura. 

- Coñecer e utilizar correctamente o alfabetogalego. 

- Recoñecer un texto literario e identificar o xénero ao quepertence. 
–Crear unha carta a partir duns modelos. 

 

2.-Beleza e riqueza das rías 

1.-Descrición da unidade 

A dobre páxina inicial contén, nesta ocasión, un texto sobre as bateas e a importancia da 

produción de mexillón para a economía galega. Está locutado e sobre el formúlase unha serie de 

preguntas para traballar de maneira oral e cooperativa. 

A continuación, ofrécese un fragmento narrativo —tomado de Palabras de auga, de Marcos 

Calveiro— que achega o alumnado a outras culturas e outras formas de vida. Asemade, serve 

para introducir o eixe temático da unidade: a familia. O léxico relacionado con ela abordarase no 

«Vocabulario», onde, ademais, se volve sobre o concepto de campo semántico (que aprenderan 

en cursos previos). 

O apartado de «Lingua e sociedade» ofrece unha visión sintética das distintas linguas do 
Estado español e o seu status legal, a través dunha breve presentación teórica e, sobre todo, 
por medio de actividades baseadas na reflexión e na investigación. 

A «Gramática» céntrase na clasificación dos substantivos e nas regras de formación de plural. 

Nas páxinas dedicadas á «Ortografía», e antes de comezar na seguinte unidade o tema da 
acentuación gráfica, revísanse os conceptos de sílaba tónica, ditongo e hiato, lémbrase a 
clasificación das palabras segundo o número de sílabas e segundo a posición da sílaba tónica. 

. En conxunto, preténdese que os alumnos e alumnas adquiran os seguintes coñecementos: 

- Comentario guiado dun texto. 

- Linguas deEuropa. 

- Vocabulario relacionado coafamilia. 

- Clasificación de palabras en campos semánticos. 

- Clasificación dos substantivos e regras de formación doplural. 

- Sílaba tónica, ditongo e hiato; clasificación das palabras segundo o seu número de sílabas e 

a posición da sílabatónica. 

- Elementos dos textos narrativos: narrador epersonaxes. 

- Redacción do comezo dun textonarrativo. 

 

Temporalización:Outubro 

2. OBXECTIVOSDIDÁCTICOS 
 

- Comentar textos seguindo unhas pautasdadas. 

- Entender a diferenza entre lingua oficial e linguanon-oficial. 

- Coñecer algunhas das linguas que se falan enEuropa. 



 

- Ampliar o vocabulario básico relacionado coafamilia. 

- Comprender que é un camposemántico. 

- Recoñecer semántica e formalmente os substantivos eclasificalos. 

- Coñecer as normas de formación doplural. 

- Clasificar as palabras polo número desílabas. 

- Distinguir sílabas tónicas e átonas e identificar ditongos ehiatos. 

- Recoñecer e analizar os elementos do xénero narrativo: narrador epersonaxes. 

- Escribir o comezo dunha narración 

3.-Pedra e auga 

1.-Descrición da unidade 

O título da unidade fai referencia ás termas romanas de Lugo, sobre as que trata o texto da dobre 

páxina inicial. Pódese ler e escoitar, para logo responder oralmente e de forma cooperativa as 

cuestións que se formulan nos recadros «Escoita ou le e contesta» e «Podes coñecer?». 

O texto que se escolleu como lectura está tomado d’O Nicolasiño, de Sempé e Goscinny. Trátase 

dun fragmento divertido, próximo á experiencia do alumnado, con abundante diálogo (o cal lle 

confire axilidade e fluidez) e que ademais serve para introducir e traballar algúns dos contidos 

que se estudarán a continuación: o léxico da aula (no «Vocabulario»); o xénero dos nomes (en 

«Gramática»); as regras de acentuación (en «Ortografía») e outros elementos da narración 

(espazo e tempo), para completar os que se viran na unidade anterior. 

En conxunto, preténdese que os alumnos e alumnas adquiran os seguintes coñecementos: 

- Comentario guiado dun texto. 

- Linguas deEspaña. 

- Vocabulario relacionado coaaula. 

- Sinónimos. 

- Xénero dosubstantivo. 

- Regras xerais deacentuación. 

- Elementos dos textos narrativos: espazo etempo. 

- Análise de textosperiodísticos. 

 

Temporalización:Novembro 

2. OBXECTIVOSDIDÁCTICOS 
 

- Comentar textos seguindo unhas pautasdadas. 

- Identificar as linguas da península Ibérica e a súasituación. 

- Coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que aintegran. 

- Ampliar o vocabulario básico relacionado coaaula. 

- Lembrar e practicar a relación semántica de sinonimia. 

- Identificar o xénero dos substantivos e formar o feminino a partir de nomesdados. 

- Coñecer e aplicar as regras básicas deacentuación. 

- Recoñecer e analizar os elementos do xénero narrativo: espazo etempo. 
–Coñecer os xornais e analizar unha noticia. 

 

4.-O país dos ríos… e das pontes 

1.-Descrición da unidade 



 

A unidade ábrese nun contorno urbano, cunha foto a dobre páxina da Ponte do Milenio, en 

Ourense, e un texto sobre os avatares da Ponte Romana. Coma sempre, formúlanse preguntas 

sobre o tema, para traballalas na clase de maneira oral e cooperativa. 

Ao fío desta dobre páxina de presentación, a lectura elixida está protagonizada por un grupo de 

rapaces que se divirten comprando os viandantes con zombis. E o léxico que se recolle no 

«Vocabulario» está relacionado coa rúa. Neste apartado, ademais, trabállanse as palabras 

polisémicas. 

Ao longo deste primeiro trimestre, en «Lingua e sociedade» fíxose unha breve exposición sobre 

as linguas que avanzou desde o máis xeral (as do mundo) ao máis particular, que é, nesta 

unidade, o caso particular do galego. Trátase aquí de darlles a coñecer aos alumnos e alumnas 

algúns datos moi elementais sobre as leis que regulan o uso da lingua e promover a reflexión 

acerca da súa idoneidade. 

A sección de «Gramática», que nas unidades 2 e 3 se centrara no substantivo, estuda agora 

algunhas características morfolóxicas do adxectivo cualificativo: xénero, número e graos. 

A «Ortografía» continúa coa revisión das regras de acentuación; neste caso, ocúpase dos casos 

especiais: palabras compostas, adverbios rematados en -mente, verbos con pronome átono enclítico, 

palabras que se poden confundir co castelán e acento diacrítico. 

En «Literatura» vólvese sobre o xénero narrativo. Unha vez analizados os seus elementos, 

trabállase a súa estrutura. E no «Obradoiro de escritura» ofrécense unha serie de pautas para 

introducir puntos de xiro en textos dados e para cambiar o final de contos coñecidos. 

.Os alumnos e alumnas adquirirán os seguintes coñecementos: 

- Comentario guiado dun texto. 

- Lexislación sobre ogalego. 

- Vocabulario relacionado coarúa. 

- Palabraspolisémicas. 

- Adxectivocualificativo. 

- Regras especiais de acentuación. 

- Estrutura dos textosnarrativos. 

- Diferenza entre a novela e o relatocurto. 

- Punto de xiro e desenlace doscontos. 

 

TemporalizaciónNovembro-Decembro 

 

2. OBXECTIVOSDIDÁCTICOS 
 

- Comentar textos seguindo unhas pautasdadas. 

- Coñecer a lexislación sobre ogalego. 

- Ampliar o vocabulario básico relacionado coarúa. 

- Lembrar o concepto de polisemia e identificar os distintos significados daspalabras 

polisémicas. 

- Recoñecer os adxectivos cualificativos e os seus graos. 

- Coñecer e aplicar regras especiais deacentuación. 

- Recoñecer a estrutura dun textonarrativo. 



 

–Cambiar historias de acordo cunhas pautas dadas. 

 

5.-Música de sempre 

1.-Descrición da unidade 

A música serve de marco para esta unidade, que abre o trimestre cunha dobre páxina sobre os 

sons máis tradicionais e se pecha cunha breve explicación sobre os instrumentos medievais 

representados no Pórtico da Gloria. 

Como é habitual, o texto de apertura pódese ler e escoitar, para logo responder oralmente e de 

forma cooperativa as cuestións que se formulan nos recadros «Escoita ou le e contesta» e «Podes 

coñecer?». 

Tamén está locutada a lectura, un fragmento narrativo en clave de danza, tomado de Tristes 

armas (de Marina Mayoral) e protagonizado por unha nena que quere ser bailarina. 

Unha vez definido o galego como o idioma propio de Galicia, neste apartado de «Lingua e 

sociedade» faise unha breve presentación das falas que se utilizan nos diferentes territorios de 

Galicia: occidental, central e oriental. 

O léxico que recolle o «Vocabulario» enlaza coa lectura, pois son verbos relacionados co «corpo 

en acción». Aprovéitase, ademais, un espazo para repasar os termos contrarios. 

As páxinas dedicadas á «Gramática» céntranse no artigo e inician o estudo dos adxectivos 
determinativos (outrora clasificados como determinantes) coa análise dos posesivos e dos 
demostrativos. 

En «Ortografía» achéganse algunhas normas acerca do correcto emprego de i, ll e x, así como 

abundantes actividades para practicalas. 

Ao fío da unidade anterior, onde se propuxera cambiar certos contos clásicos, aquí a sección de 

«Literatura» explica as características do conto popular, propón unha serie de exercicios para 

analizalos e mesmo ofrece a posibilidade de escoitar un exemplo sobre o que traballar. 

O «Obradoiro de escritura» anima o alumnado a redactar descricións, a partir duns modelos e 

duns pasos dados. 

En conxunto, preténdese que os alumnos e alumnas adquiran os seguintes coñecementos: 

- Comentario guiado dun texto. 

- Variedade e unidade do idiomagalego. 

- Verbos que indican accións realizadas cocorpo. 

- Termos contrarios. 

- Artigos, demostrativos eposesivos. 

- Uso de i, ll ex. 

- Características do contopopular. 

- Clases de descrición e características. 

 

 

Temporalización:Xaneiro 

 
2. OBXECTIVOSDIDÁCTICOS 



 

 

- Comentar textos seguindo unhas pautasdadas. 

- Coñecer as principais variedades na fala do idiomagalego. 

- Ampliar o vocabulario básico relacionado con verbos que indican accións docorpo. 

- Traballar con termos contrarios. 

- Identificar os artigos e adxectivos determinativos e a súafunción. 

- Aplicar as normas de uso de i, ll ex. 

- Diferenciar entre contos literarios e populares e recoñecer as características destesúltimos. 
–Redactar textos descritivos. 

 

6.-Estrelas costeiras 

1.-Descrición da unidade 

Un dos tesouros da xeografía galega son os faros, e con eles ábrese esta unidade. Un texto sobre 

o de Prioriño serve de presentación, e na última dobre páxina faise un percorrido polo Camiño 

dos Faros, desde Malpica ata Fisterra, unha ruta que permite coñecer a recoñecer a nosa paisaxe 

de costa. 

No apartado de «Lingua e sociedade» faise unha breve presentación do ámbito de uso do 
galego fóra das nosas fronteiras, e formúlanse tres actividades co fin de investigar e aprender 
máis sobre otema. 

O «Vocabulario» recolle, nesta ocasión, palabras relacionadas cos cinco sentidos, e trabállanse 
ademais as palabras homófonas. 

A «Gramática» prosegue co tema dos adxectivos determinativos iniciado na unidade anterior, e 
trátanse nesta ocasión os indefinidos, os interrogativos e exclamativos e os numerais. 

A sección de «Ortografía» revisa o uso de b e v, que malia seren grafías xa traballadas en 

Primaria, adoitan ofrecer dificultades para o alumnado. 

A literatura popular volve estar presente nesta unidade; se na anterior se estudaban os contos, 
nesta abórdanse as lendas. 

Os coñecementos a acadar: 

- Comentario guiado dun texto. 

- Ámbito de uso do galego fóra das nosasfronteiras. 

- Vocabulario relacionado cos cincosentidos. 

- Palabrashomófonas. 

- Indefinidos, interrogativos, exclamativos e numerais. 

- Uso de b ev. 

- Características daslendas. 

- Creación de historias fantásticas. 

 

Temporalización : Febreiro 

 
2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Comentar textos seguindo unhas pautasdadas. 

- Coñecer o ámbito de uso do galego fóra das nosasfronteiras. 

- Ampliar o vocabulario básico relacionado cos cincosentidos. 

- Usar palabras homófonas e diferencialas daspolisémicas. 

- Coñecer as formas dos adxectivos determinativos: indefinidos, interrogativos, exclamativose 

numerais, e aplicalas correctamente nas produciónspropias. 



 

- Aplicar as normas de uso de b ev. 

- Recoñecer as características das lendas. 

- Crear unha historia fantástica a partir dunhas pautasdadas. 
 

7-Versos de noso 

1.-Descrición da unidade 

Esta unidade ábrese en clave poética: Rosalía de Castro. O xénero lírico retomarase no apartado 

de «Literatura», onde se presentan de maneira sinxela algunhas das súas características máis 

elementais. E en «Aplica o que sabes» proponse un recital con poemas de Rosalía. 

Ao fío da lectura inicial, o campo semántico seleccionado para traballar no «Vocabulario» 

refírese aos animais. Abórdanse, ademais, as palabras homónimas. 

En «Gramática» comézase co estudo dos pronomes. Dáse unha primeira visión xeral acerca da 
función e clasificación, para centrarse despois nos pronomes persoais, dos que unicamente se 
presentan as formas tónicas e as súascontraccións. 

A «Ortografía» fai un repaso dalgunhas palabras con es- e ex-, que ofrecen certa dificultade e ás 

veces confúndense coas correspondentes en castelán. 

En «Literatura» iníciase o estudo do xénero lírico, ao que se lle dedican un total de catro 
unidades. Nesta primeira, trátanse as características e temas propios do xénero e estúdase a 
métrica dos versos. 

O «Obradoiro de escritura» ocúpase dos textos expositivos. Achega un exemplo de carácter 
divulgativo e propón a creación doutros, a partir dunha idea e dunhas pautas dadas. 

En conxunto, preténdese que os alumnos e alumnas adquiran os seguintes coñecementos: 

- Comentario guiado dun texto. 

- Presenza do galego enInternet. 

- Vocabulario relacionado cosanimais. 

- Palabrashomónimas. 

- Formas tónicas do pronome persoal. 

- Palabras con es- e con ex-. 

- Xénerolírico. 

- Creación de textos expositivos. 

 

Temporalización:Febreiro-marzo 

 
2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Comentar textos seguindo unhas pautasdadas. 

- Coñecer a presenza do galego en Internet. 

- Ampliar o vocabulario básico relacionado cos animais. 

- Recoñecer palabras homónimas. 

- Recoñecer e aplicar correctamente as formas tónicas dos pronomespersoais. 

- Aplicar correctamente s ou x nas palabras que comezan por es- eex-. 

- Recoñecer as características específicas do xénerolírico. 
–Escribir textos expositivos. 

 



 

8.-Feito á man en Galicia 

1.-Descrición da unidade 

O título da unidade fai referencia á artesanía de Galicia, á que se lle dedica a dobre páxina de 

presentación e un amplo espazo ao final, na sección «Aplica o que sabes». 

Como arte é tamén a poesía. O xénero lírico volve ter un importante protagonismo: é o asunto 

que se desenvolve en «Literatura» (en concreto, a rima, a personificación e a hipérbole) e mais 

no «Obradoiro de escritura», onde se propón a creación dun poema colectivo. 

A tarefa de dignificar a lingua non é responsabilidade exclusiva de escritores e intelectuais,Este 
é o asunto que se desenvolve en «Lingua e sociedade». 

Oléxicoquesetraballaen«Vocabulario»vénsuxeridopolospersonaxesquepoboanalectura, cada un 
coa súa peculiar forma de ser e de comportarse. Ese é, precisamente, o campo semántico 
elixido para este apartado, onde tamén se lembra un dos mecanismos de formación de 
palabras derivadas: o uso desufixos. 

En «Gramática» seguimos co estudo dos pronomes persoais e centrámonos nesta ocasión nas 
formas átonas, a súa colocación e as súas funcións. 

A «Ortografía» continúa coa revisión de certas grafías que poden ofrecer vacilacións en canto 
ao seu uso; tratamos aquí as palabras con e sen h. 

En conxunto, preténdese que os alumnos e alumnas adquiran os seguintes coñecementos: 

- Comentario guiado dun texto. 

- Utilidade do galego, dentro e fóra de Galicia. 

- Vocabulario relacionado coas formas deser. 

- Formación de palabras derivadas mediantesufixación. 

- Formas átonas do pronomepersoal. 

- Palabras con h e sen h. 

- Xénero lírico (rima, personificación ehipérbole). 

- Creación de textos poéticos. 

 

Temporalización:Marzo 

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comentar textos seguindo unhas pautasdadas. 

- Recoñecer a utilidade do galego. 

- Ampliar o vocabulario básico relacionado coas maneiras de ser. 

- Coñecer e aplicar os sufixos máis habituais. 

- Recoñecer e aplicar correctamente as formas átonas dos pronomespersoais. 

- Identificar e distinguir palabras con e senh. 

- Identificar a rima e algunhas figuras literarias en textospoéticos. 

- Crear poemas. 

 

9.-Monumento natural 

1.-Descrición da unidade 

O eixe condutor desta unidade é a natureza. E como non podía ser doutra maneira, o campo 

semántico que se traballa no «Vocabulario» é, precisamente, o dos seres vivos. Ademais, 

resérvase un espazo para abordar a prefixación, e así completar os mecanismos de formación de 

palabras que se iniciaran na unidade previa, 

cos sufixos. 



 

Na páxina «Lingua e sociedade» faise fincapé na importancia de afastar os prexuízos que 
existen acerca da lingua e de adoptar unha actitude de valoración e respecto cara a ela, de 
maneira que poidamos contribuír ao seu enriquecemento e a evitar que desapareza. 

A sección de «Gramática» comeza o estudo do verbo, tema ao que se lle dedicarán dúas 
unidades. 

Na páxina dedicada á «Ortografía», danse algunhas normas básicas para o uso correcto das 
maiúsculas e apúntanse algúns casos nos que o uso da minúscula é obrigatorio. 

A «Literatura» continúa co traballo sobre o xénero lírico. 

O «Obradoiro de escritura» ocúpase, nesta ocasión, dun tipo de texto non literario: as 
instrucións. 

 

Coñecementos a desenvolver: 

- Comentario guiado dun texto. 

- Prexuízoslingüísticos. 

- Vocabulario relacionado cos seresvivos. 

- Formación de palabras derivadas medianteprefixación. 

- Estrutura morfolóxica do verbo, conxugacións verbais, clasificación dosverbos. 

- Uso dasmaiúsculas. 

- Xénero lírico (estrofas; antítese, repetición e anáfora). 

- Creación de textos instrutivos. 

 

Temporalización: Marzo 

 

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comentar textos seguindo unhas pautasdadas. 

- Coñecer o concepto de prexuízolingüístico. 

- Ampliar o vocabulario básico relacionado cos seres vivos. 

- Coñecer e aplicar os prefixos máis habituais. 

- Recoñecer o verbo, analizar os seus compoñentes morfolóxicos e utilizar correctamenteas 

formasnominais. 

- Coñecer e aplicar as regras que rexen o uso dasmaiúsculas. 

- Analizar textos pertencentes ao xénero lírico e identificar certasestrofas. 
–Analizar e crear textos instrutivos. 

 
10.-Lingua e tradición 

1.-Descrición da unidade 

A natureza serve de marco para a unidade. É primavera, e os Maios cobran protagonismo. 

No apartado «Lingua e sociedade» faise unha reflexión acerca das actitudes dos falantes cara ao 

galego e de como o futuro da lingua depende delas. 

A «Gramática» continúa co estudo do verbo e trabállase a asimilación das formas dos verbos 
regulares, así como a maioría dos que, sendo regulares, ofrecen certas peculiaridades ou 
variacións. 

Na «Ortografía» comeza un repaso dos signos de puntuación que continuará nas dúas unidades 

seguintes. 



 

 
En conxunto, preténdese que os alumnos e alumnas adquiran os seguintes coñecementos: 

- Comentario guiado dun texto. 

- Actitudeslingüísticas. 

- Vocabulario relacionado coafesta. 

- Estrutura e formación das palabrascompostas. 

- Conxugación de verbos regulares con certas peculiaridades ouvariacións. 

- Uso dopunto. 

- Lírica popular: cantigas e romances. 

- Creación de cantigas. 

 

Temporalización:Abril 

 
2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Comentar textos seguindo unhas pautasdadas. 

- Identificar diferentes actitudeslingüísticas 

- Ampliar o vocabulario básico relacionado coafesta. 

- Formar palabrascompostas. 

- Saber conxugar verbos regulares e identificar as peculiaridades dalgúnsdeles. 

- Coñecer as regras de uso dopunto. 

- Recoñecer algunhas manifestacións da lírica popular: cantigas eromances. 
–Crear cantigas. 

 

11.-De feira no mar 

1.-Descrición da unidade 

Os alimentos e, especialmente os produtos do mar, constitúen o eixe temático vertebrador desta 

unidade. Ao fío desta presentación, o «Vocabulario» reúne un conxunto de verbos relacionados 

coas accións de cociñar e comer. Neste apartado, ademais, resérvase un breve espazo para 

repasar os castelanismos léxicos. 

Tamén a lectura conecta co texto inicial, no sentido de que se centra no poder da publicidade 

para dar a coñecer as novidades do mercado. Os anuncios retómanse no «Obradoiro de 

escritura», onde se expón a súa finalidade e se recollen diferentes exemplos. 

A natureza e as tradicións asociadas a ela forman parte do noso patrimonio, igual que a lingua. A 

través dunha breve exposición e dunha serie de actividades de aplicación, o apartado «Lingua e 

sociedade» invita a reflexionar acerca da responsabilidade de cada un en relación co futuro do 

galego. 

Rematado xa o estudo do verbo, a sección de «Gramática» dedícase aos adverbios e locucións 

adverbiais. Clasifícanse en táboas, explícase a súa función e ofrécense diversos exercicios de 

aplicación.



 

En «Ortografía» continúa o repaso dos signos de puntuación. A coma e o punto e coma ocupan 

dúas páxinas nas que, á parte dunha exposición teórica, achéganse actividades para practicar. 

Despois dun amplo percorrido pola narrativa e a poesía, esta vez a «Literatura« detense no teatro, 

para analizar as súas principais características, coñecer os subxéneros e traballar sobre algúns 

exemplos. 

 
Adquisición de coñecementos: 

- Comentario guiado dun texto. 

- Futuro dogalego. 

- Verbos relacionados con cociñar ecomer. 

- Castelanismosléxicos. 

- Adverbios e locuciónsadverbiais. 

- Uso da coma e do punto ecoma. 

- Características do xénero dramático e subxénerosteatrais. 

- Creación de textos teatrais. 

 

Temporalización:Maio 

 
2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Comentar textos seguindo unhas pautasdadas. 

- Recoñecer a responsabilidade dos falantes no futuro dalingua. 

- Ampliar o vocabulario básico relacionado coas accións de cociñar e comer. 

- Identificar castelanismosléxicos. 

- Recoñecer os adverbios e a súa función, e identificar as distintas clases de adverbios 

e locuciónsadverbiais. 

- Coñecer as regras de uso da coma e do punto ecoma. 

- Recoñecer as características básicas do textodramático. 

- Transformar e crear textos teatrais. 

12.-De traballo a deporte 

1.-Descrición da unidade 

En clave deportiva, desenvólvese esta última unidade, que se abre e se pecha embarcada en 

traiñeiras. 

Deportista é tamén unha das personaxes que protagonizan a lectura inicial, así como o campo 

semántico que se traballa no «Vocabulario». Neste apartado resérvase, ademais, un pequeno 

espazo para os préstamos lingüísticos. No ámbito do deporte (en concreto, da halterofilia), 

enmárcase así mesmo o cómic que ilustra a sección de «Literatura». 

En «Lingua e sociedade» nesta ocasión, faise fincapé na corrección e na importancia de evitar 

castelanismos. 

A «Gramática» conclúe o percorrido polas distintas clases de palabras, e ocúpase nesta ocasión 

dos nexos: preposicións, locucións prepositivas, conxuncións e locucións prepositivas. 



 

E na «Ortografía» remata tamén un repaso que se iniciara na unidade 10: o dos signos de 

puntuación. Esta vez, trabállanse os dous puntos, os puntos suspensivos e os signos de 

interrogación e de admiración. 

En conxunto, preténdese que os alumnos e alumnas adquiran os seguintes coñecementos: 

- Comentario guiado dun texto. 

- Correcciónlingüística. 

- Vocabulario relacionado codeporte. 

- Préstamoslingüísticos. 

- Preposicións, locucións prepositivas, conxuncións e locuciónsconxuntivas. 

- Uso dos dous puntos, dos puntos suspensivos e dos signos de interrogación e deadmiración. 

- Características docómic. 

- Textos publicitarios. 

 
Temporalización:Xuño 

 

 

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comentar textos seguindo unhas pautasdadas. 

- Recoñecer a importancia de usar a lingua concorrección. 

- Ampliar o vocabulario básico relacionado cos deportes. 

- Identificar préstamoslingüísticos. 

- Identificar preposicións e conxuncións. 

- Coñecer as regras de uso dos dous puntos, dos puntos suspensivos e dos signosde 

interrogación e deadmiración. 

- Analizar os elementos propios da linguaxe docómic. 
–Analizar textos publicitarios. 

 

10.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

As medidas de atención á diversidade pode dicirse que se organizan en dous niveis de 

actuación. Por un lado, aquelas que van encamiñadas ao alumnado con necesidades educativas 

especiais, entendendo por estas aquelas que se orientan a aquelas persoas que polo seu baixo 

nivel de rendemento se organizan no grupo de Reforzo e que, polo tanto, teñen un ritmo 

diferenciado do resto do grupo-clase e asisten a esas dúas horas de clase como apoio para acadar 

o nivel de competencia lingüística esixido para este nivel. Neste caso trátase dun grupo de 13 

alumnos, sumados os dous grupos de 1º (A-B). Os obxectivos marcados como prioritarios son a 

comprensión e a expresión oral e escrita 

Por outro lado, está a atención xeral na aula, establecendo distintos ritmos de aprendizaxe entre o 

alumnado con máis competencia e os que con atención puntual, individualizada, están en 

condicións de poder acadar os obxectivos xerais indicados para o nivel de 1º da ESO. 

A análise das probas iniciais serán determinantes para fixar eses avances na aprendizaxe 

 

 



 

11.-CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS E EDUCACIÓN EN VALORES 

Se hai algún elemento que cuantitativa e cualitativamente debe presidir o estudo da Lingua e 

literatura galega é a transversalidade. Por que? 

Porque, dada a situación da sociedade que desde o punto de vista sociolingüístico tende a ser 

cada vez máis complexa e á vez máis uniforme en favor das linguas hexemónicas é urxente 

presentar o idioma como un nexo de sobreviviencia da nosa cultura e de todo o que isto significa 

desde diferentes áreas: historia, xeografía, paisaxismo, natureza, usos, costumes,novas 

tecnoloxías,etc. 

Sen esquecermos valores tan importantes como a igualdade, a paz, ou a solidariedade que virán 

recollidos no proxecto educativo de centro, pero que quizais se deban reforzar na área 

sociolingüística porque de xeito directo son obxecto de tratamento en bloques de contido como é 

o de lingua e sociedade para evitarmos discriminacións por razóns de raza,lingua,etc. 

 

12.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

Se partimos da importancia que debe ter a conexión entre a realidade cotiá e a das aulas, resulta obvio 

considerar que as actividades complementarias que se desenvolvan no centro ou fóra del serán un 

elemento determinante para a mellora do proceso de ensino-aprendizaxe. 

Neste sentido, a colaboración de autores, que explican a súa obra e expoñen o proceso creativo que 

a lingua lles permitiu crear a obra literaria, é un dos piares que contribúe nos diferentes xéneros 

literarios a espertar entre o alumnado o espírito creativo e expresivo do idioma no plano oral e 

escrito. 

Esta actividade irá sempre precedida da lectura individual da obra do autor invitado para que o 

alumnado resolva dúbidas ou curiosidades sobre aquela. 

Como diciamos máis enriba, o traballo interdisciplinar e de inmersión na contorna ou no medio 

natural serán dúas das ideas principais para o traballo extraescolar. Así, e como vén sendo 

tradicional, a colaboración cos departamentos de Bioloxía, X. e Historia e Educación Física permite 

organizar actividades que contribúen á formación integral do noso alumnado (A contorna do Castro 

ou a visita aos Muíños do Folón son algunhas desas actividades). 

 

13.-ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO,RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

O alumnado de 2º da ESO coa materia de 1º pendente será obxecto de atención por parte do 

profesorado do curso superior, aínda que sexa o xefe de departamento o responsable das 

actividades propostas, así como da súa secuenciación. 

Neste sentido, facitaráselle ao alumnado que se atope nesa situación, dúas baterías de exercicios 

que deben ser devoltos e resoltos nas datas fixadas. Estas datas, ao obxecto de poder facer o 

seguimento que se determina, coincidirán co final do mes de novembro e do mes de abril. De non 

acadar os obxectivos establecidos, é dicir, non ter feito efectivas as entregas nos prazos fixados das 

tarefas encomendadas, someterase a unha proba final no mes de maio. 



 

No caso de non ter superada a materia pendente na convocatoria ordinaria, en setembro deberá 

presentarse á proba que con carácter xeral se fixe para ese nivel. 

14.-CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR, AO PLAN TIC E DE CONVIVENCIA 

A materia da que estamos a falar, e tal e como se recolle nas competencias básicas a desenvolver 

contribuirá de xeito explícito á mellora da comunicación lingüística, da competencia dixital e da 

convivencia. 

Por iso se incluíron detalladamente os bloques de contido: comunicación oral (saber falar e 

escoitar), comunicación escrita (saber ler e escribir) e lingua e sociedade (respecto polas diferentes 

opcións lingüísticas), así como o plan de Tics, que na sociedade actual debe contribuír á formación 

integral do alumnado. 

 

15.-INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO- 
APRENDIZAXE 
Os graos mínimos de consecución dos estándares de aprendizaxe para cada nivel ou 

para cada grupo servirán de indicadores dos logros acadados; de tal maneira que o 

proceso de ensinar e de aprender se complemente en todo momento e que os 

instrumentos de avaliación non se reduzan a unha simple cualificación, senón que 

aqueles poidan actuar de guía e revisión das decisións necesarias ao longo do 

proceso, tanto no que respecta ao profesorado como ao alumnado. 

Os resultados, que nesta fase de implantación se vaian obtendo, servirán de reflexión 

para revisar determinadas decisións que, por unha ou outra razón, non se corresponden 

coas competencias básicas e obxectivos propostos para o nivel, ben sexa pola súa 

secuenciación, inadecuación ou calquera outro desaxuste. 

 

NOTA: REFORZO 

As actividades de reforzo neste nivel de 1º da ESO céntranse fundamentalmente en adquirir as 

competencias máis básicas que implementan o traballo no grupo de referencia. Xeralmente 

procederase a unha avaliación inicial e reforzo de xeito individualizado daqueles aspectos 

fundamentais para acadar o nivel mínimo do grupo.En particular insistirase nas actividades de 

comprensión e expresión oral e escrita, así como de autonomía e iniciativa persoal. 

CONTIDOS: Os contidos conceptuáis e actividades introduciranse no grupo por medio de materiais 

de apoio como fotocopias, libros de lectura e audicións. 

En particular, propoñeranse os caderniños de reforzo de ANAYA de Ortografía e Morfosintaxe 

como materiais básicos e que o profesor complementará cos anteditos recursos. 

A distribución desas actividades será simultánea, de tal xeito que se completen os seguintes 

apartados: 

1-Ortografía: Fonemas vocálicos e consonánticos, vogais, consoantes e grafemas.Uso de vogais e 

consoantes, con especial insistencia nos casos de interferencias galego-castelán.Combinación de 

vogais.Sílaba, acentuación, puntuación. 

2. Morfoloxía: Identificación das diferentes clases de palabras:Substantivo e adxectivo (xéneroe 

número); determinantes (artigo, demostrativo, posesivo, etc); verbo (modos, tempos, número, 



 

persoa, regular, irregular, etc), palabras invariables (adverbio, conxunción preposición e 

interxección). 

3.-Semántica: Ampliación de vocabulario dalgúns campos semánticos determinados: familia, fogar, 

natureza, o mar, etc. 

Conceptos de sinonima, antonimía, paronimia, etc. 

4.-Expresión oral e escrita: Elaboración de textos escritos, segundo os modelos xerais de narración, 

descrición, diálogo, noticia, crónica, reportaxe, etc. 

Así mesmo, afondarase na lectura en voz alta e individualmente, que mellore a expresión oral e a 

comprensión. 

O seguimento de cada persoa será realizado polo profesor,que informará ao outro profesor do 

grupo de referencia de cara ao proceso de cualificación de cada avaliación. 

 

 

 

 

2º DA ESO: CATRO GRUPOS 

1- OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA PARA 2ºESO 

1. Coñecer as características da linguaxe dos distintos medios decomunicación. 

2. Analizar textos orais e escritos de medios de comunicación en formato dixital e en papel, para 
identificar ideas principais, comprender o contido e procesar a información mediante distintas 
ferramentas. 

3. Distinguir ámbitos diferentes en textos orais, coñecer as súas características e os trazos que 
osdiferencian. 

4. Sintetizareprocesarinformacióndesdetextosoraisdedistintosámbitos. 

5. Elaborarcriteriosparaanalizarcriticamenteopropósitocomunicativoentextosoraisdiversos. 

6. Elabora argumentacións propias para expoñer o propósito comunicativo dos textosorais. 

7. Recoñecer as connotacións en informacións implícitas nun textooral. 

8. Coñecereaplicarasregrasfonéticaseprosódicasquerexenalinguagalega. 

9. Amosar coidado e interese por elaborar producións propias con corrección gramática, 

10. ortográfica e fonética. 

11. Empregar o coñecemento da lingua e os contidos traballados para producir textos orais 
propios con coherencia, cohesión e corrección. Utilizar con corrección nexos textuais de 
espazo, oposición e contraste, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de 
cohesióninterna. 

12. Realizar exposicións orais sobre temas diversos seguindo unha estrutura ordenada e 
coherente, consoltura. 

13. Coñecer e utilizar técnicas TIC que faciliten e axuden a mellorar as exposicións orais 
planificadas. 

14. Elaborar opinións propias sobre temas diversos e expoñelas de maneira argumentada e 
ordenada en distintoscontextos. 



 

15. Participar de modo natural e por iniciativa propia en situacións de comunicación oral 
diversas: debates, corrección de exercicios, diálogos sobre temas, ... expoñendo e 
argumentando as ideaspropias. 

16. Coñecer e aplicar técnicas de comunicación oral nas exposicións ou en situacións diversas 
falando en público, coidando a postura, a modulación da voz, a estrutura do discurso, os 
medios empregados,etc. 

17. Desenrolar estratexias para comprender mensaxes orais e escritas en situacións onde hai 
dificultades decomprensión. 

18. Utilizar recursos dixitais e libros de texto para resolver dúbidas sobre vocabulario ou estruturas 
lingüísticasnecesariasparaproducirconcorrecciónnalinguagalega. 

19. Empregar os coñecementos da lingua para comprender e producir textos propios no contexto 
social no que nos desenvolvemos: diarios,cartas persoais, avisos esolicitudes. 

20. Coñecer os elementos fundamentais dos textosinstrutivos e expositivos en contexto educativo: 
webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. Utilizar ese coñecemento para 
comprenderamensaxeeutilizarasfontesdeinformaciónconrigor. 

21. Identificar e analizar as distintas fortes de información que son base esencial no proceso de 
adquisición decoñecementos. 

22. Realizar lectura comprensiva de textos diversos: identificar ideas principais e secundarias, 
sintetizar e representar a información, elaborar argumentacións propias sobre o contido, 
relacionar o texto con experiencias ou outros coñecementosprevios. 

23. Realizar unha lectura en voz alta co dicción, entoación e ritmo adecuados á situación 
comunicativa e á súafunción. 

24. Empregarestratexiasmetacognitivasparaidentificarcantoecomoaprendemos. 

25. Coñecer os elementos esenciais e os tipos de noticias que aparecen nos medios de 
comunicación. 

26. Elaborar noticias a partir dun modelo con coñecementosadquiridos. 

27. Producir en formato papel ou dixital textos de distinta tipoloxía: cuestionarios, resumos, 
descrición, narracións eexplicacións. 

28. Producir textos escritos con un compoñente de goce persoal para comunicar 
experiencias,ideas epensamentos. 

29. Enriquecer con cada temática o léxico, vocabulario e frases da linguaxe habitual en lingua 
galega. 

30. Empregar con soltura e precisión dicionarios e fontes de consulta para comprender textos, 
enriquecerovocabularioecontrastarafiabilidadedasfontesempregadas. 

31. Coñecer, empregar as normas que regulan os textos orais e escritos de diversostipos. 

32. Comprender que o uso de normas ortográficas e morfoloxías é necesario para o 
desenvolvemento da lingua. 

33. Coñecer as normas de uso dos signos de puntuación e utilizalos en textos escritos con 
corrección. 

34. Comprender a estrutura de substantivos e verbos para mellorarashabilidadesdecomprensión e 
produciónlingúisticas. 

35. Coñecer os elementos dunha oración desde o punto de vista sintáctico. Empregar este 
coñecementoparaelaborarenunciados,oraiseescritos,cunestilocohesionadoecorrecto. 

36. Realizar autoavaliacións sobre o traballo de maneira realista co obxectivo de mellorara 
aprendizaxe. 

37. Enriquecer a competencia lingüística co uso das distintas linguas en distintos contextos 
educativos. 

38. Recoñecer a riqueza na diversidade cultural a través das linguas propias de cadapobo. 



 

39. Reflexionar sobre a situación sociolingüística galega desde unha perspectiva social, histórica 
exeográfica. 

40. Coñecer a historia e as razóns das iniciativas normalizadoras da lingua galegas e describir a 
situación legal das linguas do Estadoespañol. 

41. Identificar e clasificar as variantes diafásicas do galego, recoñecer os trazos da variedade estándar 
da lingua galega e valorala como variante unificadora, así como apreciar a variante 
diatópicapropia. 

42. Ler expresiva e comprensivamente en público textosdiversos. 

43. Coñecer as características de textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, e 
comparalos sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais comaformais. 

44. Coñecer,identificareinterpretarrecursosretóricosnostextosliterarios. 

45. Escribir de maneira autónoma textos de intención estética aplicando os coñecementos dos 
recursos literariostraballados. 

46. Distinguir os trazos da linguaxe cinematográfica, identificalos e analizalos en diferentes 
obras decine. 

 

 

2- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIASCLAVE 

E DESCRITORES 
 

A comunicación lingüística 

Como apuntamos no caso do 1º curso da ESO, é loxicamente a competencia 

fundamental que desenvolveremos. A través dos contidos, lecturas e actividades propostas 

trataremos de que o alumnado sexa competente en  comprensión oral  e escrita mediante a escoita 

e a lectura de textos de diversa índole e a escoita atenta das explicacións nassituacións 

comunicativas da aula; e en expresión oral e escrita mediante a elaboración de textos propios orais 

ou escritos cun vocabulario e unhas estruturas lingüísticas precisos coherentes e adecuados a cada 

situación comunicativa. 

A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía ( CMCT) 

Desenvolveranse naquelas unidades nas que se traballan textos relacionados co medio ambiente e a 

ciencia. 

A competencia dixital ( CD) implica a utilización dos medios dixitais que o alumnado de Lingua e 

Literatura Galega precisará para solicitar información de dicionarios e enciclopedias, e obter datos 

concretos sobre autores e obras, así como para ampliar os contidos o, traballar os medios de 

comunicación e mesmo elaborar nalgún caso produtos audiovisuais. 

A conciencia e expresión cultural 

Competencia intrínsecamente relacionada coa nosa materia, o alumnado deberá aprender a valorar as 

diversas manifestacións culturais, familiarizarse con elas educando así o seu gusto e enfrontarase a elas 

de xeito crítico e reflexivo intentando posteriormente elaborar traballos con sentido estético o que o 

levará a respectar as obras artísticas da súa cultura e de culturas alleas próximas e distantes. 

Competencias sociais e cívicas 

O alumnado adquire competencias sociais e cívicas a través do recoñecemento e o respecto da 

diversidade de ideas e opinións nos traballos de tipo colaborativo de diálogo e debate e das vertidas, 



 

especialmente, nos ensaios e nos artigos de opinión. Por outra banda, os alumnos e as alumnas 

deberán establecer unha escala de valores desde a que emitir xuízos críticos e fundamentados sobre 

diversos textos, incluídas as mensaxes publicitarias. 

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor faise patente en todas as actividades que requiren 

achega de ideas, análise sistemática, creación de textos, elección de recursos, etc. Así, o alumnado 

adquire esta competencia en especial participando nas actividades motivadoras, resolvendo 

cuestións lingüísticas, construíndo oracións, realizando as análises de texto pautados, creando textos 

propios ou achegándose aos recursos diversos que se ofrecen na web 

Aprender a aprender 

É básico para o alumnado reflexionar sobre o proceso de aprendizaxe e intentar recoñecer as 

potencialidades persoais ( gnosce se ipsum)tratando de desenvolver as distintas intelixencias e 

saber planificar os pasos a realizar e os recursos necesarios para o proceso .A toma de conciencia 

deste proceso está sempre presentes nas actividades de repaso e nos resumos das unidades e iso fai 

que a competencia aprender a aprender se traballe en practicamente todos os apartados de cada 

unidade. 

 

 

3- CONTIDOS E CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXEAVALIABLES 

 
O currículo da área de Lingua Galega e Literatura agrúpase en varios bloques. Os contidos, e os 

estándares de aprendizaxe para 2.º ESO son os que detallaremos a continuación. 

· Contidos 

 

§ Estándares deaprendizaxe 

 

 
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

 

· B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de actualidade e deinformacións de 

crónicas, reportaxes e documentais procedentes dos medios de comunicaciónaudiovisual. 

§ 1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de textosorais 

de carácter informativo propios dos medios de comunicación audiovisual (reportaxes, 

crónicas e documentais). 

§ 1.2. Traslada a información relevante de discursos orais dos medios decomunicación 

audiovisual a esquemas ouresumos. 

 

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



 

social e educativo. 

§ 2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevantes entextos 

orais do ámbito social eeducativo. 

§ 2.2. Comprende e segue as instrucións para realizar tarefas de aprendizaxecon 

progresiva autonomía. 

 
· B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, cooperación e 

respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do profesoradoou doalumnado. 

§ 3.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral 

(intervén na quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a 

linguaxe discriminatoria). 

§ 3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbree 

volume) e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe nonverbal. 

 

· B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos medios de 

comunicación, con especial atención aos programas de carácter informativo: noticiasreportaxes 

e crónicas 

§ 4.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención 

comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes ecrónicas. 

§ 4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicacióne 

extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas atopadas. 

§ 4.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levanimplícitos 

prexuízos e discriminacións. 

 

· B1.5. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética e prosodia correcta e cunha 

actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar aela. 
§ 5.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os errosnas 

producións orais propias e alleas e propón solución para melloralas. 

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

galega. 
§ 5.3. Asume, se a posúe, a variante dialectal propia e utilízaa na súa prácticahabitual. 

 
· B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados ásituación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión ecorrección. 
§ 6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación eá 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

§ 6.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando asregras 

morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a 

fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatalxordo). 

§ 6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias dogalego 

(fraseoloxía adecuada). 

§ 6.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico evariado. 

 
· B1.7. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias paraa 

produción de textos orais sobre temas deactualidade. 
§ 7.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantese 

incorporalos ás súas producións.



 

§ 7.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras eatractivas 

visualmente. 

 

· B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese parao 

alumnado que xeren intercambio deopinión. 
§ 8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás regrasde 

interacción e ás opinións alleas. 

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

debates e coloquios. 
§ 8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha obra delectura. 

 
· B1.9. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falaren público: 

planificación do discurso nas prácticas orais formais einformais. 
§ 9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ouinformais 

breves. 

§ 9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en 

escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e 

diríxese ao auditorio con autoconfianza eseguridade. 

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

lingua. 

§ 9.4. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da prácticaoral. 

§ 9.5. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica ecastelanismos) nos 

discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, deevitalos. 

 

· B1.10. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes eben 

organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá eeducativo. 
§ 10.1. Participa en conversas informais nas que intercambia información e expresa asúa 

opinión, fai invitacións e ofrecementos e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

§ 10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que impliquesolicitar 

unha información ou unservizo. 
§ 10.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas aodestinatario 

e á situación comunicativa. 

§ 10.4. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais eespontáneos. 

 

 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

 

· B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de estratexias delectura 

comprensiva: esquemas, resumos, etc. 
§ 1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas queestruturan 

visualmente as ideas. 

§ 1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma das 

palabras ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións. 

§ 1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación existenteentre 

elas. 

§ 1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función docontexto. 



 

§ 1.5. Compila información para comprender e ampliar o coñecemento 

dasmensaxes: busca bibliografía; consulta libros, revistas, xornais; utiliza recursos 

audiovisuais e buscadores de internet. 

§ 1.6. Contrasta os contidos dos textos analizados cos coñecementos propios, antese 

despois dalectura. 

 

 B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociaisen 

ámbitos próximos aos intereses do alumnado: diarios, cartas persoais, avisos esolicitudes. 
§ 2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios davida 

cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

§ 2.2. Comprende instrucións escritas de certa complexidade que llepermiten 

desenvolverse en situacións da vidacotiá. 
§ 2.3. Comprende e interpreta normas de convivencia, regras de xogos,correspondencia 

escolar. 

 
· B2.3. Comprensión e interpretación, en formato papel e dixital, de textos propiosdos medios 

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

§ 3.2.Localiza a información destacada de textos propios dos medios decomunicación: 

portadas e titulares. 

 

· B2.4. Comprensión e interpretación, en formato papel ou dixital, de textos propiosda vida 

educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios 

e enciclopedias. 

§ 4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especialmente,os 

instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios eenciclopedias. 
§ 4.2. Identifica as características específicas de todo tipo de textos nos que seexpoñan 

feitos e se expliquen ideas e conceptos das distintas materias curriculares. 

 
· B2.5. Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC paraseleccionar 

información. 
§ 5.1. Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de informacióne 

integra os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais e escritos. 

§ 5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versióndixital. 

§ 5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e équen de 

solicitar libros e vídeos de xeitoautónomo. 

 

· B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura para identificar usos lingüísticos 

discriminatorios, manifestar posturas de acordo e desacordo e expor razoadamente asideas 

respectando as ideas dosdemais. 

§ 6.1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usoslingüísticos 

discriminatorios. 

§ 6.2. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciaisou 

globais dun texto. 

§ 6.3. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado duntexto. 

§ 6.4. Respecta as opinións dos demais. 

 



 

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

á súa función, con posibilidade de usar recursos audiovisuais para o rexistro de 

Voz. 

§ 7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados (interpreta os signosde puntuación) á 

situación comunicativa e á función da mensaxe. 

§ 7.2. Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz. 

· 2.8. Planificación e revisión do escrito en función da situación comunicativa (tema, fins e 

destinatarios) para elaborar producións con adecuación, coherencia, cohesión e corrección nas 

relacións internas e externas dos contidos dotexto. 

§ 8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar otexto. 

§ 8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal eeducativo. 

§ 8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do texto (adeíxe, as 

referencias internas de tipo léxico e osconectores). 
§ 8.4. Usa os signos de puntuación do texto en relación coa organización oracional ecoa 

forma do texto (os parágrafos e a distribución e ordenación das ideas expresadas) 

§ 8.5. Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras ortográficas emorfolóxicas. 

§ 8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programasde 

presentación, dicionarios electrónicos ecorrectores. 

§ 8.7. Complementa as producións con elementos textuais e paratextuais: ilustraciónse 

gráficos. 

 
· B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de escritos propios da vida cotiá edas 

relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación enforos. 

§ 9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios,cartas 

persoais, avisos, solicitudes e participación en foros. 

 
· B2.10. Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios dos mediosde 

comunicación(noticias). 

§ 10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos mediosde 

comunicación a partir dun modelo (noticias). 

 
· B2.11. Produción, en formato papel ou dixital, de textos de carácter educativo: 

cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidosdas 

materiascurriculares. 

§ 11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: cuestionarios, 

resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos das materias 

curriculares. 

 

· B2.12. Produción e síntese, en formato papel ou dixital, de textos de distintatipoloxía, 

fundamentalmente, narrativos edescritivos. 

§ 12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partirdun 

modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos. 

§ 12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o textoresumido. 

§ 

 

§ B2.13. Uso das TIC (procesadores de texto e correctores ortográficos) tanto paraa 

textualización, como para a revisión e mellora doescrito. 



 

§ B2.13. Usar as TIC para textualizar, revisar e mellorar os escritos: procesadoresde 

texto, programas de presentación e dicionarios electrónicos. 

§ 13.1. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programasde 

presentación, dicionarios electrónicos, e correctores para textualizar e revisar e mellorar os 

escritos. 

 

· B2.14. Valoración da escritura como fonte de aprendizaxe e como forma de comunicar 

experiencias, ideas e coñecementos propios. 
§ 14.1. Describe os valores da escritura como instrumento de comunicaciónsocial 

fundamental para comunicar experiencias e para adquirir e transmitir coñecementos. 

 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

 

· B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso,con 

incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos traballados na 

aula. 

§ 1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro 

axeitado á situacióncomunicativa. 

 

· B3.2. Afonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles 

interferencias. 

§ 2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da linguagalega. 

 
· B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta en calquerasoporte, 

especialmente sobre flexión, relación semántica e normativa. 
§ 3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios,en 

diferentes soportes, e noutras obras de consulta. 

 
· B3.4. Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas que regulan ostextos orais e 

escritos, propios ealleos. 
§ L4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuadae 

correcta atendendo ás normas. 

 
· B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da linguagalega. 

§ L5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da linguagalega. 

§ LG5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográficados 

textos. 

 

· B3.6. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesióntextual. 

§ 6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesióntextual. 

 



 

· B3.7. Recoñecemento da estrutura de substantivos e verbos e da súacaracterización 

morfolóxica para a mellora da comprensión e producióntextuais. 
§ 7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensióne 

produción de textos orais e escritos. 

· 7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidadee 

creatividade. 

· B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos nexos e conectores textuais (espaciais, de 

oposición e contraste) e dos principais mecanismos de referencia interna, tanto gramaticaiscomo 

léxicos. 

§ 8.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores de espazo, oposición, contraste, así 

como os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que lle proporcionan 

cohesión a un texto. 

§ 8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesióninterna. 

 
· B3.9. Coñecemento dos compoñentes sintácticos no nivel da frase paraelaborar 

enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado ecorrecto. 
§ 9.1. Completa, transforma e elabora enunciados de maneira axeitada ecorrecta 

atendendo aos compoñentes sintácticos. 

 
· B3.10. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias deautoavaliación, 

aceptando o erro como parte doproceso. 
§ 10.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partirda 

avaliación e autoavaliación, propondo solucións para a súa mellora. 

 
· B3.11. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como 

outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais e nos que se eviten 

estereotipos lingüísticos ouculturais. 

§ 11.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguase 

relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e 

valora as competencias que posúe como persoaplurilingüe. 

 

· B3.12. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguaspara 

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 
§ 12.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional eda 

palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e 

produción dos textos traballados en calquera das outras. 

 
Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

· B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade 

dun pobo. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.A lusofonía. 

§ 1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como medio 

de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través daidentificación de 

elementos lingüísticos de noso en diferentescontextos. 



 

§ 1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplicaestes 

conceptos ao casogalego. 
§ 1.3. Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa existencia comoun 

elemento de riqueza cultural. 

§ 1.4. Coñece as linguas quese falan na actualidade en Galicia por mor daemigración. 

§ 1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade lusófona e coñece os 

territorios que aintegran. 

§ 1.6. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) e 

educativos en lingua galega adaptados á súa idade e compáraos con outros similares da 

lusofonía. 

 

· B4.2. Situación sociolingüística dogalego. 

§ 2.1. Describe a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seucontorno 

(concello e comarca), compáraa coa situación doutros contextos e analiza asdiferenzas. 

§ 2.2. Coñece e valora os topónimosgalegos. 

 
· B4.3. Proceso de normalización. Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de 

recuperación do galego, favorecemento do xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e 

consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega. 

§ 3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbitoeducativo. 

§ 3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia decontribuír 

individual e socialmente á normalización da linguagalega. 

 

· B4.4. Situación legal das linguas do Estadoespañol. 

§ 4.1. Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa promociónno 

ámbito educativo e local. 

 

· B4.5. Prexuízoslingüísticos. 

§ 5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter 

estético e socioeconómico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seucontorno. 

 

· B4.6. Recoñecemento das variantes diafásicas da lingua galega e da función dalingua 

estándar, uso normalizado da variante dialectal propia da zona e utilización e valoración da 

variante estándar da lingua en situacións de carácter formal. 

§ 6.1. Identifica e clasifica as variantes diafásicas dogalego. 

§ 6.2. Analiza a súa práctica lingüística e identifica nela os trazos propios daxerga 

estudantil. 
§ 6.3. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa 
comovariante 

unificadora. 

§ 6.4. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propiosda súa 

zona. 

 

 

 

 



 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

· B5.1. Lectura, con regularidade, de obras literarias e desenvolvemento dun criterio lector; 

emisión dunha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relación do seu 

sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e valoración do uso dos 

elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista empregado e o uso estético da 

linguaxe. 

1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; expón unha opinión 

persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e relaciona o seu sentido coa propia 

experiencia e outros coñecementos adquiridos. 

1.2. Describe o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista 

empregado e o uso estético da linguaxe nos textosliterarios. 

 

· B5.2. Lectura expresiva e comprensiva e audición de poemas recitados oucantados; 

determinación do tema principal, a estrutura xeral e os principais recursosestilísticos. 
§ 2.1. Le expresiva e comprensivamente e fai audicións de poemas recitados oucantados, 

determina o tema principal, a estrutura xeral e pon de relevo os principais recursos 

estilísticos. 

 
· B5.3. Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e localización e descrición 

dos elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, tempo, espazoe 

personaxesprincipais. 

§ 3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localiza e describe os 

elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, tempo, espazo e 

personaxesprincipais. 

 

· B5.4. Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais erecoñecemento dos 

compoñentes e procedementos que caracterizan ossubxéneros. 
§ 4.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e recoñeceos 

compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros. 

 
· B5.5. Comparación de textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros,sinalando as 

coincidencias e diferenzas, tanto estruturais comaformais. 
§ 5.1. Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, sinalando as coincidenciase 

diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

§ 5.2. Compara textos pertencentes ao mesmo xénero pero a diferentes subxéneros, 

sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais comaformais. 

 

· B5.6. Análise de textos literarios, de maneira guiada, identificación dos trazosdos 

subxéneros e a funcionalidade dos recursosretóricos. 

§ 6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos subxéneros ea 

funcionalidade dos recursos retóricos. 

 



 

· B5.7. Produción de textos de intención estética servíndose dos coñecementosliterarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados naaula. 
§ 7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementosliterarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

 
· B5.8. Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos dalinguaxe 

cinematográfica. 

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

§ 8.2. Identifica e describe os principais trazos da linguaxe cinematográfica nunha ou 

varias secuenciasfílmicas. 

 

· B5.9. Aproveitamento, baixo guía, dos fondos e recursos que ofrecen asbibliotecas, 

incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitadadestes. 

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

 

 

 

4- Criterios sobre avaliación 
 

Para avaliar os estándares de aprendizaxe correspondentes a este curso de 4º da ESO, 

realizaranse como mínimo unha proba por trimestre que terá o peso dun 70% da nota. 

 

Ao longo do curso, a competencia lingüística tanto escrita como oral será avaliada con 

actividades que serán de entrega obrigada e terá un peso na nota dun 10% .Tamén se 

realizará unha proba que poderá ser oral ou escrita sobre as lecturas dos libros determinados 

polo departamento para cada trimestre que suporán un 10% da nota. Nesa proba terase en 

conta a lectura comprensiva das obras literarias así como a utilización dunha correcta 

expresión escrita (ou oral). 

A actitude do alumnado na aula e con respecto á materia e ao seu desenvolvemento contará 

un 10% na nota da avaliación. Terase en conta o caderno, as tarefas dentro e fóra da aula, a 

participación activa etc. 

Os contidos serán progresivos, polo que nas probas do 2º e 3º trimestre poderanse avaliar 

contidos do 1º . Sendo así, non haberá necesariamente probas de recuperación aínda que, de 

maneira puntual, o profesor poida decidir facelas 

 

 

 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 



 

 
o B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os 

datos relevantes de diferentes textos orais dos medios de comunicación (crónicas, reportaxes e 

documentais) e elaborar esquemas eresumos. 

 

o B1.2. Extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datosrelevantes de 

diferentes textos orais dos ámbitos social e educativo. 

 
o B1.3. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleasda 

actividade educativa, tanto espontáneas comoplanificadas. 

 
o B1.4. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios decomunicación, 

analizar criticamente os seus contidos e interpretar as connotacións e mensaxes 

discriminatoriasimplícitas. 

 

o B1.5. Valorar as producións emitidas cunha fonética e prosodia correcta e amosar unha 

actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

o B1.6. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación eá 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión ecorrección. 

 

o B1.7. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e estratexias pararealizar 

exposicións oraisplanificadas. 

 

o B1.8. Participar activamente en situacións propias do ámbito educativo e de 

interesepara 

o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

o B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formaisou 

informais, de forma individual ou engrupo. 

o B1.10. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal oumáis 

culto, sobre temas da vida cotiá oueducativa. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

o B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüísticopara 

resolver problemas decomprensión. 

o B2.2. Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá e das relaciónssociais: 

diarios, cartas persoais, avisos esolicitudes. 

o B2.3. Comprender e interpretar, en formato papel ou dixital, textos propios dos mediosde 

comunicación(noticias). 

o B2.4. Comprender e interpretar en formato papel ou dixital, textos propios da vida educativa, 

especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios,glosarios e 

enciclopedias. 

o B2.5. Seleccionar a información que se obtén nas bibliotecas, nas TIC e outras fontese 

integrar os coñecementos adquiridos non proceso de aprendizaxecontinua. 

o B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura que permita identificarusos 

lingüísticos discriminatorios e manifestar posturas de acordo ou desacordo e respecto ás 

mensaxesexpresadas. 



 

o B2.7. Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situacióncomunicativa e á 

súa función. 

o B2.8. Usar procedementos de planificación e revisión para conseguir a adecuación, 

coherencia, cohesión e corrección dos contidos nas relacións internas e externas dotexto. 

 

o B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá e dasrelacións 

sociais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación enforos. 

 

o B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos mediosde 

comunicación a partir dun modelo (noticias). 

o B2.11. Producir, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: cuestionarios, 

resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos das materias 

curriculares. 

o B2.12. Producir e sintetizar, en formato papel ou dixital, textos de distintatipoloxía, 

fundamentalmente, narracións edescricións. 

o B2.14. Valorar a escritura como fonte de aprendizaxe e como una forma de comunicar 

experiencias, ideas e coñecementos propios. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

o B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da fraseoloxíae 

vocabulario traballado naaula. 

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

o B3.3. Usar eficazmente os diccionarios ou calquera outra fonte de consulta, en papelou en 

soporte electrónico, para resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxeautónoma. 

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

o B3.5. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da linguagalega. 

o B3.6. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesióntextual. 

o B3.7. Recoñecer a estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterizaciónmorfolóxica para 

mellorar a comprensión e producióntextuais. 

o B3.8. Recoñecer e usar os nexos textuais de espazo, oposición e contraste, así comoos 

mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

o B3.9. Coñecer os compoñentes sintácticos para elaborar enunciados, orais e escritos,cun 

estilo cohesionado ecorrecto. 

o B3.10. Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das estratexias deautoavaliación e a 

aceptación do erro como parte do proceso deaprendizaxe. 

o B3.11. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curricularescomo 

outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais e nos que se 

eviten estereotipos lingüísticos ouculturais. 

o B3.12. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación 

e transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estescoñecementos para 

solucionar problemas de comprensión e para a producción de textos. 

 
 
 
 
 

· Bloque 4. Lingua esociedade 



 

o B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 

pobo. Apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e 

coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que aintegran. 

o B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á presenzada 

lingua galega nocontorno. 

o B4.3. Coñecer as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo, adquirir vínculos 

positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia da contribución individual no 

desenvolvemento da linguagalega. 

o B4.4. Describir a situación legal das linguas do Estadoespañol. 

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

aeles. 

o B4.6. Identificar e clasificar as variantes diafásicas do galego, recoñecer os trazos da 

variedade estándar da lingua galega e valorala como variante unificadora, así como apreciar a 

variante diatópicapropia. 

 

 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Expón unha opinión persoal sobre a lectura dalgunha obra recomendada e 

describe o uso dos elementos propios de cada xénero literario. 

B5.2. Ler expresiva e comprensivamente e facer audicións de poemas recitados ou cantados, 

determinar o tema principal, a estrutura xeral e pór de relevo os principais recursos 

estilísticos. 

o B5.3. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localizando e 

describindo os elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista,tempo, 

espazo e personaxesprincipais. 

o B5.4. Ler dramatizada e comprensivamente, visionar pezas teatrais e recoñeceros 

compoñentes e procedementos que caracterizan ossubxéneros. 

o B5.5. Comparar textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, sinalandoas 

coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

o B5.6. Analizar textos literarios, de maneira guiada, identificar os trazos dos subxénerose a 

funcionalidade dos recursosretóricos. 

o B5.7. Escribir textos de intención estética servíndose dos coñecementosliterarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados naaula. 

o B5.8. Describir e caracterizar os trazos definitorios básicos da linguaxecinematográfica. 

o B5.9. Servirse, seguindo unas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que ofrecenas 

bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitadadestes. 

 

5- MATERIAIS E RECURSOSDIDÁCTICOS 

 

Os seguintes materiais son os recomendados tanto para o alumnado como 
para o profesorado: 
• O libro do alumnado para a área de Lingua Galega e Literatura2.ºESO. 
• A Proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura 2.ºESO. 

• Os recursos fotocopiables da Proposta didáctica, que recollen lecturas 
complementarias; actividades de 
reforzo e de ampliación; material para o desenvolvemento das competencias; 
fichas de autoavaliación e a adaptación curricular. 
• O libro dixital. 



 

• A web do profesorado. 
• A web do alumnado e dafamilia. 

• Os cadernos complementarios de ortografía,léxico,morfosintaxe e expresión 
escrita. 

 

 

 
6.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

Á hora de establecer as medidas de atención á diversidade e inclusión 
habemos de recompilar, en primeiro lugar, diversa información sobrecada 
grupo de alumnos e alumnas; como mínimo, debe coñecerse a relativa a: 
• O número de alumnos e alumnas. 
• O funcionamento do grupo(clima da aula,nivel de disciplina,atención...). 

• As necesidades que se puidesen identificar; cómpre pensar nesta faseen 
como se podenabordar 
(planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexiasde 
seguimento da eficacia de 
medidas, etc.). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos 
competenciais. 

• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo 
nesta materia. 

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agruparos alumnos e as alumnas 
para os traballos cooperativos. 

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un 
logro óptimo do grupo. 

 

Necesidades individuais 
A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como 
conxunto, senón que tamén nos 

proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos 
estudantes. A partir dela 
poderemos: 

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitanun maior seguimento 
ou personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe.(Débese 
ter en conta aquel  alumnado  con  necesidades  educativas,  con  altas  capacidades  
e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención  específica  por 
estar en risco, pola súa historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas a adoptar.(Planificación de reforzos,situación 
de espazos, xestión de tempos grupais para  favorecer  a  intervención 
individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como 
sobre os recursos que se van empregar. 

 



 

7.-MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN EN 

RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

Ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que 
permitan avaliar o 
funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora 
para a propia unidade. 

De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da 
programación didáctica no seu conxunto; esta realizarase ao final de cada 
trimestre, para así poder recoller as melloras no seguinte. A devandita 
ferramenta pode ser esta: 

 

 

 

ASPECTOS A AVALIAR 
A 

DESTACAR

… 

A 

MELLORAR

… 

PROPOSTAS DE MELLORA 

PERSOAL 

 

Temporalización das unidades 

didácticas 

   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 

   

Manexo dos contidos da unidade 
   

Descritores 

e desempeños competenciais 

   

Realización de tarefas 
   

Estratexias 

metodolóxicas 

seleccionadas 

   

Recursos 
   

Claridade nos 

criterios de 

avaliación 

   

Uso de diversas ferramentas 

de avaliación 

   

 

 

 



 

8-Unidades didácticas do curso: 

contidos, obxectivos e 

temporalización 

 
UNIDADE 1 

 

 

 
PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

 

Título 

 

Confín dos verdes castros 

Temporalización Setembro- outubro ( 1ª metade) 

Descrición da unidade 

 

Todas as unidades do libro ábrense cunha dobre páxina inicial ilustrada que contén un texto 

locutado e preguntas relacionadas con el; por unha parte, preténdese espertar o interese do 

alumnado pola cultura galega e, por outra, suxírese traballar a oralidade de xeito cooperativo. 

Nesta ocasión, a unidade comeza cun texto sobre os castros, parte fundamental do patrimonio de 

Galicia que é preciso valorar e protexer. 

Pola súa banda, a comprensión escrita trabállase especialmentea partir da lectura inicial (para a 

que se escolleu e gravou un texto narrativo extraído da Odisea, de Homero) e do apartado de 

literatura, onde en cada unidade haitextos para comentar de xeito guiado. 

As cuestións lingüísticas trátanse en diferentes apartados: o «Vocabulario»inclúe diversos 

exercicios para ampliar o léxico referido ás viaxes; a «Gramática» ofrece un primeiro 

achegamento á fonética e a fonoloxía coa presentación do sistema fonolóxico galego e, por 

último, a «Ortografía» repasa a diferenciación entre ditongos, tritongos e hiatos. 

Na páxina dedicada a «Lingua e sociedade» preséntase o tema da diversidade lingüística e da 

situación das linguas no mundo e na «Literatura» faise unha introduciónás principais 

características da literatura (tanto a oral como a escrita). 

Os contidos organízanse en diferentes seccións, de acordo coa seguinte estrutura: 

- Análise de textos:LECTURA e COMENTARIO de «O ciclope Polifemo» (Homero: A Odisea,Edicións 

Rodeira). 

- Lingua:VOCABULARIO: As viaxes. GRAMÁTICA:Os fonemas. ORTOGRAFÍA: A sílaba. Ditongos, 

tritongos e hiatos. LINGUA E SOCIEDADE:A diversidade lingüística.OBRADOIRO:Aimprovisación.



 

- Literatura: A características daliteratura. 

 

Neste primeiro «Obradoiro» do libro, traballarase sobre a improvisación oral e os aspectos 

lingüísticos que a caracterizan. Para finalizar, cada unidade péchase cunha dobre páxina titulada 

«Aplica o que sabes», que lle permitirá ao alumnado autoavaliar os coñecementos adquiridos. En 

conxunto, preténdese que adquiranos seguintes coñecementos: 

- Como se fai un comentario de texto, seguindo unhas pautasdadas. 

- Que palabras conforman o campo semántico dasviaxes. 

- Cales son as unidades mínimas da lingua e que trazos distintivos definen o sistema vocálicodo 

galego. 

- Como se identifican os ditongos, os tritongos e oshiatos. 

- Cantas linguas existen nomundo. 

- Cales son as principais características dos textosliterarios. 

- Que ferramentas verbais e non verbais se poden empregar nunha improvisaciónoral. 

 

 

 

 

2. OBXECTIVOSDIDÁCTICOS 
 

- Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

- Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coasviaxes. 

- Identificar os fonemas vocálicos e consonánticos que forman o sistema fonolóxico galego. 

- Dividir as palabras en sílabas e recoñecer os ditongos, tritongos e hiatos. 

- Ser conscienteda diversidade de linguas que existen no mundo. 

- Distinguir as principais características da literatura. 

- Coñecer os aspectos verbais e non verbais propios da improvisación oral. 

 

UNIDADE 2 

Temporalización – outubro ( 2ª metade) 

 

PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

 

Título Pallozas 

 

Descrición da unidade 

 

A apertura desta unidade está dedicada ás pallozas, co obxecto de espertar o interese e o respecto 

dos alumnos e das alumnas polo patrimonio cultural galego. A fotografía a dobre páxina vai 



 

acompañada dun texto locutado e preguntas relacionadas con el, para traballar a oralidade de 

xeito cooperativo. 

A lectura escollida neste caso é unha lenda suramericana que explica a orixe das cores dos 

paxaros, a partir da que se propoñen diferentes tarefas de comprensión no «Comentario da 

lectura». O apartado de «Vocabulario» céntrase no léxico referido aos animais, que se traballará 

por medio de actividades lúdicas. Pola súa banda, a sección de «Gramática» ocúpase da estrutura 

e da clasificación das palabras, mentres que na «Ortografía» se estudan os casos especiais de 

acentuación. 

A sección «Lingua e sociedade» céntrase nas diferentes linguas faladas na Península Ibérica e na 

riqueza cultural que isto supón. A caracterización dos xéneros literarios e dalgúns subxéneros 

(especialmente a lenda e a fábula) serán obxecto de estudo do apartado de «Literatura». 

Os contidos organízanse en diferentes seccións, de acordo coa seguinte estrutura: 

- Análise de textos:LECTURA e COMENTARIO de «As rechamantes plumas dos paxaros» (VV.AA.: 

Popocatépetl. Lendas sudamericanas,ed. Galaxia). 

- Lingua:VOCABULARIO: Os animais. GRAMÁTICA:As palabras. ORTOGRAFÍA: Os casos especiais de 

acentuación. LINGUA E SOCIEDADE:As linguas da Península Ibérica.OBRADOIRO:A exposiciónoral. 

- Literatura: Os xénerosliterarios. 

 

O «Obradoiro» continúa co traballo sobre a expresión oral comezado na primeira unidade e que, 

nesta ocasión, expón unha serie de consellos e estratexias para a realización planificada dunha 

exposición oral. Para rematar, como é habitual, ofrécense na dobre páxina titulada «Aplica o que 

sabes» actividades de avaliación dos coñecementos adquiridos a partir da lectura dun texto. En 

conxunto, preténdese que adquiranos seguintes coñecementos: 

- Como se fai un comentario de texto, seguindo unhas pautasdadas. 

- Que palabras conforman o campo semántico dosanimais. 

- De que maneira se estruturan as palabras e como seclasifican. 

- Cales son os casos especiais deacentuación. 

- Que linguas se falan na PenínsulaIbérica. 

- Cales son os principais xéneros e subxénerosliterarios. 

- Que pasos hai que seguir para preparar unha exposiciónoral. 

 

 

 

2. OBXECTIVOSDIDÁCTICOS 
 

- Ler, comprender e analizar unha lenda. 

- Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado cosanimais. 

- Distinguir a estrutura das palabras e a súaclasificación. 

- Identificar os casos especiais de acentuación e aplicar as normas deacentuación.



 

- Coñecer as linguas que se falan na PenínsulaIbérica. 

- Identificar os diferentes xéneros literarios, así como algúnssubxéneros. 

- Coñecer os pasos a seguir para levar a cabo unha exposiciónoral. 

 

3 Título 

 

Temporalización – novembro ( 1ª metade) 

 

Pan e queixo 

Descrición da unidade 

 

Esta unidade ábrese cunha dobre páxina dedicada ao pan e ao queixo, mostras da calidade da 

gastronomía galega. A fotografía vai acompañada dun texto locutado e preguntas relacionadas 

con el, para traballar a oralidade de xeito cooperativo. 

A novela A praia dos afogados, de Domingo Villar, é a lectura seleccionada nesta ocasión, a 

partir da que se propoñen diferentes actividadesde comprensión no «Comentario da lectura». Xa 

que o fragmento incluído ten lugar na terraza dun restaurante, o «Vocabulario» céntrase no léxico 

relacionado coa hostelería e a gastronomía. Na sección de «Gramática» trabállase sobre a 

caracterización do substantivo e a frase nominal, mentres que na «Ortografía» se estuda o acento 

diacrítico. 

A páxina de contidos sociolingüísticos («Lingua e sociedade») aborda o tema da situación legal 

das linguas en Galicia e recolle como exemplificación diferentes fragmentos dos textos 

lexislativos vixentes. As páxinas de «Literatura» comezan un bloque de varias unidades 

destinado ao xénero narrativo eestán centradasno conto e na diferenciación entre conto popular e 

conto literario. 

Os contidos organízanse en diferentes seccións, de acordo coa seguinte estrutura: 

- Análise de textos:LECTURA e COMENTARIO dun fragmento d’A praia dos afogados, de Domingo 

Villar,ed.Galaxia. 

- Lingua:VOCABULARIO: A gastronomía e a hostelería. GRAMÁTICA:O substantivo. ORTOGRAFÍA: O 

acento diacrítico. LINGUA E SOCIEDADE:A situación legal das linguas.OBRADOIRO:A narración de 

contos. 

- Literatura: Oconto. 

 

O «Obradoiro» está enlazado coa literatura xa que propón consellos para a narración oral de 

contos. Por último, o apartado «Aplica o que sabes» ofrece diferentes actividades arredor dun 

texto co fin de repasar os coñecementos adquiridos ao longo da unidade. En conxunto, 

preténdese que adquiranos seguintes coñecementos: 

- Como se fai un comentario de texto,seguindo unhas pautasdadas. 

- Que palabras conforman o campo semántico da gastronomía e ahostelería. 

- Cales son as principais características dos substantivos. 

- Que palabras levan acentuación diacrítica. 



 

- Cal é a situación legal das linguas enGalicia. 

- Cales son as principais características do conto e cales son as diferenzas entre o conto 

popular e o contoliterario. 

- Que pasos hai que seguir para preparar a narración dun conto. 
 

 

 

2. OBXECTIVO SDIDÁCTICOS 
 

- Ler, comprender e analizar un texto narrativodialogado. 

- Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa gastronomía e ahostelería. 

- Coñecer as características do substantivo así como as súas especificidades en canto ao xéneroe 

aonúmero. 

- Recoñer o substantivo como núcleo das frasesnominais. 

- Coñecer e aplicar a acentuacióndiacrítica. 

- Coñecer a situación legal das linguas enGalicia. 

- Identificar os diferentes xéneros literarios, así como algúnssubxéneros. 

- Coñecer os pasos a seguir para levar a cabo unha narración oral dunconto. 

 

4-. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Temporalización- novembro ( 2ª metade)- decembro 

Título 

 

Eurocidades 

Descrición da unidade 

 

A unidade comeza cunha dobre páxina dedica ás eurocidades, é dicir, a aqueles municipios que 

chegaron a un acordo de unión co obxecto de compartir servizos e mellorar o seu 

desenvolvemento. A fotografía de Tui, pertencente á eurocidade Tui-Valença do Minho, vai 

acompañada dun texto locutado e preguntas relacionadas con el, para traballar a oralidade de 

xeito cooperativo. 

O texto narrativo escollido para a lectura inicial pertence á novela As meigas de Lupa, de María 

Solar, e a partir del propóñense diferentes actividades no «Comentario da lectura». Pola súa 

banda, o «Vocabulario» céntrase no estudo dos antropónimos, incluíndo os hipocorísticos e unha 

nota teórica sobre a orixe dos apelidos galegos. O apartado de «Gramática» xira arredor do 

adxectivo (facendo fincapé no xénero e no número) e na caracterización da frase adxectiva; por 

último, a «Ortografía» presenta a casuística de emprego das maiúsculas. 

A páxina de contidos sociolingüísticos («Lingua e sociedade») aborda o tema da lusofonía, 

reforzando a importancia que ten para os galegos e as galegas ter unha orixe común coa lingua 

portuguesa. Por outra parte, o apartado de «Literatura» céntrase no estudo da tipoloxía das 

novelas tendo en conta a súa temática e ofrece varios exemplos cos que traballar. 



 

Os contidos organízanse en diferentes seccións, de acordo coa seguinte estrutura: 

- Análise de textos:LECTURA e COMENTARIO de «Lupa e os discípulos de Cristo» (María Solar: As 

meigas de Lupa,EdiciónsXerais). 

- Lingua:VOCABULARIO: Os antropónimos. GRAMÁTICA:O adxectivo. ORTOGRAFÍA: As maiúsculas. 

LINGUA E SOCIEDADE:A lusofonía.OBRADOIRO:A cohesió ntextual. 

- Literatura: A novela. 

Nesta ocasión, o«Obradoiro»cambia de temática abandonando a exposición oral e centrándose 

nos mecanismos de cohesión textual. Por último, o apartado «Aplica o que sabes» ofrece 

diferentes actividades arredor dun texto co fin de repasar os coñecementos adquiridos ao longo 

da unidade. En conxunto, preténdese que adquiran os seguintes coñecementos: 

- Como se fai un comentario de texto,seguindo unhas pautasdadas. 

- Que son os antropónimos e os hipocorísticos e cal é a orixe dos principais apelidosgalegos. 

- Cales son as principais características dos adxectivos e da fraseadxectiva. 

- En que casos se empregan as letrasmaiúsculas. 

- Cal é o ámbito da lusofonía. 

- Que tipos de novela existen segundo a súatemática. 

- Cales son os mecanismos de cohesión textual máisimportantes. 
 

 

 

 
 

 

2. OBXECTIVOSDIDÁCTICOS 
 

- Ler, comprender e analizar un textonarrativo. 

- Identificar os antropónimos e os hipocorísticos, así como a orixe dos principaisapelidos 

galegos. 

- Coñecer as características do adxectivo así como as súas especificidades en canto ao xéneroe 

aonúmero. 

- Recoñer o adxectivo como núcleo das frasesnominais. 

- Coñecer e aplicar as normas de emprego dasmaiúsculas. 

- Coñecero ámbito da lusofonía e a orixe común do galego e doportugués. 

- Identificar os diferentes tipos de novela segundo a súatemática. 

- Coñecer osprincipais mecanismos de cohesióntextual. 

 

 

 

-Título 

Verbum - Casa das Palabras 

Temporalización: 

Xaneiro ( 1ª metade) 



 

 
Descrición da unidade 

 

A dobre páxina inicial ten como protagonista ao museo Verbum- Casa das Palabras, situado en 

Vigo, xunto á praia de Samil. A fotografíavai acompañada dun texto locutado e preguntas 

relacionadas con el, para traballar a oralidade de xeito cooperativo. 

O texto escollido para a lectura inicial pertence á novela Noite de voraces sombras, de Agustín 

Fernández Paz, e recolle dúas das cartas que unha muller lle envía a Moncho, o seu amado, nos 

tempos da Guerra Cilvil e da posguerra; a partir deste texto, propóñense diferentes actividades 

no «Comentario da lectura» centradas nas cartase nas características que o diferencian dos 

correos electrónicos.En consecuencia, o «Vocabulario» desta unidade estuda o léxico referido á 

comunicación (tanto a oral como a escrita). Pola súa parte, o apartado de «Gramática» traballa 

sobre o pronome persoal (facendo fincapé no xénero e no número) e a colocación do pronome 

persoal átono. Por último, a «Ortografía» presenta as regras de uso de varios signos de 

puntuación (o punto, a coma e o punto e coma). 

A páxina de contidos sociolingüísticos («Lingua e sociedade») céntrase na situación do galego na 

actualidade e analiza os niveis de competencia da poboación.Por outra parte, o apartado de 

«Literatura» continúa co bloque dedicado ao xénero narrativo e analiza nesta ocasión a figura do 

narrador. 

Os contidos organízanse en diferentes seccións, de acordo coa seguinte estrutura: 

- Análise de textos:LECTURA e COMENTARIO de «A carta» (Agustín Fernández Paz: Noite de 

voraces sombras,EdiciónsXerais). 

- Lingua:VOCABULARIO: A comunicación. GRAMÁTICA:O pronome persoal. ORTOGRAFÍA: Punto, 

coma e punto e coma. LINGUA E SOCIEDADE:O galego hoxe. Niveis de competencia.OBRADOIRO:O 

esquema. 

- Literatura: Onarrador. 

O «Obradoiro» presenta o esquema como técnica de estudo e síntese dun texto. Para finalizar, o 

apartado «Aplica o que sabes» ofrece diferentes actividades arredor dun texto co fin de repasar 

os coñecementos adquiridos ao longo da unidade. En conxunto, preténdese que adquiran os 

seguintes coñecementos: 

- Como se fai un comentario de texto,seguindo unhas pautasdadas. 

- Que palabras conforman o campo semántico dacomunicación. 

- Cales son os pronomes persoais tónicos e cales osátonos. 

- Cales son as regras de colocación do pronomeátono. 

- En que casos se empregan o punto, a coma e o punto ecoma. 

- Cal é a situación do galego naactualidade. 

- Cales son os tipos de narrador máis habituais. 

-Que características deben ter os esquemas e que tipos existen. 

 

 

 



 

 
 

 

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Ler, comprender e analizar un textoepistolar. 

- Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa comunicación. 

- Identificar pronomes persoais e as súas contraccións, substituír frases nominais polo 

pronome correspondente e colocar axeitadamente o pronome átono. 

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

- Coñecera situación do galego na actualidade e os niveis de competencia da poboación. 

- Identificar os diferentes tipos denarrador. 

- Coñecer as principais características dos esquemas e a súa tipoloxía. 

- 6- Título 

 

Fisterra, a fin do mundo 

Temporalización : Xaneiro ( 1ª metade)- febreiro ( 1ª metade) 

Descrición da unidade 

 

A unidade comeza cunha dobre páxina inicial protagonizada polo cabo Fisterra, considerado a 

findomundo.Afotografíavaiacompañadaduntextolocutadoepreguntasrelacionadasconel, para 

traballar a oralidade de xeitocooperativo. 

O texto escollido para a lectura inicial é «Stavanger», extraído da novela de Andrea Maceiras 

Europa Express, no que un grupo de amigos fan un Interraíl ao rematar o Bacharelato; a partir 

deste texto, propóñense diferentes actividadesno «Comentario da lectura».Debido á que a lectura 

está ambientada no porto de Stavanger, o «Vocabulario» trata, nesta ocasión, o léxico referido á 

navegación (tanto aos diferentes tipos de embarcacións, como ás partes das que estas se 

compoñen). Pola súa parte, na «Gramática» iníciase o traballo sobre osverbos, que continuará na 

unidade seguinte, facendo fincapé nos diferentes modos e tempos verbais. Pola súa banda, a 

«Ortografía» pecha o bloque de dúas unidades centradas na puntuación e recolle as regras de uso 

dos dous puntos, dos puntos suspensivos, das comiñas e das raias. 

A páxina de contidos sociolingüísticos («Lingua e sociedade») aborda a valoración social da 

lingua galega e os niveis de uso da poboación, a través da observación de dous gráficos do 

Instituto Galego de Estatística.Por outra parte, o apartado de «Literatura» remata o bloque 

dedicado ao xénero narrativo analizandoos personaxes, o espazo e o tempo. 

Os contidos organízanse en diferentes seccións, de acordo coa seguinte estrutura: 

- Análise de textos:LECTURA e COMENTARIO de «Stavanger» (Andrea Maceiras: Europa 

Express,EdiciónsXerais). 

- Lingua:VOCABULARIO: A navegación. GRAMÁTICA:O verbo. ORTOGRAFÍA: Dous puntos, puntos 

suspensivos, comiñas e raias. LINGUA E SOCIEDADE:A valoración social da lingua.OBRADOIRO:O 

mapaconceptual. 

- Literatura: Personaxes, espazo etempo. 



 

O «Obradoiro» presenta o mapa conceptual como técnica de estudo e síntese dun texto. Por 

último, o apartado «Aplica o que sabes» ofrece diferentes actividades arredor dun texto co fin de 

repasar os coñecementos adquiridos ao longo da unidade. En conxunto, preténdese que adquiran 

os seguintes coñecementos: 

- Como se fai un comentario de texto,seguindo unhas pautasdadas. 

- Que palabras conforman o campo semántico danavegación. 

- Calesson os constituíntes do verbo, os modos e os temposverbais. 

- En que casos se empregan os dous puntos, os puntos suspensivos, as comiñas e as raias. 

- Cal é a valoración social da linguagalega. 

- Que tipos de personaxes, espazo e tempo existen no xénero narrativo. 

-Que son os mapas conceptuais e que características deben ter. 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Ler, comprender e analizar un textonarrativo. 

- Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coanavegación. 

- Identificar os constituíntes dos verbos, os modos, os tempos verbais e as formasnominais. 

- Coñecer e aplicar as normas de uso dos dous puntos, dos puntos suspensivos, das comiñase 

dasraias. 

- Coñecer a valoración social da linguagalega. 

- Identificar os diferentes tipos de personaxes, espazo e tempo propios do xéneronarrativo. 

- Coñecer as principais características dos mapas conceptuais e elaboralos a partir dunmodelo. 

 

7-. PRESENTACIÓN DAUNIDADE 

Título 

 

Camiño dos Faros 

Temporalización- febreiro ( 2ª metade) 

Descrición da unidade 

 

A dobre páxina inicial xira arredor do Camiño dos Faros, unha ruta de sendeirismo á beira do 

mar que percorre a Costa da Morte. A fotografíavai acompañada dun texto locutado e preguntas 

relacionadas con el, para traballar a oralidade de xeito cooperativo. 

O episodio da baía de Vigo, pertencente á novela Vinte mil leguas baixo os mares, de Jules Verne, 

é o escollido para a lectura; a partir deste texto, propóñense diferentes actividadesno 

«Comentario da lectura».Pola súa banda, o «Vocabulario» trata o léxico referido aos medios de 

transporte e engade unha nota teórica sobre as palabras rematadas en -iño/-iña e -ino/-ina. No 

apartado de «Gramática» estúdase a conxugación do verbos regulares (incluídos aqueles que 

presentan alternancia vocálica) e dos irregulares. A «Ortografía» abre unha serie de unidades 

centradas no uso dalgunhas grafías complexas para o alumnado e, nesta ocasión céntrase nas 

regras de uso do b e do v. 



 

A páxina de contidos sociolingüísticos («Lingua e sociedade») trata os procesos de 

normalización e normativización da lingua e anima o alumnado a reflexionar e debater sobre a 

presenza da lingua galega en diferentes ámbitos. Por outra parte, o apartado de «Literatura» 

estuda a poesía lírica e establece as principais diferenzas entre a lírica tradicional e a lírica culta. 

Os contidos organízanse en diferentes seccións, de acordo coa seguinte estrutura: 

- Análise de textos:LECTURA e COMENTARIO de «A baía de Vigo» (Jules Verne: Vinte mil leguas 

baixo os mares,Edicións Xerais). 

- Lingua:VOCABULARIO: Os medios de transporte. GRAMÁTICA:Verbos regulares eirregulares. 

ORTOGRAFÍA: O uso dob e dov. LINGUA E SOCIEDADE:Normalización e normativización. 

OBRADOIRO:O resumo. 

- Literatura:A poesíalírica. 

O «Obradoiro» céntrase no resumo e remata así o bloque de unidades dedicadas ás técnicas de 

síntese da información.Por último, o apartado «Aplica o que sabes» ofrece diferentes actividades 

arredor dun texto co fin de repasar os coñecementos adquiridos ao longo da unidade. En 

conxunto, preténdese que adquiran os seguintes coñecementos: 

Como se fai un comentario de texto,seguindo unhas pautasdadas. 

- Que palabras conforman o campo semántico dos medios detransporte. 

- Como se conxugan os verbos regulares e osirregulares. 

- Cales son as normas de uso do b e dov. 

- En que consisten os procesos de normalización e normativización dalingua. 

- Cales son as características da poesíalírica. 

- Cales son as diferenzas entre a lírica tradicional e a líricaculta. 

-Como se elabora un bo resumo. 

 

 

 

 

 

 

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Ler, comprender e analizar un textonarrativo. 

- Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado cos medios detransporte. 

- Coñecer a conxugación dos verbos regulares e dosirregulares. 

-Aplicar as normas de uso dob e dov. 

- Identificar os procesos de normalización e normativización dalingua. 

-Distinguir as características da poesía lírica. 

- Coñecer as diferenzas entre a lírica tradicional e a líricaculta. 

- Coñecer e aplicar a técnica para a elaboración dunresumo. 
 



 

 

8- 

PRESENTACIÓN DA UNIDADE 
 

Título 

 

Oleiros de Gundivós 

Temporalización – marzo ( 1ª metade) 

Descrición da unidade 

 

Esta unidade comeza cunha dobre páxina sobre a olería de Gundivós, unha das mostras máis 

representativas da artesanía galega. A fotografíavai acompañada dun texto locutado e preguntas 

relacionadas con el, para traballar a oralidade de xeito cooperativo. 

Nesta ocasión, o texto de lectura da unidade é un poema de Celso Emilio Ferreiro extraído do 

poemario O soño sulagado, que fala dos medos propios da infancia; a partir desta lectura, 

propóñense diferentes actividadesno «Comentario da lectura» e, no vocabulario, trabállase sobre 

o léxico relacionado cos seres míticos que moitas veces protagonizan os medos dos nenos e as 

nenas.No apartado de «Gramática»clasifícanse as oracións desde diferentes ópticas: segundo a 

actitude do falante, segundo o predicado e segundo a voz verbal. Pola súa banda, a «Ortografía» 

céntrase no uso do h, facendo fincapé naquelas palabras que presentan unha grafía diferente con 

respecto ao castelán. 

A páxina de contidos sociolingüísticos («Lingua e sociedade») está dedicadaaos préstamos 

lingüísticos, tendo en conta tanto a lingua de orixe como os diferentes procedementos de entrada. 

Por outra parte, o apartado de «Literatura» continúa co estudo da lírica e céntrase na análise dos 

elementos propios da versificación (métrica, distribución dos acentos e rima) e nas características 

dos diferentes tipos de estrofa e de poema. 

Os contidos organízanse en diferentes seccións, de acordo coa seguinte estrutura: 

- Análise de textos: LECTURA e COMENTARIO de «O medo» (Celso Emilio Ferreiro: O soño 

sulagado). 

- Lingua:VOCABULARIO: Os seres míticos. GRAMÁTICA: A oración. ORTOGRAFÍA: O usodoh. 

LINGUA E SOCIEDADE:Os préstamos. OBRADOIRO:Acolaxe. 

- Literatura:As formaspoéticas. 

 

O «Obradoiro» pretende desenvolver a capacidade creativa e artística do alumnado mediante a 

elaboración de colaxes e a posterior creación dunha exposición na aula.Por último, o apartado 

«Aplica o que sabes» ofrece diferentes actividades arredor dun texto co fin de repasar os 

coñecementos adquiridos ao longo da unidade. En conxunto, preténdese que adquiran os 

seguintes coñecementos: 

- Como se fai un comentario de texto,seguindo unhas pautas dadas. 

- Que palabras conforman o campo semántico dos seres míticos. 

- Como se clasifican os diferentes tipos de oración. 



 

- Cales son as normas de uso do h. 

- Que son os préstamos e cales son os procedementos de entrada nalingua. 

- Cales son os elementos propios da versificación. 

- Cales son os principais tipos de estrofa e depoema. 

-En que consisten as colaxes. 

 
 

 

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Ler, comprender e analizar un textopoético. 

- Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado cos seresmíticos. 

- Clasificar as oracións segundo diferentes criterios (a actitude do falante, o predicado e a 

voz verbal). 

-Coñecer e aplicar as normas de uso do h. 

- Identificar os préstamos e os procedementos de entrada das palabras nalingua. 

-Distinguiros elementos propios da versificación (a métrica, a distribución dos acentos e a rima). 

- Identificar algúns tipos de estrofa e depoema. 

- Coñecer e aplicar a técnica de elaboración decolaxes. 

 

9- PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

TítuloHórreos, cabazos e piornos 

Temporalización marzo ( 2ª metade) – abril ( 1ª metade) 

Descrición da unidade 

 
As páxinas de apertura desta unidade están dedicadas aos hórreos, cabazos e piornos, mostra da 

arquitectura popular galega. A fotografíado inmeso hórreo de Carnota vai acompañada dun texto 

locutado e preguntas relacionadas con el, para traballar a oralidade de xeito cooperativo. 

A lectura da unidade presenta a canción Saudade, de Andrés do Barro (letra de Xabier Alcalá); o 

«Comentario da lectura» aumenta a súa extensión e, desde a interdisciplinariedade coa música, 

trata o xénero da canción, propoñendo actividades a partir da lectura inicial, así como un 

achegamento á figura de Andrés do Barro e aos poetas galegos que foron musicados. En sintonía 

coa canción Saudade, o «Vocabulario» trata o léxico referido á paisaxe mariña. Por outra parte, o 

apartado de «Gramática» céntrase na estrutura básica da oración, presentando as características 

propias do suxeito e do predicado. A «Ortografía» ofrece informaciónsobre as regras de uso do s 

e do x. 

A páxina de contidos sociolingüísticos («Lingua e sociedade») estuda os estranxeirismos e 

recomenda o alumnado evitalos, pois empobrecen a lingua. Por outra parte, o apartado de 

«Literatura» presenta os principais recursos estilísticos propios da linguaxe poética a través de 

numerosos textos. 



 

Os contidos organízanse en diferentes seccións, de acordo coa seguinte estrutura: 

- Análise de textos:LECTURA e COMENTARIO de «A canción: Saudade» (Andrés do Barro. Letra: 

XabierAlcalá). 

- Lingua:VOCABULARIO: A paisaxe mariña. GRAMÁTICA:O suxeito e o predicado. ORTOGRAFÍA: O 

uso dos e dox. LINGUA E SOCIEDADE:Os estranxeirismos. OBRADOIRO:Asmetáforas. 

- Literatura:A linguaxepoética. 

O «Obradoiro» presenta as metáforas como recurso enriquecedor da linguaxe poética e anima o 

alumnadonon só a identificalas, senón tamén a crealas.Por último, a sección«Aplica o que sabes» 

ofrece diferentes actividades arredor dun texto co fin de repasar os coñecementos adquiridos ao 

longo da unidade. En conxunto, preténdese que adquiran os seguintes coñecementos: 

- Como se fai un comentario de texto,seguindo unhas pautasdadas. 

- Que palabras conforman o campo semántico da paisaxemariña. 

- Cales son os compoñentes daoración. 

- Cales son as normas de uso do se dox. 

- Que son os estranxeirismos e comoevitalos. 

- Cales son os principais recursos da linguaxepoética. 

-Que son as metáforas e como crealas. 

 

 

 

- OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Ler, comprender e analizar unha canción. 

- Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa paisaxemariña. 

- Coñecer a estutura da oracións e os tipos de suxeito e depredicado. 

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

- Identificar os estranxeirismos para intentarevitalos. 

-Recoñecer os principais recursos da linguaxe poética. 

- Distinguir as metáforas e coñecer o método paracrealas. 

10 PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 

 

Canón do Sil 

 

Temporalización: abril ( 2ª metade) maio ( 1ª metade) 

Descrición da unidade 

 

Esta unidade comeza cunha fotografía a dobre páxina do Canón do Sil, no corazón da Ribeira 

Sacra que, como é habitual,vai acompañada dun texto locutado e preguntas relacionadas con el, 

para traballar a oralidade de xeito cooperativo. 



 

A lectura da unidade presenta nesta ocasión unha noticia sobre Javier Gómez Noya, campión do 

mundo de tríatlon por quinta vez; así, o«Comentario da lectura»está centrado neste xénero 

xornalístico e nos seus rasgos máis identificativos;pola súa banda, o«Vocabulario» trataráo léxico 

referido á paisaxe de montaña. Noutra orde de cousas, o apartado de «Gramática» estuda os 

principais complementos da oración (complemento directo, complemento indirecto e 

complemento circunstancial), para seguir afondando na análise sintáctica. A «Ortografía», pola 

súa banda, remata o bloque de unidades centradas en grafías complexas e expónas regras de uso 

do n e do ñ. 

A páxina de contidos sociolingüísticos («Lingua e sociedade») estuda os diferentes 

castelanismosque se producen habitualmente no galego (fonéticos e prosódicos, 

morfosintácticos, ortografícos, léxicos e semánticos) e recomenda o alumnado evitalos, pois ao 

igual que os estranxeirismos, empobrecen a lingua. Por outra parte, o apartado de «Literatura» 

presenta o xénero dramático cos seus subxéneros, e as diferenzas que existen entre o teatro 

clásico e o teatro actual. 

Os contidos organízanse en diferentes seccións, de acordo coa seguinte estrutura: 

- Análise de textos:LECTURA e COMENTARIO de «A noticia: Gómez Noya, campión do mundo de 

tríatlon por quintavez». 

- Lingua:VOCABULARIO: A paisaxe de montaña. GRAMÁTICA:Os complementos (1). ORTOGRAFÍA: O 

uso don e doñ. LINGUA E SOCIEDADE:Os castelanismos. OBRADOIRO:Reelaborar textos. 

- Literatura:O xénero dramático. 

O «Obradoiro» propón a reelaboración de textos co obxectivo de mellorar a súa calidade, 

atendendo á orde das palabras e á súa cohesión.Por último, o apartado «Aplica o que sabes» 

ofrece diferentes actividades arredor dun texto co fin de repasar os coñecementos adquiridos ao 

longo da unidade. En conxunto, preténdese que adquiran os seguintes coñecementos: 

- Como se fai un comentario dunha noticia,seguindo unhas pautas dadas. 

- Que palabras conforman o campo semántico da paisaxe demontaña. 

- Cales son os principais complementos daoración. 

- Cales son as normas de uso do ne doñ. 

- Cales son as principais características do xénerodramático. 

- Como podemos reelaborar e mellorar untexto. 

 

 

 

 
2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Ler, comprender e analizar unha noticia. 

- Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa paisaxe demontaña. 

- Coñeceros principais complementos da oración: complemento directo, complementoindirecto 

e complementocircunstancial. 

-Aplicar as normas de uso do n e do ñ. 



 

- Identificar os castelanismos para intentar evitalos. 

-Coñecer as principais características do xénero dramático. 

- Aprender a reelaborar e mellorar unha produciónescrita. 

 

10 PRESENTACIÓN DAUNIDADE 

Título 

 

Orquestra Sinfónica de Galicia 

Temporalización:Maio 

 

 

 

Descrición da unidade 

 

A unidade comeza coa presentación da Orquestra Sinfónica de Galicia, creada no ano 1992 e 

prestixiosa en todo o Estado. A fotografíaa dobre páxina vai acompañada dun texto locutado e 

preguntas relacionadas con el, para traballar a oralidade de xeito cooperativo. 

A lectura da unidade ofrece dúas entrevistas: a primeira a Bieito Romero (fundador de Luar na 

Lubre) e a segunda a Eva Muíño (coordinadora dun grupo especializado en psicoloxía do 

tráficodo Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia); o «Comentario da lectura» céntrase neste 

xénero xornalístico e proponlle ao alumnado a escritura dunha entrevista. Os apartados de 

Vocabulario e Literatura céntranse no teatro, abordando tanto os elementos que interveñen nas 

representacións como as distintas técnicas de representación. Por outra parte, o apartado de 

«Gramática»continúa coa análise dos principais complementos da oración (suplemento, 

complemento axente, atributo e complemento predicativo). A «Ortografía», pola súa 

banda,traballa sobre o uso correcto das vogais naquelas palabras que ofrecen dificultades pola 

súa proximidade co castelán. 

A páxina de contidos sociolingüísticos («Lingua e sociedade»)presenta as distintas variedades 

internas das linguas, que son debidas a factores temporais, espaciais, socioculturais e situacionais. 

Os contidos organízanse en diferentes seccións, de acordo coa seguinte estrutura: 

- Análise de textos:LECTURA e COMENTARIO de «Aentrevista». 

- Lingua:VOCABULARIO: O teatro e outros espectáculos. GRAMÁTICA:Os complementos (2). 

ORTOGRAFÍA: O uso correcto das vogais. LINGUA E SOCIEDADE:As variedades lingüísticas. 

OBRADOIRO:Adramatización. 

- Literatura:A representaciónteatral. 

O «Obradoiro»presenta a dramatización como actividade para mellorar a capacidade 

comunicativa oral do alumnado e a súa expresividade.Por último, o apartado «Aplica o que 

sabes» ofrece diferentes actividades arredor dun texto co fin de repasar os coñecementos 



 

adquiridos ao longo da unidade. En conxunto, preténdese que adquiran os seguintes 

coñecementos: 

- Como se fai un comentario de texto,seguindo unhas pautasdadas. 

- Que palabras conforman o campo semántico do teatro e outrosespectáculos. 

- Cales son os principais complementos daoración. 

- Cales son os usos correctos dasvogais. 

- Que son as variedadeslingüísticas. 

- Cales son as principais características das representaciónsteatrais. 

-Como se fai unha dramatización dun texto. 

 

 

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Ler, comprender e analizar unha entrevista. 

- Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co teatro e outrosespectáculos. 

- Coñecer os principais complementos da oración (suplemento, complemento axente, atributoe 

complemento predicativo) 

-Empregar correctamente as vogais. 

- Identificar as distintas variedades lingüísticas (históricas, xeográficas, sociais esituacionais). 

-Recoñecer as principais características das representacións teatrais. 

- Facer dramatizacións a partir dun texto. 

 

 

 

 

10 PRESENTACIÓN DAUNIDADE 

Título 

 

Petróglifos 

Temporalización: Xuño 

Descrición da unidade 

 

A dobre páxina inicial ofrece unha fotografía do petróglifo de Mogor e vai acompañada dun 

texto informativo sobre os principais petróglifos de Galicia. Este texto de introdución da unidade 

vai acompañadodunha serie de preguntas relacionadas con el, para traballar a oralidade de xeito 

cooperativo. 

A lectura da unidade presenta nesta ocasión unha reportaxe sobre as duras condicións laborais e 

vitais das traballadoras do téxtil en Cambodja; así, o «Comentario da lectura» céntrase neste 

xénero xornalístico e proponlle ao alumnado a reflexión sobre a explotación e o consumo 

excesivo de moda en Occidente.Relacionada coa lectura, a sección de «Vocabulario» trata 

ocampo semático das prendas de vestir e dos complementos. Por outra parte, o apartado de 



 

«Gramática»presenta as distintas modalidades oracionais segundo a actitude e a intención do 

falante. Doutro lado, a«Ortografía»traballa sobre o uso correcto dos grupos cultos. 

A páxina de contidos sociolingüísticos («Lingua e sociedade»)presenta as distintas variedades 

xeográficas do galego así como fomenta o respecto cara a elas. 

Os contidos organízanse en diferentes seccións, de acordo coa seguinte estrutura: 

- Análisedetextos:LECTURAeCOMENTARIOde«Areportaxe:Asvidasdescosidasdaroupaque 

vestimos». 

- Lingua:VOCABULARIO: O vestiario e os complementos. GRAMÁTICA:As modalidades oracionais. 

ORTOGRAFÍA: Os grupos cultos. LINGUA E SOCIEDADE:As variedades xeográficas. OBRADOIRO:Os 

acrósticos. 

- Literatura:Literatura, cine emúsica. 

No«Obradoiro» trabállase sobre a creación de acrósticos, composicións poéticas nas que as letras 

iniciais ou finais de cada verso forman unha palabra.Por último, o apartado «Aplica o que sabes» 

ofrece diferentes actividades arredor dun texto co fin de repasar os coñecementos adquiridos ao 

longo da unidade. En conxunto, preténdese que adquiran os seguintes coñecementos: 

- Como se fai un comentario de texto,seguindo unhas pautasdadas. 

- Que palabras conforman o campo semántico dovestiario e doscomplementos. 

- Cales son as diferentes modalidadesoracionais. 

- Que palabras conteñen gruposcultos. 

- Que son as variedadesxeográficas. 

- Que relación existe entre a literatura e outras artes coma o cine e amúsica. 

-Como se elaboran os acrósticos. 

 

 

 

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Ler, comprender e analizar unha reportaxe. 

- Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co vestiario e os complementos. 

- Identificar as distintas modalidades oracionais. 

- -Empregar correctamente os grupos cultos. 

- Identificar e respectar as variedadesxeográficas. 

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

- Coñecer e aplicar a técnica de creación deacrósticos. 

 

 

 

 

 



 

TERCEIRO DA ESO, TRES GRUPOS 

 
1.-CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE E DESCRITORES 

Na área de Lingua Galega e Literatura incidiremos no adestramento de todas as competencias de maneira 

sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 

Desde a área de Lingua Galega e Literatura desenvólvense de forma xeral varios aspectos desta competencia, 

xa que as análises das estruturas morfolóxicas, sintácticas e textuais supoñen un adestramento do razoamento 

lóxico, a súa sistematización, a aplicación dun método rigoroso. Por outro lado, a variedade tipolóxica e 

temática dos textos pon en contacto a área coa relación do ser humano coa realidade, o mundo científico e o 

contorno ambiental 

Así, ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas unidades, destacamos os 

seguintes: 

Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as repercusións para a 

vida futura. 

Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. Aplicar 

estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá 

Comunicación lingüística (CCL) 

A competencia en comunicación lingüística adéstrase de maneira explícita no propio ámbito 

curricular; por tanto, poderiamos incluír calquera dos descritores desta competencia. Porén, e dado 

que se explicitan nas unidades segundo a relevancia que teñen en cada unha delas, resáltanse aquí 

aqueles que favorecen a súa transversalidade. 

 
Destacamos, pois, os descritores seguintes: 

 

Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

Manter unha actitude favorable cara á lectura. 
Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. Respectar as normas de 

comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao interlocutor… 

Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas situacións 

comunicativas. 
 

Competencia dixital (CD) 

A área de Lingua Galega e Literatura debe contribuír ao adestramento da competencia dixital, tan relevante e 

necesaria no contexto actual. O uso das novas tecnoloxías supón un novo modo de comunicación cuxo 

ámbito haberá que adestrar de maneira sistemática. A produción de procesos comunicativos eficaces nos que 

se empregan os contidos propios da materia é un piar esencial para odesenvolvemento da competencia dixital 

nos alumnos e alumnas. 
 

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

Empregar distintas fontes para a busca de información.• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa 

fiabilidade. 

Elaborar información propia derivada da información obtida a través de mediostecnolóxico 

Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 

Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento 

Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

 
 



 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

A expresión lingüística e o coñecemento cultural que se adquire a través da literatura facilitan desde a área o 

desenvolvemento desta competencia. A verbalización de emocións e sentimentos sobre as manifestacións 

literarias ou artísticas, as creacións propias, o coñecemento do acervo literario... fan desta área un cauce 

perfecto para adestrar a competencia. 

Traballamos, por tanto, os seguintes descritores: 

Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e cara ás persoas 

que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoalecultural.• Expresar 

sentimentos e emocións desde códigosartísticos. 

Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto pola estética 

no ámbito cotián 

Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

Traballar con outros, descubrir as diferenzas e establecer normas para a convivencia favorece o 

desenvolvemento das competencias sociais e cívicas. Desde o uso da lingua para chegar a consensos, 

establecer e cumprir regras de funcionamento ata o seguimento das normas de comunicación, pódese adestrar 

en Lingua Galega e Literatura esta competencia. Por outra parte, a contextualización da comunicación 

lingüística e literaria propias da área e a importancia da crítica textual fan fundamental o traballo desta 

competencia. 

Para iso, adestraremos os seguintes descritores: 

 

Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de distintas fontes 

e identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito referendado por unha 

constitución. 

Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a 

resolución de conflitos. 

Mostrar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participación establecidos.• 

Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

O adestramento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital importancia en calquera contexto 

educativo porque favorece a autonomía dos alumnos e o desenvolvemento de habilidades persoais para 

emprender accións innovadoras en contextos académicos que logo se poderán extrapolar a situacións vitais. 

No propio estudo da materia, os alumnos e as alumnas deben recoñecer os seus recursos e adquirir hábitos 

que lles permitan superar dificultades no traballo e na consecución de metas establecidas. 

Os descritores que priorizaremos son: 
Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 

Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa. 

Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefasetempos. Xerar novas 

ediverxentes posibilidades desde coñecementos previos dotema 

Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecucióndeobxectivos.•

 M

ostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover acciónsnovas. 

 

Aprender a aprender (CAA) 
A competencia pódese desenvolver na área fomentando tarefas que permitan que o alumno ou a alumna se 

recoñeza a si mesmo/-a como aprendiz para a mellora dos seus procesos de aprendizaxe. Neste sentido, Lingua 

Galega e Literatura préstase especialmente a iso, xa que é unha área que favorece os procesos metacognitivos e a 

adquisición de estratexias e estruturas de aprendizaxe extrapolables a outras áreas e contextos. 

 

 



 

Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria: 
Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, funcións executivas… 

Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 

Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente... 

Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 

intermedios. 

Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

 

 

2.-CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

-Comprendereinterpretaraintencióncomunicativaimplícitaeexplícita,otema,aideaprincipaleas 

secundarias, o datos relevantes de textos orais dos medios de comunicaciónaudiovisual. 

 

-Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios de comunicación, analizar 

criticamente os seus contidos e interpretar as connotacións e mensaxes discriminatorias implícitas. 

 

 
-Comprender, interpretar e valorar textos orais expositivos e argumentativos. 

 
Comprender textos orais expositivos e argumentativos utilizados no ámbito académico 

(presentacións, relatorios, intervencións en mesas redondas) e identificar as ideas principais e secundarias, o 

propósito comunicativo implícito ou explícito, e diferenciar as explicacións dos argumentos. 

 
-Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas da actividade 

académica, tanto espontáneas como planificadas. 

 
Valorar as producións emitidas cunha fonética galega correcta e actitude crítica ante os prexuízos que 

se poidan asociar a ela. 

 
Participar activamente en situacións propias do ámbito académico e de interese para o alumnado que 

xeren intercambio de opinión. 

 
-Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais, de forma individual 

ou en grupo. 

 

-Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou máis culto, sobretemas 

da vida cotiá ouacadémica. 

 

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

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

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



 

-Comprender e interpretar textos da vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión, 

regulamentos. 

 

-Comprender e interpretar escritos propios dos medios de comunicación e distinguir entre 

información e opinión en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

 
-Comprender e interpretar textos de carácter académico, especialmente os expositivos e explicativos: 

enciclopedias, webs educativas e outros materiais de consulta. 

 

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

 

-Usar, de maneira case autónoma, os recursos que ofrecen as bibliotecas e outros recursos 

relacionados coas TIC para obter, organizar e seleccionar información. 

 
-Manifestar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de texto, para detectar 

prexuízos e descriminacións. 

 
-Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 

convocatorias, actas de reunión, intervencións en foros. 

 

 

-Producir, en soporte papel ou dixital, textos xornalísticos informativos e de opinión, fundamentalmente, 

entrevistas, crónicas e reportaxes. 

 

 

-Producir, en soporte papel ou dixital, textos expositivos do ámbito académico: informes, proxectos 

sobre tarefas académicas das distintas materias curriculares. 

 
-Planificar, producir e revisar textos con adecuación, coherencia, cohesión e con respecto polas 

normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

. -Recoñecer e explicar os valores de léxico temático e dafraseoloxía. 
 

 

-Aplicar os coñecementos sobre as distintas categorías gramaticais na elaboración de textos escritos e 

orais. 

 

-Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras e as posibilidades de combinación 

para crear novas palabras. 

 

-Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega. 

 

-Usar progresiva, autónoma e eficazmente os dicionarios, as bibliotecas e outras fontes de consulta 

para resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe. 



 

 

 

-Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

 
-Analizar e usar correctamente a puntuación. 

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

 

-Sintetizar o contido e identificar a estrutura de textos. Elaborar producións propias segundo estes 

parámetros. 

 

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

-Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro, 

relacionados cos Elementos Transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 
-Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e 

transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de 

comprensión e para a produción de textos. 

 

 
Bloque 4. Lingua e sociedade 

 
-Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo, apreciar 

o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e coñecer a importancia da lusofonía e 

incorporar ferramentas en rede desta comunidade cultural. 

 
-Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á presenza da lingua galega. 

 

-Coñecer as principais iniciativas normalizadoras, adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego e 

asumir a importancia da contribución individual no desenvolvemento da lingua galega. 

 

-Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua desde os 

seus inicios ata 1916. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os 

seus inicios ata 1916. 

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

 

 

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

Identificar e clasificar as variantes diastráticas do galego, recoñecer os trazos da variedade estándar 

da lingua galega, valorala como variante unificadora e apreciar a variante diatópica propia. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

-Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde as súas orixes na Idade 

Media ata 1916. 

 



 

 

. -Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler dramatizadamente textos narrativos, 

poéticos, teatrais e ensaísticos da Literatura Galega desde a Idade Media ata1916 

 

 

-Elaborar traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e analicen textos representativos 

da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916. 

 

 

. -Consultar fontes básicas de información e familiarizarse cos recursos das TIC para a 

realización de traballos e cita axeitadadestas. 

-(Re)crear textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula co fin de 

desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos sentimentosexuízos. (Re)crea textos 

sinxelos de intención literaria partindo das características dos traballados naaula. 

 

 

3.-OBXECTIVOS XERAIS PARA TERCEIRO DA ESO 

1. Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e condiferentes 

intencións comunicativas. 
 

2. Escoitar e comprender o sentido global de informacións procedentes da comunicaciónaudiovisual. 
 

3. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais cunhafonética 

galegacorrecta. 
 

4. Participar activamente en situacións propias do ámbito académico, manifestando a súa opinióne 

mostrando respecto cara á dosdemais. 
 

5. Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais, deforma 

individual ou engrupo. 
 

6. Producir discursos breves e comprensibles, adecuados a distintos rexistros, coherentes eben 

organizados, sobre temas da vida cotiá ouacadémica. 
 

7. Realizar exposicións orais planificadas con axuda dasTIC. 
 

8. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con diferentesintencións 

comunicativas. 
 

9. Ler en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego e rexeitando calquera tipo deprexuízo. 
 

10. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar información e paraproducir 

creacións propias. 
 

11. Producir,enformatopapeloudixital,textospropiosdavidacotiá,dasrelaciónssociaisoudoámbito 

académico, con adecuación, coherencia, cohesión ecorrección. 
 

12. Coñecer e utilizar un léxico amplo epreciso. 
 



 

13. Utilizar os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver dúbidase 

progresar naaprendizaxe. 
 

14. Coñecer e utilizar as categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as produciónslingüísticas. 
 

15. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega, con especial atención aposibles 

interferencias. 
 

16. Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan. 
 

17. Identificar os conectores e outros mecanismos que lles dan cohesión aos textos. 
 

18. Recoñecer a estrutura dun texto e elaborar textos propios de acordo con eses parámetros. 
 

19. Coñecer e aplicar as regras ortográficas para conseguir unha comunicación eficaz. 
 

20. Participar en proxectos nos que se utilizan varias linguas, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 
 

21. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo. 

 

22. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer as principaisiniciativas 

normalizadoras da lingua e identificar osprexuízos. 
 

23. Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata1916. 
 

24. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estadoespañol. 
 

25. Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar a estándar como varianteunificadora. 
 

26. Identificar as distintas épocas e períodos da literatura galega desde a Idade Media ata1916. 
 

27. Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros da literaturagalega 

desde a Idade Media ata1916. 
 

28. Elaborar traballos, coa axuda dasTIC, relacionados coas distintas épocas e períodos da literatura galega 

desde a Idade Media ata1916. 
 

29.(Re)crear textos con intención literaria a partir dos modelos traballados en clase 
 

4.-CONCRECIÓN DOS CONTIDOS 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

Escoitar 

Comprensión e interpretación de textos orais propios dos medios de comunicación audiovisual, con 

especial atención ás entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes. 

Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos medios de comunicación, con 

especial atención aos programas de carácter informativo: noticias reportaxes e crónicas. 

Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e

 argumentativos. 

Comprensión, interpretación e valoración de textos orais usados no ámbito académico 

(presentacións, relatorios, intervencións en mesasredondas). 



 

Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, cooperación e respecto ante 

as intervencións orais, sobre todo en exposicións do profesorado ou doalumnado. 

Falar 

Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitude crítica ante os 

prexuízos que se poidan asociar a ella 

 

Participación activa en situacións propias do ámbito académico e de interese para o alumnado que 

xeren intercambio de opinión. 

Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en público: 

planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados sobre temas de 

interese persoal ou social da vida cotiá e académica Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de 

técnicas e estratexias para a produción de textos orais sobre temas de actualidade.Bloque 2. 

 

 

BLOQUE 2Comunicación escrita: ler e escribir 

Ler 

 

textos. 

Uso de técnicas de análise do contido e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de 

 

Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias, 



 

actas de reunión, regulamentos 
Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación e distinción dos contidos 

informativos e das opinións en entrevistas, crónicas e reportaxes 

Comprensión e interpretación dos textos propios do ámbito académico, especialmente os expositivos e 

explicativos (enciclopedias, webs educativas e outros materiais de consulta). 

Identificación do tema e dos subtemas, a estrutura comunicativa das mensaxes e a intención do 

emisor dos textos expositivos e explicativos. 

Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter, organizar e 

seleccionar a información. 

Actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de texto, para detectar prexuízos e 

discriminacións. 

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

 

Escribir 

Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 

convocatorias, actas de reunión, intervencións en foros. 

. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos propios dos medios de 

comunicación, fundamentalmente entrevistas, crónicas ereportaxes. 

Produción, en soporte papel ou dixital, de textos expositivos do ámbito académico a partir da 

información obtida na biblioteca ou outras fontes de documentación. 

Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión e respecto polas 

normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

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

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

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación de fraseoloxía e de 

vocabulario temático. 

Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. 

Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras (derivación e 

composición). 

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

Uso progresivo, autónomo e eficaz dos dicionarios, das bibliotecas e doutras fontes de consu 
lta en diferentes soportes, especialmente sobre cuestións de uso, de norma e como fonte de obtención de 

información. 

Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir unha comunicación 

eficaz. 

Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

Recoñecemento das funcións sintácticas e das unidades que as desempeñan de cara á mellora da 
nstrución de textos orais e escritos con emprego dunha terminoloxía axeitada. Recoñecemento e uso 

reflexivo dos nexos e conectores textuais máis comúns, en particular os presentativos, secuenciadores de 

adición, e mais dos mecanismos de cohesión textual como a referencia interna de tipo léxico. 

Identificación da estrutura dun texto, a construcción dos parágrafos e a vinculación e progresión 

temáticas en textos alleos e propios. Elaboración de textos atendendo a estes valores. 

Recoñecemento e delimitación na intención comunicativa expresada. 

Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros 

e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro, 

relacionados cos Elementos Transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

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

competencia comunicativa integrada. 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo. 



 

O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e consciencia da necesidade e 

das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso normalizado da lingua galega, afirmando o 

plurilingüismo. 

A lusofonía. 
Situación sociolingüística do galego, observación da situación sociolingüística en canto a usos e actitudes no 

contorno máis próximo (aula, barrio), con aproximación aos prexuízos lingüísticos máis evidentes. 

O proceso de normalización, desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de 

recuperación do galego, favorecemento do xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e consciencia da 

necesidadeedaspotencialidadesdeenriquecementopersoalecolectivodousonormalizadodalingua 

galega. 

Etapas da historia social da lingua galega desde 1916 ata a actualidade e análise e comprensión das causas e 

consecuencias dos feitos máis relevantes 

Situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

. Os prexuízoslingüísticos. 

Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas, 

diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar, uso normalizado da variante 

dialectal propia da zona e utilización e valoración da variante estándar da lingua en situacións de carácter 

formal. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde as súas 

orixes na Idade Media ata 1916. 

Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da Literatura Galega desde a 

Idade Media ata 1916. 

Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos narrativos, poéticos, 

teatrais e ensaísticos representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916. 

Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e analicen textos literarios 

representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916. 

Consulta de fontes básicas de información e familiarización coas TIC para a realización de traballos 

e cita axeitadadestas. 

(Re)creación de textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula co 

fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos sentimentos e xuízos. 

 

 

 

 

5.-CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e fala 

Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a estrutura de textos orais propios dos 

medios de comunicación audiovisual (entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes). 

Interpreta textos orais e traslada a información relevante a esquemas ou resumos. 

Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención comunicativa de programas de carácter 

informativo: noticias, reportaxes, crónicas. 

Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir 

das coincidencias e diferenzas atopadas. 

Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións 

Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou argumentativo, formal ou informal, 

producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. 

Recoñece a intención comunicativa dos textos. 

Diferencia as explicacións dos argumentos. 

Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas dentro 

do ámbito académico e elabora un esquema ou resumo. 



 

Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra. 

Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na quenda que lle 

corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre, volume) e o significado dos 

trazos máis característicos da linguaxe non verbal. 

Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de produción oral propia e allea a 

partir da práctica habitual de autovaliación e propón solucións para melloralas. 

Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á maneira de pronunciar a lingua galega. 

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

Participa activamente en debates ou coloquios, respecta as regras de interacción, intervención e cortesía, 

manifesta as súas opinións e respecta as dos demais. 

Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do moderador nos debates e coloquios. 

Avalía as intervencións propias e alleas. 

Respecta as quendas de palabra, o espazo, xesticula de xeito adecuado, escoita activamente os demais e usa 

fórmulas de saúdo e despedida. 

Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves. 

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou formais respectando as regras morfosintácticas 

desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das 7 vogais, 

n velar, fonema fricativo palatal xordo). 

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

Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena, os xestos, a 

mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e 

seguridade 

Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 

Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica, castelanismos) nos discursos orais 

propios e alleos e trata, progresivamente, deevitalos 

Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión. 

Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que impliquen solicitar unha información ou un 

servizo. 

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

Realiza e explica resumos ou exposicións académicas sinxelas. 

Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 

producións. 

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

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

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

Usa técnicas de ampliación e organización da información: táboas, cadros, gráficos e mapas conceptuais. 

Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao seu 

vocabulario 

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

Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión, 

regulamentos. 

Identifica os trazos característicos dun escrito (tipografía, distribución de espazos, escollas léxicas) coa 

tipoloxía textual: convocatoria, actas de reunión, regulamentos. 

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

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

Comprende e interpreta textos propios do ámbito académico, especialmente os expositivos e explicativos 

elaborados a partir da información obtida nas bibliotecas. 



 

Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs temáticas) para ampliar a 

información e mellorar o coñecemento da mensaxe. 

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

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

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

Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores de internet para obter, organizar e 

seleccionar información. 

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

Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes discriminatorias 

Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto. 

Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica, entoación) e emprega a dicción e o ritmo 

axeitado á lectura do texto. 

Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións sociais, segundo os modelos 

propostos na aula: convocatorias, actas de reunións, intervencións en foros. 

Produce, en soporte papel ou dixital, textos xornalísticos, fundamentalmente, entrevistas, crónicas, 

reportaxes. 

Produce, en soporte papel ou dixital, textos expositivos e explicativos sobre distintas materias curriculares 

elaborados a partir de información obtida en bibliotecas e outras fontes de información. 

Usa correctamente elementos formais nos traballos académicos: citas bibliográficas, índices, paxinación, 

notas ao pé de páxina, organización de títulos, capítulos... 

Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da situación comunicativa para redactar 

textos adecuados, coherentes e ben cohesionados. 

Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais para planificar e organizar os seus 

escritos. 

Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar contidos relevantes que posteriormente 

reelaborará e incorporará ao seu escrito 

Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do ámbito de uso. 

Usa elementos lingüísticos e discursivos para acadar a coherencia e cohesión interna (conectores, tratamento 

de formas verbais). 

Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido (temática e estrutura) e de forma 

(cuestións tipográficas, ortográficas e gramaticais). 

Usa as TIC (procesadores de textos, correctores ortográficos) para organizar os contidos, mellorar a 

presentación e facilitar a corrección dos textos escritos. 

Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre escritos alleos e escribir e dar a 

coñecer os propios en blogs, redes sociais de lectores eescritores. 

 

 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de uso formal da lingua. 

Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das distintas categorías gramaticais. 

Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais relacionándoas coa intención comunicativa e 

a tipoloxía textual 

Recoñece e explica os procedementos de creación depalabras. 

Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación. 

Recoñece e usa adecuadamente a fonética da linguagalega. 

Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, resolve as súas dúbidas sobre o uso 

correcto da lingua e progresa na aprendizaxe. 

Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 

Revisa os textos para puntuar correctamente. 



 

Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e diferencia os elementos que as 

desempeñan. 

Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática en producións propias e alleas. 

Elabora textos nos que ten en conta os parámetros anteriores. 

Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención comunicativa e recoñece a postura de 

cada emisor. 

Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis... recensión de libros e 

películas, obras de teatro...) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos Elementos Transversais, 

evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora positivamente as competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no 

curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das 

outras. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e amósase capaz de 

explicar a súa postura. 

Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma axeitada á realidade galega. 

Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da riqueza cultural da humanidade 

e amósase capaz de explicar a súapostura. 

Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística. 

Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e a importancia desta na vida social e 

económica galega. 

Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da Rede en lingua portuguesa (buscadores e 

enciclopedias) 

Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia. 

Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas. 

Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes elementos no seu propio discurso. 

Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega. 

Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do galego 

Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á 

normalización da lingua galega. 

Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 

1916. 

Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus 

inicios ata1916 

Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacionados coa historia social da 

lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

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

Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter sociocultural e 

sociopolítico cara ao galego na súa práctica lingüística e na da súa contorna. 

Identifica e clasifica as variantes diastráticas do galego. 

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

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

 

Bloque 5. Educación literaria 

Identifica as distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. 

Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde a Idade Media 

ata 1916 e sinala os seus principais trazos característicos. 

Selecciona, seguindo criterios razoados, textos representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 

1916 para a súa lectura. 



 

Le autonomamente obras ou textos representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916, 

resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, 

cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a Idade Media ata 1916, sinala os seus 

trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período 

da literatura galegacorrespondente 

Compara textos literarios dunha mesma época ou período ou de diferentes épocas e períodos atendendo aos 

seus principais contidos, sinala os seus trazos característicos definitorios e pon todo en relación co contexto 

histórico, cultural e sociolingüístico da época(s)/ período(s). 

Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos 

representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916. 

Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da 

Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916 e escribe/debate, argumentadamente, sobre aspectos 

literarios básicos destes. 

Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen e analizan textos representativos da 

Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916. 

Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destas. 

Emprega diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destes. 

Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os 

sentimentos e xuízos. 

 

 

5.-CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 

En cada avaliación, o profesorado dos diferentes grupos deberá responder á programación das unidades 

correspondentes a esa avaliación; de tal maneira que se o curso se organiza en tres avaliacións, incluída a 

final, e se temos en conta que cada trimestre pode corresponder a cada volume dos materias didácticos 

empregados, é dicir, o libro de texto proposto, serán catro as unidades tratadas en cada avaliación máis as 

tarefas complementarias engadidas como son os materiais fotocopiados,os cadernos da materia e libros de 

lectura correspondentes. 

Con carácter xeral, estáblécense dúas probas escritas por trimestre que equivalerán ao 70 % da nota. Un 

10% queda reservado para actividades na clase que poden corresponder ás chamadas en clase, participación 

activa nos debates ou comentarios, así como o caderno coas actividades diarias, presentacións, etc. Primarase 

o uso da lingua galega  e será puntuado cun 10% dentro da aula e penalizarase o uso  doutra cando sexa sen 

causa xustificada. E outro 10% corresponderá á lectura obrigada de cada trimestre. 

Por tratarse de avaliación continua e o carácter progresivo da lingua, enténdese que hai contidos que aínda 

sendo tratados en avaliacións anteriores, formarán parte do perfeccionamento e mellora na expresión oral e 

escrita e, polo tanto, deben ser incorporados á bagaxe xeral do coñecemento do idioma no nivel 

correspondente de 3º da ESO de cara á avaliación final. 

En consecuencia, o alumnado deste nivel promocionará na convocatoria ordinaria ou extraordinaria cando 

despois de ter acadados os obxectivos xerais da materia teña demostrada a súa competencia nos estándares 

básicos de aprendizaxe. 

O resultado da nota final será a media das tres avaliacións, considerándose a media de 4,75 como positiva. 

Na convocatoria extraordinaria de setembro, o alumnado sometarase a unha proba global da materia obxecto 

da presente programación, sendo condición para superala acadar unha nota mínima de 5 puntos. 

O alumnado coa materia pendente de curso/s anteriores non poderá obter cualificación positiva no curso que 

se atope matriculado ata ter superada a do cursoanterior. 

 

 

6.-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Materiais recomendados tanto para o alumnado como para o profesorado: 



 

 

• O libro do alumnado para a área de Lingua Galega e Literatura 3ºESO. 

• A Proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura 3ºESO. 
• Os recursos fotocopiables da Proposta didáctica, que recollen lecturas complementarias; actividades de 

reforzo e de ampliación; material para o desenvolvemento das competencias; fichas de autoavaliación e a 

Adaptacióncurricular. 

• O librodixital. 

• A web doprofesorado. 

• A web do alumnado e dafamilia. 

• Os cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresiónescrita. 

 

 

 

 

7.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

 

Á hora de establecer as medidas de atención á diversidade e inclusión habemos de recompilar, en primeiro 

lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo, debe coñecerse a relativa 

a:O número de alumnos ealumnas. 

• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina,atención...). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidoscurriculares. 
• As necesidades que se puidesen identificar; cómpre pensar nesta fase en como se poden abordar 

(planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da eficacia de 

medidas, etc.). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectoscompetenciais. 

• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nestamateria. 

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballoscooperativos. 
• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo dogrupo. 

 

Necesidades individuais 

 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén nos 

proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes. A partir dela 

poderemos: 

 

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias 

no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades educativas, con 

altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar 

en risco, pola súa historia familiar,etc.). 

• Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, xestión de 

tempos grupais para favorecer a intervenciónindividual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos que se van 

empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada undeles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 
• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de docentes 

que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor. 

 

 



 

 
8.-CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS 

Traballar de maneira competencial na aula esixe un maior grado de protagonismo do alumnado. 

 

AáreadeLinguaGalegaeLiteraturaéunhamateriadasdenominadasinstrumentais,poloquenotraballode aula o 

docente manexa dous obxectivos fundamentais: a consecución de obxectivos curriculares a través dos 

contidos de currículo e o desenvolvemento de habilidades que favorezan a aprendizaxe dos alumnos noutras 

áreas. 

Neste proceso é necesario o adestramento individual e o traballo reflexivo de procedementos básicos da 

materia: a comprensión oral e lectora, a expresión oral e escrita e a argumentación que son, obviamente, 

extrapolables a outras áreas e contextos de aprendizaxes. 

 

Nalgúns aspectos da área, fundamentalmente naquelas que perseguen as habilidades de comunicación entre 

iguais e o desenvolvemento da expresión e comprensión oral, o traballo en grupo colaborativo achega, 

ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e o enriquecemento persoal desde a diversidade, 

unha plataforma inmellorable para adestrar a competencia comunicativa. 

Na área de Lingua Galega e Literatura é indispensable a vinculación a contextos reais e a aplicación dos 

conceptos máis abstractos para mellorar o desenvolvemento lingüístico do alumno. Para iso, as tarefas 

competenciais propostas facilitarán este aspecto e permitirán a contextualización de aprendizaxes en 

situacións cotiás e próximas aos alumnos. 

 

9.-UNIDADES DIDÁCTICAS: CONTIDOS, OBXECTIVOS, E 

TEMPORALIZACIÓN: 
 

UNIDADE:1 

1. Título 

Arde Lucus 

2. Descrición daunidade 

Esta unidade, que comeza coa definición de texto e a súa clasificación, ofrece exemplos de diversas 

tipoloxías textuais: desde a narración da lectura inicial na que se insire un correo electrónico ata 

mostras de distintos xéneros populares, como a lenda, as adiviñas ou as cantigas. 

Estúdanse ademais as regras de acentuación, as unidades lingüísticas e o campo semántico das redes 

sociais, ao fío do fragmento tomado de Ámote, Leo A. 

Os contidos organízanse en apartados, de acordo cunha estrutura como esta, que se vai repetir en 

todas as unidades: 

Análise de textos: LECTURA e COMENTARIO de «Ámote, Leo A.» (Rosa Aneiros: Ámote, Leo A. 

Destino xalundes, Edicións Xerais). O texto e a súa clasificación. 

Lingua: VOCABULARIO: As redes sociais. ORTOGRAFÍA: Regras de acentuación. GRAMÁTICA: 

Unidades lingüísticas. LINGUA E SOCIEDADE: O galego, lingua románica. Voces patrimoniais, 

cultismos e semicultismos. Elementos de substrato e de superestrato. Nacemento do galego- 

portugués. 

Literatura: A literatura popular, características e xéneros. A literatura popular en prosa: conto e 

lenda. A literatura popular en verso. ANTOLOXÍA: Mostras de literatura popular. COMENTARIO 

DE TEXTO: A lenda da Lagoa da Serpe de Pena Trevinca. OBRADOIRO DE LITERATURA: 

Adiviñas. 
 



 

Ao final, inclúese unha dobre páxina (APLICA O QUE SABES), que fai un repaso por medio de 

actividades de carácter competencial. En conxunto, preténdese que os alumnos e alumnas adquiran 

os seguintes coñecementos: 

Que é un texto e como se pode clasificar. 

Como se fai un comentario de texto, seguindo unhas pautas dadas. 

Cales son as unidades lingüísticas e que disciplinas as estudan. 

Que palabras se acentúan, de acordo coas regras de acentuación. 

Como naceu e se formou o galego. 

Que diferenza hai entre palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. 

Que pegadas deixaron no idioma as linguas prerromanas (elementos de substrato) e as dos pobos 

posteriores aos romanos (elementos de superestrato). 

Cales son as principais características da literatura popular. 

Que xéneros da literatura popular adoitan estar en prosa e cales en verso. 

 

3. Temporalización: 

Setembro - Outubro 

 
4.-OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

Clasificar textos segundo a canle de transmisión, o tema e a intención comunicativa. 

Ampliar o vocabulario relacionado coas redes sociais. 

Aplicar correctamente as regras de acentuación. 

Identificar as distintas unidades lingüísticas e as disciplinas que as estudan. Coñecer a formación da 

lingua galega e a súa evolución. 

Coñecer as principais características e mostras da literatura popular. 

Crear adiviñas seguindo uns pasos dados. 

UNIDADE:2 
 

1-Título 

Festa da Historia 

2.-Descrición da unidade 

A dobre páxina inicial abre a porta á Idade Media, época na que se enmarcan tanto a Festa da 

Historia (ou Istoria) de Ribadavia como o período literario que se inicia nesta unidade e cuxo 

estudo se estenderá ata a unidade 5. O galego antigo é, asemade, o contido no que se centra o 

apartado «Lingua e sociedade». 

Estúdase ademais o acento diacrítico, a estrutura e as clases de palabras, e o campo semántico das 

plantas medicinais e aromáticas, ao fío da lectura inicial, tomada d’Os outros feirantes. 

En conxunto, preténdese que os alumnos e alumnas adquiran os seguintes coñecementos: 

- Que características definen un texto narrativo. 

- Como se fai un comentario de texto, seguindo unhas pautasdadas. 

- Que palabras levan acento diacrítico. 

- Como están formadas as palabras e como se clasifican segundo a súaestrutura. 



 

- Que status tiña o galego na Idade Media e cales eran as súas principaiscaracterísticas. 

- En que xéneros se clasifica a literatura galego-portuguesamedieval. 

- A lírica profana: en que cancioneiros se conserva, cales eran os autores e intérpretes,que 

xéneros se recoñecennela. 

- Que características formais e temáticas definen as cantigas deamigo. 

 

3- Temporalización:Outubro 

1. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

30.- Coñecer os elementos propios dos textos narrativos. 

31.- Ampliar o vocabulario relacionado plantas aromáticas e medicinais. 

32.- Aplicar correctamente as regras de uso do acento diacrítico. 

33.- Descompoñer as palabras nos seus constituíntes e clasificalas segundo a súa estrutura. 

34.- Identificar algunhas características lingüísticas do galego medieval. 

35.- Coñecer as principais características e xéneros da literatura galego-portuguesa medieval. 

36.- Identificar as características temáticas e formais das cantigas de amigo. 

 

UNIDADE:3 
 

1. Título:SantoAndré 

2.-Descrición da unidade 

Esta unidade ábrese cunha imaxe de Santo André de Teixido, lugar lendario visitado por romeiros e 

envolto en tradicións ancestrais que se describen no texto. Ao fío desta dobre páxina de apertura, a 

lectura seleccionada ten que ver, asemade, con mortos e con vivos; trátase de Frankenstein,  de 

Mary Shelley, que de seguro espertará o interese do alumnado. A continuación, noapartado 

«Análise de textos» abórdase a descrición, unha tipoloxía que se pode traballar a partir da fotografía 

inicial e dos fragmentos que, na lectura, presentan a personaxes e ambientes. Retomarase, ademais, 

no «Obradoiro de literatura». Ben coñecidos son os ritos da herba namoradeira e dos sanandresiños, 

que á parte doutros beneficios, proporcionan amor e saúde. O amor era o tema das cantigas de 

amigo e, claro está, das cantigas de amor, obxecto de estudo do apartado de «Literatura». Por iso, o 

campo semántico que recolle o «Vocabulario» ten que ver coas emocións e os sentimentos. 

Na unidade trabállanse tamén algúns signos de puntuación e comeza, co substantivo, o estudo das 

diferentes clases de palabras, que ocupará a sección de «Gramática» ao longo do que queda de 

curso. E en «Lingua e sociedade» déixase a evolución do galego para dar paso a un asunto 

sincrónico, relacionado coa situación actual das linguas nos Estados plurilingües. 

Os contidos organízanse en apartados, de acordo coa seguinte estrutura: 

En conxunto, preténdese que os alumnos e alumnas adquiran os seguintes coñecementos: 

Que características definen un texto descritivo. 

- Como se fai un comentario de texto, seguindo unhas pautasdadas. 

- En que casos se usan o punto, a coma e o punto ecoma. 

- Que características semánticas, morfolóxicas e sintácticas definen a unsubstantivo. 

- Que é oplurilingüismo. 



 

- Que características formais e temáticas definen as cantigas de amor e como seclasifican. 
 

3.-Temporalización:Novembro 

 

4.-OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Identificar as características do texto descritivo e aplicalas en creaciónspropias. 

- Coñecer o vocabulario básico do campo semántico das emocións e ossentimentos. 

- Aplicar correctamente os signos depuntuación. 

- Identificar substantivos morfolóxica e sintacticamente eclasificalos. 

- Recoñecer o xénero dos substantivos e saber formar o feminino e oplural. 

- Comprender o concepto deplurilingüismo. 

- Coñecer as principais características das cantigas deamor. 
 

UNIDADE:4 
1.Título 

Vigo mira ao mar 

2.Descrición daunidade 

«Vigo mira ao mar» é o título desta unidade, que se abre cunha fermosa imaxe da ría e un texto 

sobre a actividade do Instituto Oceanográfico. Coma sempre, formúlase unha serie de preguntas 

sobre o texto para favorecer a expresión oral e a participación activa do alumnado. Ademais, 

proporciónanse varios enlaces web para ampliar a información. 

Do mar sáltase ao ceo, para abordar no «Vocabulario» o léxico relacionado co cosmos, un campo 

semántico que xa se adianta na lectura, pois os protagonistas mostran un interese compartido tanto 

polo universo virtual como polo firmamento que contemplan cos seus telescopios. Chatean sobre o 

tema pola noite, e ao fío da súa conversa abórdase o diálogo no apartado «Análise de textos». 

As demais seccións da unidade enlazan cos seus correspondentes da unidade anterior. Así, na 

«Ortografía» trabállanse outros signos de puntuación; na «Gramática», outra clase de palabra (o 

adxectivo); en «Lingua e sociedade», aspectos relativos ás linguas en contacto; e na «Literatura», 

outras cantigas (as de escarnio), á parte de composicións menores. 

Os alumnos e alumnas adquirirán os seguintes coñecementos: 

- Que características definen un texto dialogado. 

- Como se fai un comentario de texto, seguindo unhas pautasdadas. En que casos se usan os dous 

puntos, os puntos suspensivos e araia. 

- Que características semánticas, morfolóxicas e sintácticas definen a unadxectivo. 

- Que se entende por bilingüismo, diglosia e normalizaciónlingüística. 

- Que características formais e temáticas definen as cantigas de escarnio e como se clasifican. 

- Que se entende por xéneros menores na lírica galego-portuguesa medieval e calesson. 

- Como se reelabora un texto, de acordo cuns pasos dados. 

1. Temporalización:Novembro-Decembro 

 

4.-OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Identificar as características do textodialogado. 



 

- Coñecer o vocabulario básico do campo semántico douniverso. 

- Aplicar correctamente os signos depuntuación. 

- Identificar e clasificar adxectivos, aplicar as regras de concordancia e coñecer os distintos graos 

nos que podeaparecer. 

- Entender e diferenciar os conceptos de bilingüismo, diglosia e normalizaciónlingüística. 

- Coñecer as principais características das cantigas de escarnio e das composicións que seagrupan 

na categoría de xéneros menores. 

- Reescribir textos. 

-  
UNIDADE:5 

1Título 

O curro de Sabucedo 

2.-Descrición da unidade 

A dobre páxina inicial que abre esta unidade dá a coñecer unha das nosas tradicións máis antigas, 

que se remonta á época prerromana: a rapa das bestas. Logo vén a lectura, que neste caso é un 

cómic, un xénero moi atractivo para o alumnado e que se traballará nos apartados «Análise de 

textos» e «Obradoiro de literatura». O «Vocabulario» recolle un léxico que ten moito que ver coa 

banda deseñada: as artes. 

A «Ortografía» aborda o uso das maiúsculas e as minúsculas, e a «Gramática» continúa co estudo 

das clases de palabras para centrarse na análise de dúas clases de determinantes: o artigo e o 

demostrativo. En relación co asunto do plurilingüismo, o bilingüismo, a diglosia e a normalización 

lingüística, que se explicaran no trimestre anterior, en «Lingua e sociedade» exponse unha visión 

xeral das linguas da Península Ibérica. 

Coas Cantigas de Santa María remata o percorrido pola poesía galego-portuguesa, que se iniciara a 

principio de curso. Ocupan boa parte da «Literatura» e da «Antoloxía», e ademais elixiuse unha 

delas como texto para o comentario. Complétase a literatura medieval coa prosa, da que se achegan 

exemplos do ciclo artúrico (A demanda do Santo Graal) e das Milagres de Santiago. 

Coñecementos: 

- Cales son as principais características que definen a bandadeseñada. 

- Como se fai o comentario dun cómic, seguindo unhas pautasdadas. 

- En que casos se usan a maiúscula e aminúscula. 

- Cal é a función dos determinantes e como seclasifican. 

- Que características semánticas, morfolóxicas e sintácticas definen aos artigos e aosdemostrativos. 

- Cal é o status legal e social das linguas da PenínsulaIbérica. 

- Cantas son, como se clasifican e cales son as características das Cantigas de SantaMaría. 

- Que xéneros e que títulos son os máis destacados da prosamedieval. 

 

3.-Temporalización:Xaneiro 

4.-OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Recoñecer as características dos códigos, lingüístico e iconográfico, docómic. 

- Coñecer o vocabulario básico das artes. 

- Utilizar correctamente as maiúsculas e asminúsculas. 

- Coñecer a función dos determinantes e as súasclases. 

- Coñecer e aplicar correctamente os artigos e osdemostrativos. 

- Coñecer as linguas que se falan na Península Ibérica e o status de cadaunha. 

- Coñecer as principais características da lírica relixiosagalego-portuguesa. 



 

- Introducirse lixeiramente na prosamedieval. 
 

UNIDADE 6 
1.-Título 

Entroido de Laza 

2.-Descrición da unidade 

Xa está próximo o Entroido, e achegámonos a el desde a dobre páxina inicial da unidade, que se 

abre cunha vistosa fotografía e cun texto de presentación sobre esta festa tan popular, especialmente 

nalgúns lugares de Galicia. Esas e outras localidades servirán para traballar o contido que se recolle 

no apartado de «Vocabulario»: os topónimos. 

Como lectura elixiuse un fermoso poema de Celso Emilio Ferreiro, sobre o que se ofrecen 

abundantes exercicios para o seu comentario. A poesía é tamén obxecto de estudo na «Análise de 

textos», e vólvese sobre ela no «Obradoiro de literatura», que propón a creación e a recreación 

poética a partir dunhas pautas dadas. 

A «Ortografía» explica algúns procedementos para a redución de palabras, e a «Gramática» 

continúa co estudo dos determinantes que comezara no tema anterior. 

Nesta unidade retómase o percorrido pola historia da lingua, que se iniciara na 1 e na 2. E faise para 

entender mellor o contexto no que se desenvolveu a literatura entre os séculos XVI e XVIII, período 

de decadencia para o galego como consecuencia da penetración do castelán, da que se fai eco o 

«Pranto da Frouseira», poema que se escolleu para o «Comentario de texto». 

Preténdese que os alumnos e alumnas adquiran os seguintes coñecementos: 

- Cales son as principais características dos textos poéticos. 

- Como se fai o comentario dun texto poético, seguindo unhas pautasdadas. 

- Que son e como se poden clasificar ostopónimos. 

- Cales son os principais procedementos de redución depalabras. 

- Que características semánticas, morfolóxicas e sintácticas definen aos posesivos, numerais, 

indefinidos, interrogativos eexclamativos. 

- Cal era a situación do galego entre os séculos XV eXVIII. 

- Cales son as principais manifestacións literarias en galego entre os séculos XV eXVIII. 

 

3.-Temporalización:Xaneiro- Febreiro: 

 
4.-OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Identificar as características específicas dos textos poéticos, e aplicalas en creaciónspropias. 

- Coñecer o vocabulario básico das artes. 

- Identificar topónimos e relacionalos cos seusxentilicios. 

- Coñecer e aplicar correctamente os procedementos de redución depalabras. Coñecer e 

aplicar correctamente os posesivos, numerais, indefinidos, interrogativos e 

exclamativos. 

- Coñecer a situación do galego entre os séculos XV eXVIII. 
 

UNIDADE:7 
1.Título 

Cova de Eirós 



 

2.-Descrición da unidade 

A espeleoloxía enmarca esta unidade desde a entrada (sobre a Cova Eirós) ata a última dobre páxina 

(un paseo pola Buraca das Choias, nas «tripas» do Courel), e é o campo semántico que se estuda no 

apartado de «Vocabulario», xunto co léxico referido tamén a outros deportes. Ao interese 

paisaxístico súmase o (pre)histórico que, no caso da Cova Eirós, reside nos restos humanos e de arte 

rupestre descubertos por un equipo de paleontólogos. 

A lectura vai un pouco cara a adiante na historia e sitúase en tempos dos romanos. Trátase dunha 

divertida escena teatral que introduce o estudo dos textos dramáticos, obxecto de análise e de 

comentario no apartado correspondente e de traballo de creación no «Obradoiro de literatura». 

E as seccións «Lingua e sociedade» e «Literatura» (coa «Antoloxía» e o «Comentario de texto» 

asociados) saltan xa ao século XIX, para abordar a situación lingüística e literaria do galego nunha 

época (o Rexurdimento) en que renaceu despois dun longo período escuro. 

A «Ortografía» repasa o uso correcto do b e do v, e achega razóns etimolóxicas para explicar a 

diferenza ortográfica. A continuación, a «Gramática» céntrase nas formas e nas funcións do 

pronome persoal, amplía a información que o alumnado estudara en cursos previos e proporciona 

abundantes exercicios para practicala. 

Coñecementos a desenvolver: 

- Cales son as principais características dos textos teatrais e como se crea un textoteatral. 

- Como se fai un comentario de texto, seguindo unhas pautasdadas. 

- Cales son as razóns etimolóxicas que explican a diferenza entre b e v. 

- Que características formas e funcionais definen o pronome persoal no conxunto das clases de 

palabras. 

- Cal era a situación da lingua e da literatura galegas no séculoXIX. 

 

3.-Temporalización:Febreiro: 

 
4.-OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Coñecer as características propias do texto teatral e identificar os subxénerosdramáticos. 

- Coñecer o vocabulario básico da espeleoloxía e outrosdeportes. 

- Escribir correctamente palabras con b e con v. 

- Identificar o pronome persoal, diferenciar formas tónicas e átonas e utilizar correctamente as 

formasátonas. 

- Coñecer a situación da lingua e da literatura galegas no séculoXIX. 

- Crear e representar un texto teatral. 
 

UNIDADE:8 
 

4.1.-Título 

Ribeira Sacra 

2.-Descrición da unidade 

Os espazos naturais e a poesía son dous eixes arredor dos que xira o desenvolvemento desta unidade. 

Así, ábrese cunha presentación sobre a Ribeira Sacra e cun texto expositivo sobre un tipo de arte 

rupestre gravada nas rochas: os petróglifos. Arte é tamén a dos frescos de Pompeia, sobre os que se fala 



 

na dobre páxina final, para repasar os contidos. E paisaxe, en diferentes modalidades, témola no 

apartado de «Vocabulario». 

A poesía está no contorno e ocupa, asemade, a sección de «Literatura», con todo o que leva 

asociado: a «Antoloxía», o «Comentario» e o «Obradoiro». Continúa no século XIX e céntrase en 

Rosalía de Castro, unha das autoras máis relevantes non só do Rexurdimento, senón da historia das 

letras galegas. 

A «Ortografía» ocúpase do uso do h e da diérese. A «Gramática», do verbo e os seus accidentes. 

Pódese completar a exposición coas táboas de conxugacións que achega o Apéndice. 

Coñecementos demandados: 

- Cales son as principais características dos textos expositivos. 

- Como se fai un comentario de texto, seguindo unhas pautasdadas. 

- Que palabras se escriben conh. 

- En que casos se utiliza adiérese. 

- Cales son os compoñentes morfolóxicos do verbo e que características definen os verbos 

regulares eirregulares. 

- Quen foi Rosalía de Castro e cal foi a súa relevancia no panorama literario galego daépoca. 

- Cales son as principais características de Cantares gallegos e Follasnovas. 

- Como se recitan poemas. 

 

3.-Temporalización:marzo 
 

4.-OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comprender e compoñer textosexpositivos. 

- Ampliar o vocabulario básico relacionado coa paisaxenatural. 

- Escribir correctamente palabras con e sen h e coñecer o uso dadiérese. 

- Analizar formas verbais morfoloxicamente e conxugar verbos regulares eirregulares. 

- Conxugar as formas verbais dos verbos regulares e convariacións. 

- Coñecer e aplicar correctamente as formas verbais dos verbosirregulares. 

- Coñecer as principais contribucións de Rosalía de Castro á literatura e á vida culturalgalegas. 

- Recitar poemas. 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE:9 
 

5.1. Título 

Os Maios 

2.-Descrición da unidade 

Comeza o último trimestre, o da primavera, e comeza dándolle a benvida á estación coa festa dos 

Maios, que se retoma na «Antoloxía» e no «Obradoiro de literatura», con diversas cantigas e coplas. 



 

Para traballar os textos argumentativos —a tipoloxía que se aborda nesta unidade—, achéganse na 

lectura tres exemplos que teñen que ver coas novas tecnoloxías, as súas vantaxes e desvantaxes, as 

modas e a piratería dixital. Ao fío destes temas, desenvólvese no «Vocabulario» o léxico relacionado 

coa xustiza e as leis, con abundantes exercicios deaplicación. 

A «Ortografía» continúa coa revisión de certas grafías (neste caso, s e x) e inclúe, ademais, unha 

breve explicación sobre o uso dunhas palabras que ás veces se confunden na escrita: senón e se non. 

Casos semellantes de parónimos ou homónimos veranse nas unidades 11 e 12. 

A «Gramática» afonda no verbo e ocúpase, nesta ocasión, das perífrases. Para iso, previamente se 

explican as formas nominais, xa que constitúen o verbo auxiliado e cómpre coñecelas ben. Outro dos 

grandes poetas do Rexurdimento é Curros Enríquez. O seu estudo ocupa os apartados de 

«Literatura», «Comentario de texto» e «Antoloxía». 

Coñecementos a tratar: 

- Cales son as principais características dos textosargumentativos. 

- Como se fai un comentario de texto, seguindo unhas pautasdadas. 

- Que palabras se escriben con s e cales conx. 

- Que diferenza hai entre senón e senon. 

- Cales son as formas non persoais doverbo. 

- Como se clasifican as perífrases verbais e que valoresachegan. 

- Quen foi Curros Enríquez e cal foi a súa relevancia no panorama literario galego daépoca. 

- Cales son as principais características de Aires da miña terra e O divinosainete. 

- Como se escriben coplas dosMaios. 
 

3.-Temporalización:Marzo- Abril: 

4.-OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comprender e compoñer textosargumentativos. 

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

- Escribir correctamente palabras con s e con x e diferenciar o uso de senón e senon. 

- Identificar e utilizar correctamente perífrases verbais e saberclasificalas. 

- Coñecer a contribución de Curros Enríquez á literatura e á vida culturalgalegas. 

- Crear coplas dos Maios. 

 
 
 
 
 
 

UNIDADE:10 
 

1. Título 

Dolmen de Dombate 

2.-Descrición da unidade 

Unha vez máis volvemos ao pasado máis ancestral para rastrear as pegadas que conforman parte da 

nosa identidade como pobo. Así, esta unidade ábrese cunha dobre páxina protagonizada polo 

dolmendeDombate,continúacunhalecturaarredordorománicogalegoededicaoapartadode 



 

«Literatura» («Antoloxía» e «Comentario de texto» incluídos) á obra de Pondal, o bardo que 

exaltou a nosa terra e se preocupou de dignificar a nosalingua. 

A noticia que se elixiu como lectura, ademais de poñer en valor o patrimonio relixioso, introduce 

unha serie de tres unidades en que a sección «Análise de textos» se ocupa de distintos xéneros 

periodísticos. E para abundar no asunto, inclúense asemade uns fragmentos tomados de Galicia 

Hoxe no «Vocabulario» e, no «Obradoiro de literatura», trabállase a realización dunha entrevista. 

A «Ortografía» repasa a escrita de palabras con l e con ll, e con n e con ñ. E a «Gramática», os 

adverbios e as locucións adverbiais, cuxa análise pode complementarse coa información que achega 

o Apéndice, moi útil pararesolver as actividades.O estudoda linguacomplétase coapartado 

«Lingua e sociedade», onde se aborda a cuestión das interferencias lingüísticas entre o galego e o 

castelán. 

Procurarase que os alumnos e alumnas adquiran os seguintes coñecementos: 

- Que tipo de prensa escrita hai, cales son as funcións da prensa e cales son os principaisxéneros 

periodísticos. 

- Como se fai un comentario de texto, seguindo unhas pautasdadas. 

- Que palabras se escriben con l ou conll. 

- Que palabras se escriben con n ou conñ. 

- Que son adverbios, como se clasifican e que función desempeñan. Como evitar as 

interferenciaslingüísticas. 

- Quen foi Eduardo Pondal e cal foi a súa relevancia no panorama literario galego daépoca. 

        - Como se fai una entrevista. 
 

2.-Temporalización:Abril- Maio 

 
3.- OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Ler e analizar textos periodísticos. 

- Ampliar o vocabulario básico relacionado coaecoloxía. 

- Escribir correctamente palabras con l e ll e con n e ñ. 

- Identificar e clasificar adverbios e locuciónsadverbiais. 

- Recoñecer e corrixir castelanismos. 

- Coñecer as principais contribucións de Eduardo Pondal á literaturagalega. 

- Elaborar unha entrevista. 

 
 
 
 

UNIDADE:11 
1.-Título 

Téxtil galego 

2.-Descrición da unidade 

Ábrese a unidade cunha dobre páxina que, a diferenza das demais, non explora a paisaxe, a historia 

ou a tradición, senón que se centra nun sector da industria galega: o téxtil. Como é habitual, vai 

ilustrada por unha imaxe e achega un texto sobre o que se suxiren diversas actividades. 



 

A análise dos textos periodísticos, que comezara na unidade anterior, continúa nesta e na seguinte. 

Aquí, trabállase no apartado correspondente, a partir da lectura inicial (unha noticia), e tamén no 

«Vocabulario», que recolle o léxico relacionado coa prensa. 

En torno á narrativa xiran a «Literatura», o «Comentario de texto» e a «Antoloxía», que fan un 

breve percorrido pola novela e o conto do século XIX. Un percorrido que remata coa proposta da 

creación dun conto no «Obradoiro deliteratura». 

A «Ortografía» lembra o uso dalgúns grupos consonánticos, así como a diferenza entre as palabras 

homófonas por que, porque e porqué. A «Gramática» repasa as preposicións e as locucións 

preposicionais. E o apartado de «Lingua e sociedade» explica as variedades da lingua. 

Coñecementos tratados: 

- Cales son as principais características que definen unhanoticia. 

- Como se fai un comentario de texto, seguindo unhas pautasdadas. 

- Como se escriben correctamente algunhas palabras que conteñen gruposconsonánticos. 

- Que diferenza hai entre por que, porque eporqué. 

- Cales son as preposicións e as locucións preposicionais e para queserven. 

- En que consiste a diversidade interna da lingua. 

- Que obras e que autores foron os máis representativos do panorama narrativo do séculoXIX. 

- Como se escribe unconto. 
 

3. Temporalización:Maio 

 
4. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Analizar unha noticia e recoñecer a súa estrutura piramidal. 

- Ampliar o vocabulario básico relacionado coa prensa.  

- Escribir correctamente palabras que conteñen grupos consonánticos e diferenciar por que,porque 

e porqué. 

- Identificar preposicións e locucións preposicionais e utilizalascorrectamente. 

- Coñecer as variedades dalingua. 

- Coñecer e aplicar correctamente as formas verbais dos verbosirregulares. 

- Coñecer o panorama da narrativa galega no século XIX e recoñecer algúns dos seus máximos 

representantes. 

 

 

 

 

UNIDADE:12 
 

1.-Título 

Cacharelas de San Xoán 

2.-Descrición da unidade 

Xa está próximo San Xoán. Remata o curso, e faino en clave dixital. Así, as tecnoloxías da 

información e a comunicación están presentes xa ao comezo da unidade (na «Lectura» e a súa 

análise e comentario), constitúen o campo semántico do que se ocupa o apartado de 



 

«Vocabulario» e protagonizan tanto o «Obradoiro de literatura» como a dobre páxina final de 

repaso. 

Na «Ortografía» trabállase a diferenza entre haber e a ver, e entre hai, aí e ai!, mediante 

exercicios de aplicación. A «Gramática» recolle as principais conxuncións, locucións 

conxuntivas e interxeccións, e achega tamén unha serie de actividades parapracticalas. 

O percorrido pola literatura do século XIX, que comezara no segundo trimestre, conclúe aquí co 

estudo do teatro. E tras unha breve exposición sobre o tema no apartado de «Literatura», 

achégase un fragmento d’A fonte do xuramento (de Francisco María de la Iglesia) para o seu 

comentario. 

Coñecementos principais: 

- Cales son as principais características dos xornais dixitais. 

- Como se fai un comentario de texto, seguindo unhas pautasdadas. 

- Que diferenza hai entre haber e a ver, e entre hai, aí eai! 

- Cales son as principais conxuncións, locucións conxuntivas einterxeccións. 

- Quen foron os principais dramaturgos do século XIX e cales as súas obras máiscoñecidas. 

- Como se fanvideopoemas. 
 

3.-Temporalización:Xuño 

 

 

4.-OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Analizar un texto presentado en formato dixital e interpretar tanto a información que 

proporciona como os recursos queemprega. 

- Ampliar o vocabulario básico relacionado co mundo dixital. 

- Escribir correctamente palabras homófonas eparónimas. 

- Identificar conxuncións e locucións conxuntivas, clasificalas e recoñecer a función que 

desempeñan. 

- Identificar interxeccións e utilizalas adecuadamente segundo a situación comunicativadada. 

- Coñecer a situación do xénero teatral galego no século XIX e identificar algúns autores e obras 

representativos. 
–Crear videopoemas. 

10.-CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS E EDUCACIÓN EN VALORES 

Se hai algún elemento que cuantitativa e cualitativamente debe presidir o estudo da Lingua e 

literatura galega é a transversalidade.Por que? 

Porque, dada a situación da sociedade que desde o punto de vista sociolingüístico tende a ser 

cada vez máis complexa e á vez máis uniforme en favor das linguas hexemónicas é urxente 

presentar o idioma como un nexo de sobreviviencia da nosa cultura e de todo o que isto significa 

desde diferentes áreas:historia, xeografía, paisaxismo, natureza, usos, costumes,novas 

tecnoloxías,etc. 

Sen esquecermos valores tan importantes como a igualdade, a paz, ou a solidariedade que virán 

recollidos no proxecto educativo de centro, pero que quizais se deban reforzar na área 



 

sociolingüística porque de xeito directo son obxecto de tratamento en bloques de contido como é 

o de lingua e sociedade para evitarmos discriminacións por razóns de raza,lingua,etc. 

 

11.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Se partimos da importancia que debe ter a conexión entre a realidade cotiá e a das aulas, resulta 

obvio considerar que as actividades complementarias que se desenvolvan no centro ou fóra del 

serán un elemento determinante para a mellora do proceso de ensino-aprendizaxe. 

Neste sentido, a colaboración de autores, que explican a súa obra e expoñen o proceso creativo 

polo que a lingua lles permitiu crear a obra literaria, é un dos piares que contribúe nos diferentes 

xéneros literarios a espertar entre o alumnado o espírito creativo e expresivo do idioma no plano 

oral e escrito. 

Esta actividade irá sempre precedida da lectura individual da obra do autor invitado para que o 

alumnado resolva dúbidas ou curiosidades sobre aquela. 

Como diciamos máis enriba, o traballo interdisciplinar e de inmersión na contorna ou no medio 

natural serán dúas das ideas principais para o traballo extraescolar. Así, e como vén sendo 

tradicional, a colaboración cos departamentos de Bioloxía, X. e Historia e Educación Física permite 

organizar actividades que contribúen á formación integral do noso alumnado (Inmersión no 

patrimonio cultural de Galicia:Mosteiro de Oseira, o Carballiño, San Cibrao de Las, A contorna do 

Castro, Celanova e Ourense cidade son algúns dos puntos programados). 

 

12.-ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO,RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

O alumnado de 3º da ESO coa materia de 2º pendente será obxecto de atención por parte do 

profesorado do curso superior. Este ano, ademais haberá unha hora semanal de atención a 

este alumnado por parte dun profesor do departamentoque lles fornecerá  os exercicios ou as 

probas que considere oportunas ao longo do curso para que poida acadar o nivel necesario. 

De non conseguir os obxectivos establecidos, é dicir, non ter feito efectivas as entregas nos 

prazos fixados das tarefas encomendadas, someterase a unha proba final no mes de maio. 

No caso de non ter superada a materia pendente na convocatoria ordinaria, en setembro deberá 

presentarse á proba que con carácter xeral se fixe para ese nivel. 

13.-CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR, AO PLAN TIC E DE CONVIVENCIA 

A materia da que estamos a falar, e tal e como se recolle nas competencias básicas a desenvolver 

contribuirá de xeito explícito á mellora da comunicación lingüística, da competencia dixital e da 

convivencia. 

Por iso se incluíron detalladamente os bloques de contido: comunicación oral (saber falar e 

escoitar), comunicación escrita (saber ler e escribir) e lingua e sociedade (respecto polas diferentes 

opcións lingüísticas), así como o plan de Tics, que na sociedade actual debe contribuír á formación 

integral do alumnado. 

 

 



 

14.-INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 
Os graos mínimos de consecución dos estándares de aprendizaxe para cada nivel ou para cada 

grupo servirán de indicadores dos logros acadados; de tal maneira que o proceso de ensinar e de 

aprender se complemente en todo momento e que os instrumentos de avaliación non se reduzan a 

unha simple cualificación, senón que aqueles poidan actuar de guía e revisión das decisións 

necesarias ao longo do proceso,tanto no que respecta ao profesorado como ao alumnado. 

Os resultados, que nesta fase de implantación se vaian obtendo, servirán de reflexión para revisar 

determinadas decisións que, por unha ou outra razón, non se corresponden coas competencias 

básicas e obxectivos propostos para o nivel, ben sexa pola súa secuenciación, inadecuación ou 

calquera outro desaxuste. 

 

 

 

4º ESO, TRES GRUPOS 

 

1- Obxectivos da área de Lingua Galega e Literatura 4.ºESO 

1. Comprender e interpretar textos propios da comunicación audiovisual, con especial atenciónaos de 

carácter argumentativo e publicitario. 

2. Comprender e interpretar textos orais de distinta natureza, con especial atención aos decarácter 

expositivo e argumentativo do ámbitoeducativo. 

3. Escoitar e producir textos orais cunha actitude crítica cara aos prexuízos e aplicandoos 

coñecementos gramaticais para unha mellorexpresión. 

4. Producir textos orais adecuados á situación e á intención comunicativa, utilizando asestratexias 

necesarias para falar en público, así como asTIC. 

5. Participar activamente en debates propostos sobre temas de interese e valorar a lingua oralcomo 

instrumento de relaciónsocial. 

6. Utilizar técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica detextos. 

7. Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá, relacionados co ámbitolaboral, 

administrativo, comercial eeducativo. 

8. Comprender, interpretar e redactar (en papel ou en formato dixital) textosargumentativos, 

xornalísticos e publicitarios. 

9. Ler de maneira reflexiva e crítica para identificar usos lingüísticosdiscriminatorios. 

10. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter informacióncomplementaria. 

11. Utilizar técnicas e estratexias para producir textos escritos adecuados, 

coherentese cohesionados, e valorar a escritura como fonte de enriquecementopersoal. 

12. Utilizar as TIC para mellorar a presentación dos escritos, difundir textos 

propios,coñecer outros alleos e intercambiaropinións. 

13. Producir textos propios, en soporte impreso ou dixital, tanto da vida cotiá como de 

carácter xornalístico (cartas ao director ou columnas deopinión). 

14. Utilizar un léxico amplo e adecuado, e identificar as relacións semánticas entre aspalabras. 



 

15. Recoñecer e utilizar correctamente as formas verbais e as perífrases verbais. 

16. Recoñecer e usar a fonética dogalego. 

17. Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas do galego, e utilizar manuais de consulta 

de maneira eficaz. 

19. Recoñecer en textos propios e alleos a estrutura dun texto, así como a súa adecuación eos 

conectores que permiten cohesionar ideas eparágrafos. 

20. Identificar os trazos que definen diferentes tipoloxías textuais, especialmente ostextos 

argumentativos. 

21. Desenvolver unha competencia lingüística integrada, utilizando os coñecementos dunha lingua 

para mellorar no uso doutras e participando en proxectos onde se usen distintaslinguas. 

22. Valorar as linguas como sinal de identidade dos pobos, apreciar o plurilingüismo e coñecer o 

ámbito dalusofonía. 

23. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer o proceso denormalización e 

evitar osprexuízos. 

24. Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 ataa 

actualidade. 

25. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estadoespañol. 

26. Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar a estándar como varianteunificadora. 

27. Identificar os distintos períodos e xeracións da literatura galega desde 1916 ata aactualidade. 

28. Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros da literatura 

galega desde 1916 ata aactualidade. 

29. Elaborar traballos individuais ou en grupo, coa axuda das TIC, relacionados coaliteratura 

galega desde 1916 ata aactualidade. 

30. (Re)crear textos con intención literaria a partir dos modelos traballados naclase. 

 

 

 

1- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DE COMPETENCIAS CLAVE E 

DESCRITORES 

Competencia matemática 

Manexo de elementos matemáticos -Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera 

contexto. -Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos 

xeométricos...) en situacións cotiás. Razoamento lóxico e resolución de problemas -Aplicar os 

coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en 501 501 contextos 

reais e en calquera materia. -Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas 

lóxicomatemáticos. -Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación 

problemática. 

Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Coidado do contorno ambiental e dos seres vivos -Interactuar co contorno natural de maneira 

respectuosa. -Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 

desenvolvemento sostible. -Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu contorno. -Tomar 



 

conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as repercusións para a 

vida futura. Vida saudable -Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á 

alimentación e ao exercicio físico. -Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do 

corpo humano fronte ao coidado saudable do mesmo. A ciencia no día a día -Recoñecer a 

importancia da ciencia na nosa vida cotiá. -Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a 

comprensión da realidade circundante. -Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para 

solucionar problemas e comprender o que acontece ao noso redor. 

Comunicación lingüística – 

É loxicamente a competencia fundamental que desenvolveremos Comprender o sentido dos textos 

escritos. -Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos... -Gozar 

coa lectura. Expresión: oral e escrita -Expresar oralmente, de maneira ordenada e clara, calquera 

tipo de información. -Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e 

gramaticais para elaborar textos escritos. -Compoñer distintos tipos de textos creativamente con 

sentido literario. Normas de comunicación -Respectar as normas de comunicación en calquera 

contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao interlocutor... -Manexar elementos de comunicación 

non verbal, ou en diferentes rexistros, nas diversas situacións comunicativas. Entender o contexto 

sociocultural da lingua, así como a súa historia, para un mellor uso da mesma. -Utilizar os 

coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera situación. -Producir 

textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou de materiasdiversas. 

Competencia dixital Tecnoloxías da información – 

Empregar distintas fontes para a busca de información. -Seleccionar o uso das distintas fontes 

segundo a súa fiabilidade. -Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida 

a través de medios tecnolóxicos. Comunicación audiovisual -Utilizar as distintas canles de 

comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. -Comprender as mensaxes que 

veñen dos medios de comunicación. Utilización de ferramentas dixitais -Manexar ferramentas 

dixitais para a construción de coñecemento. -Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o 

traballo e facilitar a vida diaria. -Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

Conciencia e expresións culturais 

Respecto polas manifestacións culturais propias e alleas -Mostrar respecto cara ás obras máis 

importantes do patrimonio cultural a nivel mundial. -Valorar a interculturalidade como unha fonte 

de riqueza persoal e cultural. -Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do 

pensamento científico. Expresión cultural e artística -Expresar sentimentos e emocións desde 

códigos artísticos. -Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. -Elaborar traballos e 

presentacións con sentido estético. 

Competencias sociais e cívicas – 

Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. -Identificar as 

implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito referendado por unha norma 

suprema chamada Constitución Española. Relación cos demais -Desenvolver capacidade de diálogo 

cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a resolución de conflitos. -Mostrar 

dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. -Recoñecer 

riqueza na diversidade de opinións e ideas. Compromiso social -Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos valores. -Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 



 

-Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 

potencialidades. -Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – 

Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. -Asumir as responsabilidades 

encomendadas e dar conta delas. -Ser constante no traballo superando as dificultades. -Dirimir a 

necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. Liderado -Xestionar o traballo do grupo 

coordinando tarefas e tempos. -Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confianza nas posibilidades de 

alcanzar obxectivos. -Priorizar a consecución de obxectivos grupais a intereses persoais. 

Creatividade -Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

-Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. -Encontrar posibilidades no ámbito que 

outros non aprecian. Emprendemento -Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a 

consecución de obxectivos. -Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

-Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos. -Actuar con responsabilidade social e 

sentido ético no traballo. 

Aprender a aprender – 

Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, 

funcións executivas... -Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. -Xestionar os recursos e as 

motivacións persoais en favor da aprendizaxe. -Xerar estratexias para aprender en distintos 

contextos de aprendizaxe. Ferramentas para estimular o pensamento -Aplicar estratexias para a 

mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente... -Desenvolver estratexias que 

favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 505 505 Planificación e avaliación da aprendizaxe 

-Planificar os recursos necesarios e os pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. -Seguir os pasos 

establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados intermedios. 

-Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. -Tomar conciencia dos procesos de 

aprendizaxe. 

 

 

 

2- Organización de contidos e estandares de aprendizaxe 

avaliables 

 
O currículo da área de Lingua Galega e Literatura agrúpase en varios bloques. Os contidos, criterios 

de avaliación e estándares de aprendizaxe formúlanse para 4.º ESO. Na súa redacción, respectarase 

a numeración dos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe tal e como aparece no 

DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da Educación Secundaria 

Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

CONTIDOS: 



 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar Escoitar 

B1.1. Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación audiovisual, 

con especial atención aos xéneros de carácter argumentativo. 

B1.2. Comprensión e análise de textos publicitarios dos medios de comunicación audiovisual. B1.3. 

Comprensión e interpretación de textos orais expositivos e argumentativos do ámbito educativo 

(presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas). 

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

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

e de respecto. Falar 

B1.6. Participación nas producións orais cunha fonética e prosodia correcta, valoración desta 

pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

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

B1.9. Coñecemento e uso progresivamente autónomo das estratexias necesarias para a produción de 

506 506 textos orais, de técnicas para aprender a falar en público e uso das TIC. B1.10. Aplicación 

dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e recoñecemento en 

exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas. 

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

actualidade. 

B1.12. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou asuntos da 

vida cotiá, en diferentes rexistros. 

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

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir Ler 

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

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

administrativo e comercial. 

B2.3. Comprensión e interpretación de textos relacionados co ámbito educativo, tanto manuais de 

consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas 

especializados en Internet. 

B2.4. Comprensión e interpretación de textos argumentativos. 

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

columna e artigo de opinión. 

B2.6. Comprensión e interpretación das mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos 

publicitarios dos medios de comunicación. 

B2.7. Lectura crítica e reflexiva que permita identificar usos lingüísticos discriminatorios. 



 

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

complementaria. Escribir 

B2.9. Uso de técnicas e estratexias para producir textos escritos adecuados, coherentes e ben 

cohesionados desde o punto de vista comunicativo (planificación, organización, redacción e 

revisión). 

B2.10. Utilización das TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para difundir os 

textos propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións. 

B2.11. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida cotiá pertencentes ao 

ámbito laboral, administrativo e comercial. 

B2.12. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos xornalísticos de opinión. 

B2.13. Composición en soporte impreso ou dixital de textos argumentativos, redactados a partir da 

información obtida de distintas fontes. 

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

enriquecemento persoal. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con 

incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

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

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

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

das vogais de grao medio, o n velar ou a entoación). 

B3.5. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en soporte 

electrónico, especialmente sobre cuestión de uso (semántico e sintáctico) e de normativa. B3.6. 

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

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

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

estruturas sintácticas e tipos de oración segundo a natureza do predicado. 

B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis comúns, en particular os 

de causa e consecuencia, os de condición e hipótese e os conclusivos, e mais dos mecanismos de 

cohesión textual. 

B3.10. Identificación da estrutura dun texto, a construción dos parágrafos e a vinculación e 

progresión temáticas en textos alleos e propios, e elaboración de textos de acordo con estes 

parámetros. 

B3.11. Identificación e explicación dos trazos que permiten diferenciar e clasificar os xéneros 

textuais, especialmente os argumentativos. 

B3.12. Adecuación dos textos en función do contexto, do tema e do tipo de texto. 

B3.13. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 

de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 



 

presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais e nos que se eviten 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

B3.14. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver 

unha competencia comunicativa integrada. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

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

pobo. 

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

B4.3. A lusofonía nas linguas do mundo no século XXI. 

B4.4. Situación sociolingüística de Galicia. A presenza da lingua galega nos principais ámbitos e 

contextos sociais e privados. Tendencias de evolución. 

B4.5. Proceso de normalización. Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso 

derecuperación do galego, favorecendo o xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso. 

Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega. 

B4.6. Evolución da lingua galega e etapas da historia social da lingua galega desde 1916 ata a 

actualidade. Análise e comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes. B4.7. 

Situación sociolingüística e legal das linguas de España. 

B4.8. Prexuízos lingüísticos. 

B4.9. Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as variedades 

xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar. Uso 

normalizado da variante dialectal propia da zona. Utilización e valoración da variante estándar da 

lingua en situacións de carácter formal. 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Identificación e comprensión dos distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 

ata a actualidade. 

B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de obras representativas da literatura galega de 

1916 ata a actualidade. 

B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos narrativos, 

poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo nos que se describan e analicen textos 

literarios representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

B5.5. Consulta de fontes de información variadas e de recursos das TIC para a realización de 

traballos e cita axeitada destes. 

B5.6. Creación ou recreación de textos de intención literaria partindo das características dos 

traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos 

sentimentos e xuízos. 

 



 

3- CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

O uso da lingua galega na aula é obrigatorio e por conseguinte o alumnado que non faga uso 

dela, poderá non superar a avaliación aínda que teña superadas as probas que se deseñen 

para cuarto curso. 

Para avaliar os estándares de aprendizaxe correspondentes a este curso de 4º da ESO, 

realizaranse como mínimo dúas probas por trimestre que terán o peso dun 70% da nota. O 

valor das proba virá determinado polo reparto dos contidos, tendendo por norma xeral a ter 

máis peso a segunda proba da avaliación. 

Ao longo do curso,a competencia lingüística tanto escrita como oral será avaliada con 

actividades que serán de entrega obrigada e que terán en cada avaliación un peso do 10%: 

construción de textos, exposicións orais, traballos en grupo etc. 

Tamén se realizará unha proba que poderá ser oral ou escrita sobre as lecturas dos libros 

determinados polo departamento para cada trimestre. Nesa proba terase en conta a lectura 

comprensiva das obras literarias así como a utilización dunha correcta expresión escrita (ou 

oral). O peso desta proba por avaliación será dun 10%. 

A actitude do alumnado na aula e con respecto á materia e ao seudesenvolvemento contará 

un 10% na nota da avaliación. Terase en conta o caderno, as tarefas dentro e fóra da aula, a 

participación activa etc. 

Os contidos serán progresivos, polo que nas probas do 2º e 3º trimestre poderanse avaliar 

contidos do 1º . Sendo así, non haberá probas de recuperación aínda que, de maneira 

excepcional ou puntual, o profesor poida decidir facelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B1.1. Identificar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea principal e as 

secundarias, a tese e os argumentos de textos propios dos medios de comunicación audiovisual. 

1.1. Comprende o sentido global de textos orais dos medios decomunicación audiovisuais, identifica o 

propósito, a tese e os argumentos de noticias debates ou eclaracións, determina o tema e recoñece a intención 

comunicativa do/da falante. 



 

1.2. Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así como aidea principal e 

assecundarias. 

1.3. Analiza criticamente tanto a forma como o contido de noticias e debatesprocedentes dos medios de 

comunicación e recoñece a validez dosargumentos. 

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

opinión e persuasión. 

2.1. Distingue entre opinión e persuasión en mensaxes publicitarias orais e identificaas estratexias de 

enfatización. 

2.2. Analiza os elementos verbais dos textos orais: no plano fónico (xogos fónicos),no plano 

morfosintáctico (condensación, concisión e economía) e no plano léxicosemántico (léxico 

connotativo, simbólico e atractivo para oreceptor). 

2.3. Analiza os elementos non verbais, en especial a imaxe (mensaxe icónica) e oson (diálogo, 

ruídos e música), en anuncios publicitarios ou outro tipo de comunicaciónsorais. 

B1.3. Comprender e interpretar textos orais expositivos e argumentativos utilizados no 

ámbitoeducativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas). 

3.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatoriose mesas 

redondas do ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo. 

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

ou postura. 

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

4.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera 

texto oral, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das variedades 

dialectais. 

B1.5. Coñecer, usar e valorar a adecuación, a coherencia, a cohesión e a claridade expositiva, así 

como normas de cortesía nas intervencións orais propias da actividade educativa, tanto espontáneas 

como planificadas. 

5.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesiónao 

discurso. 

5.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral e respectaas 

opinións alleas. 

5.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume), a 

linguaxe corporal adecuada (mirada e posición do corpo), así como o autocontrol das emocións 

ao falar enpúblico. 

B1.6. Participar oralmente cunha fonética e prosodia correcta, valorar esta pronuncia e amosar unha 

actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

6.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na produción oral 

allea e produce discursos orais que respectan as regras prosódicas e fonéticasda lingua galega. 

6.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociará pronuncia 

propia da lingua galega. 

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

contexto.  



 

6.4. B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención 

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención 

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión ecorrección. 

7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras 

morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como afonética 

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

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

fraseoloxíaadecuada. 

7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico evariado. 

B1.8. Manifestar unha actitude crítica e reflexiva que permite identificar prexuízos e mensaxes 

discriminatorias. 

8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes discriminatorias que proveñen dos 

medios decomunicación. 

8.2. Rexeita argumentadamente os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízosou 

discriminacións. 

B1.9. Realizar exposicións orais planificadas e claras de traballos e de informacións de actualidade, 

coa axuda das TIC. 

Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa os borradores eesquemas. 

9.1. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e concorreccióngramatical. 9.3. 

Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. 

9.4. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e (entoación e pronunciaaxeitada, pausas, ton, 

timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) así como o autocontrol das 

emocións ao falar enpúblico. 

9.5. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmenteo texto e 

elaborar unha presentación atractiva einnovadora. 

B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e recoñecer 

en exposicións orais propias e alleas as dificultades expresivas. 

10.1. Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros 

fonéticos e entoación inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas súas producións. 

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

tema de actualidade. 

11.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comentaas contribucións 

das persoasinterlocutoras. 

11.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e as opinións 

alleas e emprega unha linguaxe nondiscriminatoria. 

B1.12. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou social ou asuntos da vida 

cotiá, nun rexistro formal, neutro ou informal. 

12.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como noutras 

de estudo ou traballo e participa en conversas informais. 

B1.13. Valorar a lingua oral como un instrumento útil na aprendizaxe e nas relacións sociais. 



 

13.1. Identifica e describe os valores da lingua oral como un instrumento útil na 

aprendizaxe, así como para relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

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

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

mapasconceptuais). 

1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e recursosalleos (dicionarios e 

outras fontes de documentación) para solucionar problemas decomprensión. 

1.3. Elabora o esquema xerarquizado de ideas duntexto. 

1.4. Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos eimplícitos. 

1.5. Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas aoseu 

discurso. 

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

administrativo e comercial. 

2.1. Identifica a intención comunicativa, o tema e os subtemas de escritos propios da vida cotiá 

relacionados co ámbito laboral, administrativo ecomercial. 

2.2. Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: 

laboral, administrativo ecomercial. 

B2.3. Comprender e interpretar textos relacionados co ámbito educativo, tanto manuais de consulta 

(dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas especializados 

en Internet. 

3.1. Comprende textos relacionados co ámbito educativo, tanto manuais de consulta (dicionarios, 

glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temasespecializados en Internet. 

3.2. Interpreta a información de mapas, gráficas, diagramas. B2.4. 

Comprender e interpretar textosargumentativos. 

4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de textosargumentativos. 

4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nuntexto. 

B2.5. Comprender e interpretar textos xornalísticos de opinión: editorial, columna, artigo de 

opinión… 

5.1. Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos deopinión. 

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

epersuasión. 

B2.6. Comprender e interpretar as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos 

publicitarios dos medios de comunicación. 

6.1. Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos 

publicitarios dos medios de comunicación (anuncios). LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura 

crítica ante as mensaxes persuasivas que proveñen dos medios de comunicación. 

B2.7. Identificar os usos lingüísticos que conteñan prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 



 

7.1. Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos oumensaxes 

discriminatorias. 

7.2. Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de mediosde 

comunicación, con especial atención ápublicidade. 

B2.8. Usar e seleccionar materiais de consulta das bibliotecas e doutras fontes de información impresa 

ou en formato dixital. 

8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de materiais en 

distintossoportes. 

8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integraros coñecementos 

adquiridos nos seusescritos. 

B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para producir escritos adecuados, coherentes e ben 

cohesionados desde o punto de vista comunicativo (planificación, organización, redacción e 

revisión). 

9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso(diferentes tipos de 

esquemas e mapasconceptuais). 

9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do actocomunicativo. 

9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e encadeadas 

con conectores e outros elementos decohesión. 

9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese dasferramentas lingüísticas ao 

seu alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para aplicalascorrectamente. 

9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos é correcta e quenon se cometen 

erros ortográficos, gramaticais, de formato ou depresentación. 

B2.10. Empregar as TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para difundir os textos 

propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións. 

10.1. Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do procesadorde textos, 

dicionarios en liña e outras páxinas especializadas no estudo da linguagalega. 

10.2. Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus escritos, especialmente na 

presentación dos seus traballos educativos, atendendo a cada unha das funcionalidades de cada 

elemento: encabezamento e pé de páxina, numeración de páxinas, índice, esquemas,etc. 

10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de coñecementodoutros alleos e de 

intercambio deopinións. 

B2.11. Producir, respectando as súas características formais e de contido, textos propios da vida 

cotiá pertencentes a distintos ámbitos, tanto en formato papel como dixital: laborais, administrativos 

e comerciais. 

11.1. Produce, respectando as súas características formais e de contido, e en soporte tanto 

impreso como dixital, textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral, 

administrativo e comercial. 

B2.12. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos de opinión. 

12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos de opinión. 

B2.13. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos argumentativos, redactados a partir da 

información obtida de distintas fontes. 



 

13.1. Elabora, en soporte impreso ou dixital, textos argumentativos, redactados a partirda información 

obtida de distintas fontes. 

13.2. Crea, en soporte impreso ou dixital, un texto argumentativo propio a partir duntema dado sen 

documentación previa. 

13.3. Sintetiza a información e resume textos argumentativos sen repetir nin 

parafrasearo texto de partida. 

13.4.  

13.5.  

13.6. B2.14. Valorar a escritura como un instrumento moi útil na aprendizaxe, nas relacións 

sociais e no desenvolvemento do individuo. 

14.1. Identifica e describe os valores da escritura non só como unha ferramenta para 

organizar os pensamentos senón tamén como un instrumento para relacionarse cos demais e 

enriquecerse como persoa. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso de diferentes categorías gramaticais, así 

como da fraseoloxía. 

1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentescategorías gramaticais. 

1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e 

escritas. 

B3.2. Recoñecer e usar correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua galega. 

2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua 

galega e distingue os diversos tipos. 

B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras, os valores dos morfemas e as 

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

latina. 

3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación depalabras. 

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

3.3. Recoñece os valores de prefixos e sufixos e as súas posibilidades combinatorias para crear 

novaspalabras. 

3.4. Identifica a procedencia grega ou latina de prefixos e sufixos habituais no uso da linguagalega. 

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

4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega, con especial atención á 

entoación, ás vogais de grao medio e ao n velar. 

B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en soporte 

electrónico, para resolver dúbidas, para progresar na aprendizaxe autónoma e para enriquecer o 

propio vocabulario. 

5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en 

soporte electrónico, especialmente sobre cuestións de uso (semántico e sintáctico) e de normativa, 

para resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma e para ampliar o seu vocabulario. 

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



 

6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galeganos discursos orais 

eescritos. 

6.2. Recoñece o valor funcional e social das normas ortográficas e morfolóxicas dalingua 

galega. 

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

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

B3.8. Recoñecer e usar enunciados e oracións, identificando as principais regras de combinación 

impostas polos verbos. 

Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza sintácticae semanticamente. 

8.1. Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e osseus 

complementos. 

8.2. Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintácticagalega. 

8.3. Clasifica oracións segundo a natureza dopredicado. 

8.4. Usa a terminoloxía sintácticacorrecta. 

B3.9. Recoñecer, explicar e usar os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, hipótese e os 

conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

9.1. Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, 

hipótese e os conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

B3.10. Identifica adecuadamente en textos alleos e propios a estrutura, a construción e 

xustificación dos parágrafos, a vinculación e progresión temáticas, e elabora textos de acordo con 

estes parámetros. 

10.1. Identifica a estrutura do texto, en construcións propias ealleas. 

10.2. Xustifica argumentadamente a división en parágrafos de textos propios ealleos. 

10.3. Identifica a progresión temática en textos propios ealleos. 

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

progresión temática. 

B3.11. Identificar e explicar os trazos que permiten diferenciar e clasificar os xéneros textuais, 

especialmente os argumentativos. 

1. Identifica e describe a estrutura e os trazos lingüísticos dos diferentes xéneros textuais, 

especialmente nos argumentativos, e aplícaos nas produciónspropias. 

11.2. Recoñece nun texto, e emprega nas producións propias, os distintos procedementos 

lingüísticos para a expresión da subxectividade. 

B3.12. Xustificar a adecuación dos textos, en función do contexto, do tema e do xénero e 

elaborarproducións propias cunha adecuación apropiada. 

12.1. Xustifica a adecuación das producións en función do contexto, do tema e doxénero 

textual. 

12.2. Elabora producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao contexto, ao temae 

ao xénero textual. 



 

B3.13. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 

libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes 

no centro docente, relacionados cos elementos transversais e nos que se eviten estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

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

recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados 

cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias que 

posúe como persoa plurilingüe. 

B3.14. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e 

transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar 

problemas de comprensión e para a produción de textos. 

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

palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción 

dos textos traballados en calquera das outras. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo, 

apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e coñecer e describir o 

papel da lusofonía nas linguas do mundo no século XXI. 

1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e 

argumenta fundamentadamente e cun discurso propio a súapostura. 

1.2. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da riqueza cultural da 

humanidade e argumenta cun discurso propio a súapostura. 

1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e sabe describir a súa importancia 

dentro das linguas do mundo no séculoXXI. 

1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da Rede en portugués (buscadores, 

enciclopedias e portais denoticias). 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á presenza da lingua 

galega nos principais ámbitos e contextos sociais e privados así como ás tendencias de evolución. 

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

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

actual. 

2.3. Analiza gráficas de distribución de linguas tirando conclusións nas que incorporaos 

seus coñecementos sociolingüísticos. 

2.4. Describe a situación sociolingüística de Galicia e emprega a terminoloxíaapropiada. 

2.5. Analiza as tendencias de evolución da lingua galega a partir da situación 

sociolingüísticaactual. 

B4.3. Identificar os elementos do proceso normalizador e adquirir vínculos positivos cara ao seu uso 

asumindo a importancia da contribución individual no desenvolvemento da lingua galega. 

3.1. Identifica os procedementos de normalización e argumenta axeitadamentea necesidade de 

continuar con este proceso na linguagalega. 



 

3.2. Distingue normativización e normalización e explica axeitadamente cadafenómeno. 

LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 

individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

3.4. Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa importancia. 

B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución da lingua galega, así como identificar as 

causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da súa historia social, e sinalar as distintas etapas 

desde 1916 

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

4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 e 

elabora textos expositivos sobre as diferentes etapas. 

4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da linguagalega desde1916. 

4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social dalingua galega 

desde1916. 

4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC,relacionados coa historia 

social da lingua galega desde1916. 

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

5.1. Describe a situación sociolingüística e legal das linguas de España e analiza 

criticamente textos (literarios e xornalísticos), gráficos ou documentos audiovisuais que traten sobre 

a situación sociolingüística do Estado español. 

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

6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e especialmente ágalega e rebáteos 

cunha argumentaciónaxeitada. 

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

rebáteosargumentadamente. 

B4.7. Recoñecer e valorar os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas, 

diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar. 

7.1. Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas da linguagalega. 

7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega. LGB4.7.3. Valoraa lingua estándar 

como variedadeunificadora. 

7.4. Valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de riqueza lingüística e cultural 

e rexeita fundamentadamente calquera prexuízo sobre a variacióndiatópica. 

7.5. Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e describe o influxo da situación 

sociolingüísticanelas. 

Bloque 5. Educación literaria 

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

actualidade. 

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

1.2. Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da literatura galega de 1916 ata a 

actualidade sinalando os seus principais trazoscaracterísticos. 



 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar obras representativas da literatura galega de 

1916 ata a actualidade e relaciona o seu contido co contexto histórico, cultural e sociolingüístico de 

cada período. 

2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, obras representativas da literatura galega de 1916 ata a 

actualidade para a súalectura. 

2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade, 

resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto 

histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galegacorrespondente. 

2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da literatura galega desde 1916 ata a 

actualidade, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, 

cultural e sociolingüístico do período da literatura galegacorrespondente. 

2.4. Compara textos literarios dun mesmo período ou de diferentes períodos atendendo aos seus 

principais contidos, sinala os seus trazos característicos definitorios e pon todo enrelación co 

contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período ouperíodos. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler dramatizadamente textos narrativos, 

poéticos, teatrais e ensaísticos da literatura galega de 1916 ata a actualidade.Le expresiva, 

compresiva ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos 

da literatura galega de 1916 ata aactualidade. 

3.1. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatraise ensaísticos 

representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade e escribe/debate, 

argumentadamente, sobre os seus valores literarios. 

B5.4. Elaborar traballos individuais ou en grupo nos que se describan e analicen textos 

representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

4.1. Elabora traballos individual ou colectivamente nos que se describen e analizan textos 

representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

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

cita axeitada destes. 

5.1. Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos 

ecitaaxeitada 

destas. 

5.2. Emprego de diferentes recursos das TIC para a realización de traballos ecita 

axeitada destes. 

B5.6. Crear ou recrear textos de intención literaria partindo das características dos traballados na 

aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos sentimentos e 

xuízos. 

6.1. Crea ou recrea textos de intención literaria partindo das característicasdos traballados 

naaula. 

6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capazde analizar e 

regular os sentimentos exuízos. 

 

 



 

1- Materiais e recursos didácticos 

 
Suxerimos o uso dos materiais seguintes, que inclúen tanto materiais para o alumnado como para o 

profesorado: 

 

 

- O libro do alumnado para a área de Lingua Galega e Literatura 4.ºESO. 

- A Proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura 4.ºESO. 

- Os recursos da Proposta didáctica, que recollen lecturas complementarias; fichas de traballo dereforzo 

e de ampliación; material para o desenvolvemento das competencias; plan lector e a Adaptación 

curricular. 

- O xerador de probas escritas deavaliación. 

- O librodixital. 

- Os recursos que se ofrecen na webwww.anayaeducacion.es. 

- Os cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresiónescrita. 

- As propostas de traballo do cadernoPortfolio. 

 

 

 

2- MEDIDAS DE ATENCIÓN ÁDIVERSIDADE 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

 

 

Á hora de establecer as medidas de atención á diversidade e inclusión habemos de recompilar, en primeiro 

lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo, debe coñecerse a relativa 

a: 

 

 

- O número de alumnos ealumnas. 

- O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina,atención...). 

- As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidoscurriculares. 

- As necesidades que se puidesen identificar; cómpre pensar nesta fase en como se poden abordar 

(planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da eficaciade 

medidas,etc.). 

- As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectoscompetenciais. 

- Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nestamateria. 

- Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para ostraballos 

cooperativos. 

- Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo dogrupo. 

 

 

http://www.anayaeducacion.es/


 

Necesidades individuais 

 

 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén nos 

proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes. A partir dela 

poderemos: 

 

 

- Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de 

estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades 

educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiranatención 

específica por estar en risco, pola súa historia familiar,etc.). 

- Saberasmedidasorganizativasaadoptar.(Planificacióndereforzos,situacióndeespazos,xestiónde tempos 

grupais para favorecer a intervenciónindividual). 

- Establecerconclusiónssobreasmedidascurricularesaadoptar,asícomosobreosrecursosquesevan 

empregar. 

- Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada undeles. 

- Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destesestudantes. 

- Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto dedocentes 

que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, cotitor. 

 

 

6 MECANISMOS DE REVISIÓN E AVALIACIÓN DAPROGRAMACIÓN 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o 

desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha 

secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer 

estratexias de mellora para a propia unidade. 

 

 

De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no 

seuconxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no seguinte. A 

devandita ferramenta descríbese a continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASPECTOS A AVALIAR 
A 

DESTACAR

… 

A 

MELLORAR

… 

PROPOSTAS DE MELLORA 

PERSOAL 

 

Temporalización das unidades 

didácticas 

   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 

   

Manexo dos contidos da unidade 
   

Descritores 

e desempeños competenciais 

   

Realización de tarefas 
   

Estratexias 

metodolóxicas 

seleccionadas 

   

Recursos 
   

Claridade nos 

criterios de 

avaliación 

   

Uso de diversas ferramentas 

de avaliación 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDADE 1 

Título 
 

O Pindo 

Temporalización : setembro – outubro ( 1ª metade) 

Descrición da unidade 

 



 

A unidade ábrese cun texto sobre o Monte Pindo, que espertará no alumnado o interese polonoso 

patrimonio natural e que serve para practicar a comunicación oral. Está locutado, de maneira que 

os estudantes poidan escoitalo de maneira comprensiva e responder as preguntas que se formulan 

sobreel. 

A comprensión oral e escrita trabállase tamén a partir da lectura inicial (para a que se escolleu e 

gravou un texto narrativo) e a súa análise, dos poemas da «Antoloxía» e do «Comentario de 

texto» (co correspondente audio), e do fragmento elixido para revisar a unidade no apartado 

«Aplica o que sabes». 

Paralelamente, foméntanse a expresión e a creatividade, mediante as actividades que se propoñen 

sobre os textos. 

O estudo da lingua inclúe diversos exercicios para ampliar o léxico referido ás formas de ser, así 

como un repaso das regras de acentuación e un primeiro achegamento á fonética e a fonoloxía 

(explícase o concepto de fonema e preséntase o sistema vocálico). 

En «Lingua e sociedade» faise unha breve exposición dos feitos máis relevantes da historia 

social do galego no primeiro terzo do século XX. Nese contexto sitúase a produción literaria de 

autores como Noriega Varela e Ramón Cabanillas, cuxa obra é obxecto de estudo ao longo de 

varias páxinas. 

Os contidos organízanse en diferentes seccións, de acordo cunha estrutura como esta: 

- Análise de textos: LECTURA e COMENTARIO de «Branca de Neve» (Francisco Castro: O corazón 

da Branca de Neve, Ed. Galaxia). O texto narrativo. 

- Lingua: VOCABULARIO: Formas de ser. REPASO DE ORTOGRAFÍA: A acentuación. ESTUDO DA 

LINGUA: Fonética (1). Vocalismo. LINGUA E SOCIEDADE: O galego no primeiro terzo do s. XX. 

OBRADOIRO DE EXPRESIÓN: O traballomonográfico. 

- Literatura: A literatura no tempo das Irmandades. ANTOLOXÍA: Poemas de Ramón Cabanillas e 

Noriega Varela. COMENTARIO DE TEXTO: «Galahaz, derradeiro, colle estreita vereda», tomado de 

Na noite estrelecida, de RamónCabanillas. 

 

Péchase a unidade cunha dobre páxina (APLICA O QUE SABES), que lles permitirá aos alumnos e 

alumnas autoavaliar o que aprenderon. En conxunto, preténdese que adquiran os seguintes 

coñecementos:



 

- Que é un texto narrativo e cales son as súas principaiscaracterísticas. 

- Como se fai un comentario de texto, seguindo unhas pautasdadas. 

- Que palabras conforman o campo semántico das formas deser. 

- Cales son as unidades mínimas da lingua e que trazos distintivos definen o sistema vocálicodo 

galego. 

- Que feitos significativos para a evolución do galego ocorreron no primeiro terzo do séculoXX. 

- Como era o panorama literario no tempo das Irmandades daFala. 

- Cales son as principais características e os títulos máis importantes da obra poética deNoriega 

Varela e RamónCabanillas. 

- Como se elabora un traballo monográfico. 

 

 

1. OBXECTIVOSDIDÁCTICOS 
 

- Ler, comprender e analizar textosnarrativos. 

- Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas formas deser. 

- Aplicar correctamente as regras deacentuación. 

- Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do galego, con especial atención ásvogais. 

- Coñecer e describir os acontecementos máis relevantes da historia social da lingua galegano 

primeiro terzo do século XX. 

- Coñecer o panorama literario a comezos do século XX, así como a obra dos principaisautores. 

- Crear un traballo monográfico, en soporte impreso ou dixital, seguindo uns pasosdados. 

 

 

 

UNIDADE 2 

 

Título 

 

O ouro do Sil 

 

Temporalización : outubro ( 2ª metade) 

Descrición da unidade 

 

A dobre páxina inicial lévanos ao século II, cando os romanos escavaron o túnel de Montefurado. 

Unha fermosa imaxe e o texto (locutado) que a acompaña introdúcennos nunha unidade onde o 

vocabulario que se vai traballar é, precisamente, o paso do tempo… cronolóxico. 



 

A lectura elixida nesta ocasión é «Sobre a morte do Bieito», un dos relatos que compoñen Dos 

arquivos do trasno, de Rafael Dieste, e servirá para traballar o punto de vista nos textos 

narrativos, ademais doutros aspectos relacionados coa análise e o comentario. Sobre a narrativa 

volverase nas seccións dedicadas ao estudo literario, que se centran no Grupo Nós e na obra de 

dous dos autores máis significativos: Vicente Risco e Otero Pedrayo. Á parte de espertar no 

alumnado o interese polo noso patrimonio cultural, trátase de axudarlles a desenvolver o 

pensamento crítico e a argumentar as opinións persoais; para iso, ofrécenselles unhas pautas no 

«Obradoiro de expresión». 

En canto ao aspecto estritamente lingüístico, a presente unidade continúa a explicación do 

sistema fonolóxico do galego que se iniciara na anterior; esta vez, aborda o consonantismo. 

Fonéticos son algúns dos trazos que distinguen unhas zonas dialectais doutras, como se verá en 

«Lingua e sociedade», que se ocupa das variedades diatópicas. O espazo destinado ao repaso de 

contidos de cursos previos volve sobre o xénero dos nomes e adxectivos, que se practica por 

medio de abundantes exercicios e co apoio da información que achega o «Apéndice». 

Para rematar, ofrécese un texto que retoma o campo semántico do tempo e revisa o estudado a 

través de actividades de aplicación. 

Os contidos organízanse en diferentes seccións, de acordo cunha estrutura como esta: 

- Análise de textos: LECTURA e COMENTARIO do relato «Sobre a morte do Bieito» (RafaelDieste: 

Dos arquivos do trasno, Ed. Galaxia). O narrador e o punto de vista. 

- Lingua: VOCABULARIO: O tempo cronolóxico. REPASO DE MORFOLOXÍA: O xénero. ESTUDO DA 

LINGUA: Fonética (2). Consonantismo. LINGUA E SOCIEDADE: Variedades da lingua. Variedades 

xeográficas. 

- Literatura: O Grupo Nós. ANTOLOXÍA: Textos de Vicente Risco e Otero Pedrayo. COMENTARIO DE 

TEXTO: «O fidalgo», tomado d’O fidalgo e outras narracións, de Otero Pedrayo. OBRADOIRO DE 

EXPRESIÓN: O comentariocrítico. 

 

Péchase a unidade cunha dobre páxina (APLICA O QUE SABES), que lles permitirá aos alumnos e 

alumnas autoavaliar o que aprenderon. En conxunto, preténdese que adquiran os seguintes 

coñecementos: 

- Que tipos de narradores hai e en que sediferencian. 

- Como se fai un comentario de texto, seguindo unhas pautasdadas. 

- Que palabras conforman o campo semántico do tempocronolóxico. 

- Cales son os fonemas consonánticos do galego e que trazos osdefinen. 

- Que son as variedades xeográficas da lingua e que trazos identifican cada bloquedialectal. 

- Cales foron as principais achegas do Grupo Nós á cultura galega e quen foron os 

seus principaisrepresentantes. 

- Cales son as principais características e os títulos máis importantes da obra de Vicente Risco e 

OteroPedrayo. 

- Como se elabora un comentario crítico. 

 



 

 

 

 

 

2. OBXECTIVOSDIDÁCTICOS 
 

- Ler, comprender e analizar textos narrativos. 

- Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co tempo cronolóxico. 

- Identificar o xénero dos nomes, formar o feminino e establecer a correcta concordanciaco 

adxectivo. 

- Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do galego, con especial atención ásconsoantes. 

- Coñecer as variedades internas da lingua e identificar os trazos que diferencian asdistintas 

zonasdialectais. 

- Coñecer e valorar as achegas do Grupo Nós e dos seus principais representantes ácultura 

galega e, en concreto, ao ámbitoliterario. 

- Elaborar o comentario crítico dun texto seguindo uns pasosdados. 

 

 

 

 

UNIDADE 3 

 

 
Título 

 

As termas de Ourense 

Temporalización: novembro ( 1ª metade) 

Descrición da unidade 

 

Nesta ocasión, a dobre páxina inicial aborda a oralidade a partir dun texto sobre as termas de 

Ourense, acerca do que se formulan preguntas de comprensión e se propoñen tarefas de busca de 

información. 

A auga ten tamén unha importante presenza na lectura da unidade, que ofrece a aterradora imaxe 

dun rapaz —o Suso— afogado no río. E en relación co relato de Ferrín, trabállase o léxico do 

medo no apartado de «Vocabulario». Así, auga e morte constitúen o eixe semántico que articula 

as distintas seccións, e aparecen pechando o tema (nos balnearios de Galicia) ou entre os textos 

seleccionados para a «Antoloxía» (como en Un ollo de vidro). 



 

En canto ao funcionamento da lingua, faise un breve repaso do número —a través de exercicios 

de aplicación para os que se pode consultar o «Apéndice» do trimestre— e logo céntrase no 

estudo da sintaxe, que se estenderá ao longo de boa parte do curso. 

E no relativo á cuestión sociolingüística, continúa a análise das variedades de uso, que se iniciara 

na unidade anterior (coa diversidade dialectal) e concluirá na seguinte (cos rexistros). 

As páxinas de «Literatura» xiran arredor da figura de Castelao. En primeiro lugar, achégase unha 

breve biografía, que recolle a súa intensa actividade política e intelectual. A continuación, 

inclúese un percorrido pola súa obra literaria e gráfica, con información e algúns exemplos 

ilustrativos. Para o »Comentario de texto» elixiuse unha escena d’Os vellos non deben de 

namorarse. Tamén se escolleu un texto de Castelao como modelo para crear microrrelatos no 

«Obradoiro de escritura». 

Os contidos organízanse en diferentes seccións, de acordo cunha estrutura como esta: 

- Análise de textos: LECTURA e COMENTARIO do relato «O Suso» (Xosé Luís Méndez Ferrín: 

O crepúsculo e as formigas, Edicións Xerais). O espazo e o tempo narrativos. 

- Lingua: VOCABULARIO: Medos e arrepíos. REPASO DE MORFOLOXÍA: O número. ESTUDO DA 

LINGUA: A frase. LINGUA E SOCIEDADE: Variedades socioculturais oudiastráticas. 

- Literatura: Castelao. ANTOLOXÍA:Textos tomados d’Un ollo de vidro, Sempre en Galiza e Os dous 

de sempre. COMENTARIO DE TEXTO: Lance I, escena I, d‘Os vellos non deben denamorarse. 

OBRADOIRO DE EXPRESIÓN: Os microrrelatos. 

 

Para rematar, como é habitual, ofrécese unha dobre páxina de autoavaliación da aprendizaxe,en 

clave competencial: APLICA O QUE SABES. En conxunto, preténdese que os alumnos e alumnas 

adquiran os seguintescoñecementos: 

- Que son o espazo e o tempo narrativos e que papel desempeñan no desenvolvemento dosfeitos 

narrados. 

- Como se fai un comentario de texto, seguindo unhas pautasdadas. 

- Que palabras e expresións conforman o campo semántico domedo. 

- Que é un enunciado e que cal é a diferenza entre frase eoración. 

- Cal é a estrutura sintáctica da frase e que tipos de frasehai. 

- Que son e cales son os niveis delingua. 

- Que trazos distinguen as variedades específicas dalingua. 

- De que maneira contribuíu Castelao ao desenvolvemento da literatura e da cultura galega 

en xeral. 

- Cales son as principais características e os títulos máis importantes da obra de Vicente Risco e 

OteroPedrayo. 

- Que características definen o subxénero narrativo do microrrelato e como escribir un, a 

partir de modelos dados. 

 

 

 



 

 

 

 

2. OBXECTIVOSDIDÁCTICOS 
 

- Ler, comprender e analizar textos narrativos. 

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

- Identificar o número dos nomes e adxectivos, formar o plural e establecer acorrecta 

concordancia. 

- Diferenciar entre frase e oración, recoñecer a estrutura sintáctica da frase e identificar os 

tipos de frases que hai. 

- Coñecer e identificar as variedades socioculturais da lingua. 

- Coñecer e valorar as achegas de Castelao á cultura galega e, en concreto, ao ámbito literario. 

- Crear microrrelatos seguindo uns pasos e uns modelos dados. 

 

 

UNIDADE 4 

 

 

PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

 

Título 

 

Festival da Luz 
 

Temporalización: novembro ( 2ª metade)- decembro 

 

Descrición da unidade 

 

Esta é unha unidade con moita arte, que se abre cunha dobre páxina dedicada ao Festival da Luz 

e se articula sobre a base de diferentes manifestacións artísticas. 

Así, comeza coa música que congrega en Boimorto a artistas de todo o mundo e a un público 

cada ano máis numeroso. 

A continuación, a lectura achéganos ao ámbito da arquitectura, que volve no «Vocabulario», 

onde se traballa o léxico pertencente a este campo semántico. 

Arte é tamén a literatura; nesta ocasión, a de vangarda. Tras un percorrido polas principais 

escolas e pola obra dos autores máis relevantes, proponse un coñecido poema de ManuelAntonio 

para o comentario:«Sós». 

E no «Obradoiro de escritura» ofrécese unha serie de pautas para a creación de caligramas, a 

partir duns modelos dados. 



 

Volvendo á lingua, en primeiro lugar repásase o uso de b e v, a través de exercicios de aplicación. 

Despois, analízase a estrutura da oración, explícanse os seus constituíntes inmediatos (suxeito e 

predicado) e faise unha clasificación atendendo á natureza do predicado e ao significado. En 

«Lingua e sociedade» remata a exposición sobre as variedades internas, co estudo dos rexistros 

lingüísticos e a modalidade estándar. 

Os contidos organízanse en diferentes seccións, de acordo cunha estrutura como esta: 

- Análise de textos: LECTURA e COMENTARIO de «Simón Varela, arquitecto» (Pedro Feijoo: Os 

fillos do mar, Edicións Xerais). Ospersonaxes. 

- Lingua: VOCABULARIO: Arquitectura e urbanismo. REPASO DE ORTOGRAFÍA: O uso correcto de be 

v. ESTUDO DA LINGUA: A oración. Suxeito e predicado. LINGUA E SOCIEDADE: Variedades 

situacionais ou diafásicas. 

- Literatura: Literatura da vangarda. ANTOLOXÍA: Poemas de Amado Carballo, Blanco Amor, 

Cunqueiro e Manuel Antonio. COMENTARIO DE TEXTO: Poema «Sós», de Manuel Antonio (en De 

catro a catro). OBRADOIRO DE EXPRESIÓN: Os caligramas. 

 

Para terminar, como é habitual, ofrécese unha dobre páxina de autoavaliación da aprendizaxe, en 

clave competencial: APLICA O QUE SABES. En conxunto, preténdese que os alumnos e alumnas 

adquiran os seguintes coñecementos: 

- Que son e que fan os personaxes nun texto narrativo, como se caracterizan e que tipo 

de personaxes hai. 

- Como se fai un comentario de texto, seguindo unhas pautas dadas. 

- Que palabras conforman o campo semántico da arquitectura e ourbanismo. 

- Cales son os constituíntes inmediatos da oración e como se clasifica a oración, atendendoá 

natureza do predicado e aosignificado. 

- Que son e cales son as variedades diafásicas dalingua. 

- En que consiste a variedade estándar dalingua. 

- Cales son as principais características que comparten os movementosvangardistas. 

- Cales son as escolas poéticas, os poetas e as obras de vangarda máisrepresentativos. 

- Cales son as obras máis destacadas de RafaelDieste. 

- Que é e como se fai un  caligrama. 

 

2. OBXECTIVOSDIDÁCTICOS 
 

- Ler, comprender e analizar textosnarrativos. 

- Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa arquitectura e ourbanismo. 

- Escribir correctamente palabras con b e con v. 

- Recoñecer e diferenciar o suxeito e opredicado. 

- Clasificar oracións segundo a natureza do predicado e osignificado. 

- Coñecer as variedades diafásicas da lingua e identificar a variedadeestándar. 

- Coñecer a literatura de vangarda en Galicia: principais escolas poéticas e autoresmáis 

relevantes. 



 

- Crear caligramas seguindo uns pasos e uns modelosdados. 

 

UNIDADE 5 

PRESENTACIÓN DA UNIDADE 
 

Título 

 

O país dos ríos 

Temporalización : xaneiro ( 1ª metade) 

Descrición da unidade 

 

A dobre páxina inicial da presente unidade somérxenos nos ríos de Galicia cun texto e unha 

imaxe que nos achegan este importantísimo legado natural. Ao fío desta entrada, a lectura recolle 

unha serie de instrucións para previr o cambio climático e aprender a coidar o medio. Como 

sempre, o texto trabállase a través de abundantes actividades e tendo en conta a información 

teórica sobre a modalidade textual correspondente —neste caso, a prescritiva—, que se retomará 

no apartado final. 

Non só a auga dos cursos fluviais define a nosa terra, senón tamén a da chuvia; por iso, o campo 

semántico que se aborda no «Vocabulario» é o referido ao tempo meteorolóxico. 

Unha vez asimilada a estrutura básica da oración (suxeito e predicado), abórdase o estudo dos 

complementos do verbo, que continuará na seguinte unidade. Aquí, analízanse ocomplemento 

directo, o indirecto e ocircunstancial. 

En «Lingua e sociedade» faise unha breve exposición do estado do galego nos anos da 

posguerra, tempos difíciles para a cultura que obrigou a moitos dos nosos creadores a marchar 

cara a América. Así, as seccións dedicadas a literatura acollen os autores e as obras máis 

representativos da poesía, a narrativa e o teatro do exilio. 

O «Obradoiro de expresión» ocúpase da produción dun tipo de escrito propio do ámbito laboral: 

o currículo. Tras explicar o contido, a estrutura e as súas características, proponse a aplicación 

práctica a partir de modelos que o alumnado pode atopar na Rede. 

Os contidos organízanse en diferentes seccións, de acordo cunha organización como esta: 

- Análise de textos: LECTURA e COMENTARIO do texto «Seis accións contra o cambio climático» 

(tomado da Rede). Os textosprescritivos. 

- Lingua: VOCABULARIO: O tempo meteorolóxico. REPASO DE MORFOLOXÍA: O pronome persoal. 

ESTUDO DA LINGUA: Complementos do verbo (1). LINGUA E SOCIEDADE: A lingua galega na 

posguerra. OBRADOIRO DE EXPRESIÓN: Ocurrículo. 

- Literatura: A literatura do exilio. ANTOLOXÍA: Textos de Seoane e Blanco Amor. COMENTARIO DE 

TEXTO: Fragmento tomado d’A esmorga, de BlancoAmor. 

 

Para terminar, como é habitual, ofrécese unha dobre páxina de autoavaliación da aprendizaxe, en 

clave competencial: APLICA O QUE SABES. En conxunto, preténdese que os alumnos e alumnas 

adquiran os seguintes coñecementos: 



 

- Cales son as principais características que definen os textos prescritivos. 

- Como se fai un comentario de texto —literario ou non literario—, seguindo unas pautas 

dadas. 

- Que palabras conforman o campo semántico do tempo meteorolóxico. 

- Como se identifican e que unidades desempeñan as funcións de CD, CI eCC. 

- Cales foron as causas do proceso de desgaleguización nos anos da posguerra. 

- Quen foron os principais representantes da literatura galega no exilio e cales foron as obras 

de maior relevancia e transcendencia. 

- Que é e como se fai un currículo, en soporte impreso ou dixital. 

 

 

2. OBXECTIVOSDIDÁCTICOS 
 

- Ler, comprender e analizar textosprescritivos. 

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

- Identificar pronomes persoais, substituír frases nominais polo pronome correspondente e 

colocar axeitadamente o pronome átono 

- Identificar o CD, o CI e o CC e coñecer as unidades que desempeñan esasfuncións. 

- Coñecer o panorama social e político dos anos da posguerra para entender o proceso 

de desgaleguización. 

- Coñecer os autores máis representativos da literatura do exilio, así como as súas obrasmáis 

importantes. 

- Crear currículos, en formato impreso ou dixital, seguindo uns pasos e uns modelosdados. 

 

UNIDADE 6 

Título 

 

Xeoparques 

Temporalización : xaneiro (2ª metade)- febreiro ( 1ª metade) 

Descrición da unidade 

 

De novo, a paisaxe de Galicia protagoniza a dobre páxina inicial, cunha fermosa imaxe e un 

texto locutado sobre enclaves xeolóxicos singulares. Como sempre, as actividades dos recadros 

(«Escoita ou le e contesta» e «Podes coñecer?») serven para explotar a lámina e, ademais, 

introducen o campo semántico que se traballa no apartado de «Vocabulario»: as viaxes e o 

turismo. 

Como lectura, escolléronse tres artigos que logo se comentan e analizan tendo en conta a 

información teórica que se achega acerca dos xéneros de opinión. 

As seccións «Estudo da lingua», «Lingua e sociedade» e «Literatura» seguen unha liña de 

continuidade en relación coa unidade anterior: 



 

- No primeiro caso, porque se volve sobre os complementos do verbo; esta vez, para abordar 

o suplemento, o complemento axente, o atributo e opredicativo. 

- En canto á sociolingüística, porque abunda nas circunstancias que rodearon ao galego no 

seu percorrido histórico. 

- Polo que se refire ao panorama literario, mantense nos anos de posguerra; en concreto, na 

década dos cincuenta, para centrarse na obra narrativa de Álvaro Cunqueiro e ÁnxelFole. 

O «Obradoiro de escritura» propón a creación dun blog fixándose nuns modelos dados e de 

acordo cunha serie de pautas. 

Os contidos organízanse en diferentes seccións, de acordo cunha estrutura como esta: 

- Análise de textos: LECTURA e COMENTARIO de tres artigos periodísticos de opinión. Os xéneros de 

opinión. 

- Lingua: VOCABULARIO: Viaxes e turismo. REPASO DE ORTOGRAFÍA: O uso do h. ESTUDO DA 

LINGUA: Complementos do verbo (2). LINGUA E SOCIEDADE: A lingua galega a partir de 1975. 

OBRADOIRO DE EXPRESIÓN: Oblog. 

- Literatura:Anarrativadeposguerra(1).ANTOLOXÍA:TextosdeÁlvaroCunqueiroedeÁnxel Fole. 

COMENTARIO DE TEXTO: Fragmento tomado d’Os outros feirantes, de ÁlvaroCunqueiro. 

 

Para rematar, como é habitual, ofrécese unha dobre páxina de autoavaliación da aprendizaxe,en 

clave competencial: APLICA O QUE SABES. En conxunto, preténdese que os alumnos e alumnas 

adquiran os seguintescoñecementos: Cales son os principais xéneros de opinión e que 

características osdefinen. 

- Como se fai un comentario de texto —xornalístico ou literario—, seguindo unhaspautas 

dadas. 

- Que palabras conforman o campo semántico das viaxes e oturismo. 

- Como se identifican e que unidades desempeñan as funcións de suplemento, 

complemento axente, atributo epredicativo. 

- Cales foron os acontecementos máis importantes no desenvolvemento do galego desde oano 

1975 ata fins do séculoXX. 

- Quen foron os principais representantes da narrativa galega dos anos cincuenta e cales foronas 

súas obras máisdestacadas. 

- Que é un blog, que tipos de blog hai e como se fai un, a partir de certos modelos e 

pautas dados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Ler, comprender e analizar artigos deopinión. 

- Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas viaxes e oturismo. 

- Utilizar correctamente oh. 

- Identificar o suplemento, o complemento axente, o atributo e o predicativo, e coñecer 

as unidades que desempeñan esasfuncións. 

- Coñecer os acontecementos máis importantes no desenvolvemento do galego desde 1975ata 

fins do séculoXX. 

- Coñecer e valorar a obra narrativa de Álvaro Cunqueiro e ÁnxelFole. 

- Crear un blog seguindo uns modelos dados e tendo en conta certasindicacións. 

 

UNIDADE 7 

 

Título 

 

Encaixes de Camariñas 

Temporalización : febreiro ( 2ª metade) 

Descrición da unidade 

 

O encaixe de Camariñas protagoniza a dobre páxina de apertura dunha unidade que, a 

continuación, retoma da 6 o xénero xornalístico de opinión. Así, a lectura escollida para o seu 

comentario é un artigo en torno ao drama dos refuxiados, que se traballa tendo en conta a 

información teórica sobre os textos argumentativos. E no apartado «Aplica o que sabes», 

achégase unha columna de opinión acerca dun tema estreitamente relacionado co anterior: o 

racismo. 

Xa que logo, á parte do fío textual que une o comezo co final da unidade, hai tamén un de carácter 

semántico: o léxico referido á xustiza e ás leis, ao que se lle reserva un espazo no 

«Vocabulario» para practicalo mediante as actividades que se propoñen. 

Outro modelo de escrito que tamén achega a presente unidade é a instancia, cuxas características 

e estrutura se explican no «Obradoiro de expresión», onde ademais se ofrecen exercicios de 

aplicación. 

En canto ao plano gramatical, en primeiro lugar faise un repaso da morfoloxía verbal, para 

despois adentrarse na sintaxe, coa análise das oracións compostas. 

A sección «Lingua e sociedade» céntrase na cuestión da lusofonía, tras lembrar o vínculo 

histórico entre o galego e o portugués. 

A «Literatura» continúa o percorrido pola narrativa de posguerra; nesta ocasión, avanza ata a 

década dos sesenta, para deterse na obra de Xosé Neira Vilas e na dalgúns autores 

representativos da Nova Narrativa Galega. 



 

Os contidos organízanse de acordo cunha estrutura como esta: 

- Análise de textos: LECTURA e COMENTARIO dun artigo periodístico de opinión. O texto 

argumentativo. 

- Lingua: VOCABULARIO: A xustiza e as leis. REPASO DE MORFOLOXÍA: O verbo. ESTUDO DA 

LINGUA: As oracións compostas. LINGUA E SOCIEDADE: A lusofonía. OBRADOIRO DE EXPRESIÓN: A 

instancia. 

- Literatura:Anarrativadeposguerra(2).ANTOLOXÍA:Textosrepresentativosdanarrativadosanos 

sesenta. COMENTARIO DE TEXTO: «Unha chinche dorme no teito», tomado d’O crepúsculo e as 

formigas, de MéndezFerrín. 

 

Para rematar, como é habitual, ofrécese unha dobre páxina de autoavaliación da aprendizaxe,en 

clave competencial: APLICA O QUE SABES. En conxunto, preténdese que os alumnos e alumnas 

adquiran os seguintescoñecementos: 

- Que características definen os textosargumentativos. 

- Como se fai un comentario de texto —xornalístico ou literario—, seguindo unas pautas 

dadas. 

- Que palabras conforman o campo semántico da xustiza e as leis. 

- Cal é a diferenza entre unha oración simple e una composta. 

- Que tipos de oracións compostas hai e que trazos sintácticos as diferencian. 

- Que e a lusofonía e que ámbito xeográfico abarca. 

- Quen foron os principais representantes da narrativa galega nos anos sesenta e cales foron 

as súas obras máis destacadas. 

- Que é e como se fai una instancia. 

 

 

 

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Ler, comprender e analizar textos xornalísticos de opinión. 

- Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa xustiza e as leis. 

- Analizar morfoloxicamente e conxugar verbos. 

- Diferenciar unha oración simple dunha oración composta. 

- Recoñecer as diferentes clases de oracións compostas. 

- Saber que é a lusofonía e que ámbito xeográficoabarca. 

- Coñecer e valorar a obra narrativa de Neira Vilas e dalgúns autores representativos da Nova 

Narrativa Galega. 

- Crear unha instancia seguindo uns modelos dados e tendo en conta certasindicacións. 

 

 



 

 

UNIDADE 8 

Título 

 

Percebeiros 

Temporalización : marzo ( 1ª metade) 

Descrición da unidade 

 

Esta unidade enmárcase entre as ondas que baten nas rochas e as que bican as Illas Cíes. Así, 

ábrese cun texto e unha imaxe sobre os percebeiros e remata cunha noticia acerca do fermoso 

arquipélago das Rías Baixas. 

A modalidade textual obxecto de análise é, de novo, de carácter argumentativo, pero a diferenza 

das unidades anteriores, onde se abordaban xéneros xornalísticos de opinión, aquí sométese a 

exame a publicidade. Na «Lectura» e mais no «Obradoiro de expresión», que explica algúns 

recursos publicitarios: o folleto, o díptico e o tríptico. 

No que se refire ao funcionamento da lingua, o «Vocabulario» traballa o léxico relacionado co 

tempo de lecer; no «Repaso de ortografía» lémbrase o uso correcto de certas terminacións que 

poden presentar dificultade pola interferencia do castelán; e a sección dedicada á gramática 

ocúpase das oracións subordinadas substantivas. 

Enlazando co tema dos prexuízos, que se adiantaba na lectura inicial, o apartado «Lingua e 

sociedade» aborda os lingüísticos, sobre os que se reflexiona a partir da información teórica e 

das actividades que se ofrecen. 

A «Literatura» cambia de xénero, pero non de época: pasa da narrativa á poesía, e mantense na 

posguerra. Fai un breve percorrido pola Xeración do 36 e a Promoción de Enlace, achega 

poemas de diferentes autores e céntrase na figura de Celso Emilio Ferreiro. 

Os contidos organízanse de acordo cunha estrutura como esta: 

- Análise de textos: LECTURA e COMENTARIO de anuncios publicitarios e dun texto sobre a 

publicidade. Apublicidade. 

- Lingua: VOCABULARIO: Tempo de lecer. REPASO DE ORTOGRAFÍA: Algunhas terminacións. ESTUDO 

DA LINGUA: As oracións subordinadas substantivas. LINGUA E SOCIEDADE: Os prexuízos lingüísticos. 

OBRADOIRO DE EXPRESIÓN: O folleto, o díptico e otríptico. 

- Literatura: A poesía de posguerra (1). COMENTARIO DE TEXTO: «Xaneiro, 1972, II», tomado de 

Onde o mundo se chama Celanova, de Celso Emilio Ferreiro. ANTOLOXÍA: Poemasrepresentativos 

da obra de Celso Emilio, Xosé M.ª Díaz Castro, Luz Pozo Garza e MaríaMariño. 

 

Para rematar, como é habitual, ofrécese unha dobre páxina de autoavaliación da aprendizaxe, en 

clave competencial: APLICA O QUE SABES. En conxunto, preténdese que os alumnos e alumnas 

adquiran os seguintes coñecementos: 

- Que trazos caracterizan a publicidade. 

- Como se fai un comentario de texto —literario e non literario—, seguindo unhas pautasdadas. 



 

- Que palabras conforman o campo semántico do ocio. 

- Cales son as clases de oracións subordinadas. 

- Cales son as características das oracións subordinadas substantivas e como se clasifican. 

- Que son os prexuízos lingüísticos e que consecuencias teñen no uso do galego. 

- Que xeracións poéticas xurdiron arredor do anos cincuenta do século pasado. 

- Quen foron os principais representantes da poesía galega de posguerra e cales as súasobras 

máis significativas. 

- Que son e como se fan un folleto, un díptico e un tríptico. 

 

 

 

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Analizar mensaxes publicitarias. 

- Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coocio. 

- Utilizar correctamente certas terminacións: -nte/-mento; -za/-cia, -zo/-cio,-zón/-ción. 

- Recoñecer as diferentes clases de oracións compostassubordinadas. 

- Analizar oracións subordinadas substantivas. 

- Identificar os prexuízos lingüísticos e argumentar acerca de como afectan aoproceso 

normalizador dalingua. 

- Coñecer e valorar os principais representantes da poesía galega de posguerra, así como as 

súas obras máisimportantes. 

- Coñecer as características dos folletos, os dípticos e os trípticos e crear un tríptico deacordo 

cunhas pautasdadas. 

 

UNIDADE 9 

 

Título 

 

Festival de Cans 

Temporalización : marzo ( 2ª metade) – abril (1ª metade) 

Descrición da unidade 

 

A 9 é unha unidade moi cinematográfica. Ábrese cunha dobre páxina sobre o Festival de Cans e 

péchase cunha crítica da película A praia dos afogados. 

Como lectura escolleuse un fragmento do guión do filme, amplamente ilustrado co cartel e



 

fotografías da rodaxe. O texto trabállase mediante as actividades propostas para o seu comentario 

e co apoio da información teórica que achega o apartado de análise textual. 

A batería de exercicios que proporciona a continuación o «Vocabulario» servirá para enriquecer 

o léxico que conforma o campo semántico do cine. 

O estudo da gramática comeza repasando o infinitivo conxugado, e faino a través da práctica. 

Ante posibles dúbidas, pode consultarse o Apéndice deste terceiro trimestre. Polo que se refire á 

sintaxe, continúa a análise das oracións subordinadas; neste caso, das adxectivas. 

A sección «Lingua e sociedade» céntrase en describir e analizar a situación sociolingüística do 

galego na actualidade, atendendo á presenza do idioma nos principais ámbitos, á súa tendencia 

de evolución e á competencia de uso por parte dos falantes. 

A «Literatura» enlaza coa da unidade anterior, para completar o panorama poético de posguerra. 

Aquí explícanse as características que comparten os autores da chamada Xeración das Festas 

Minervais e faise un breve percorrido pola obra dalgúns dos poetas máis significativos. Á fin do 

camiño resérvase un espazo para o teatro das décadas cincuenta, sesenta e setenta do século 

pasado. 

Poesía hai tamén no «Obradoiro de expresión», dedicado aos haikus. Tras unha sinxela 

exposición dos seus trazos máis singulares, ofrécense varios exemplos para logo compoñer 

creacións propias. 

Os contidos organízanse de acordo cunha estrutura como esta: 

- Análise de textos: LECTURA e COMENTARIO dun fragmento tomado do guión d’A praia dos 

afogados. O guióncinematográfico. 

- Lingua: VOCABULARIO: O cine. REPASO DE MORFOLOXÍA: Uso do infinitivo conxugado. ESTUDO 

DA LINGUA: As oracións subordinadas adxectivas. LINGUA E SOCIEDADE: A lingua galega hoxe. 

- Literatura: A poesía de posguerra (2). ANTOLOXÍA: Textos representativos da poesía da Xeración 

das Festas Minervais. COMENTARIO DE TEXTO: «Terras outas e solas», tomado d’Os eidos. Libro do 

Courel, de Uxío Novoneyra. OBRADOIRO DE EXPRESIÓN:Haikus. 

Para rematar, como é habitual, ofrécese unha dobre páxina de autoavaliación da aprendizaxe,en 

clave competencial: APLICA O QUE SABES. En conxunto, preténdese que os alumnos e alumnas 

adquiran os seguintescoñecementos: 

- Que características definen o guión cinematográfico. 

- Como se fai un comentario de texto, seguindo unhas pautasdadas. 

- Que palabras conforman o campo semántico docine. 

- Que función desempeñan as oracións subordinadas adxectivas, como se analizan e que 

clases hai. 

- En que estado se encontra a lingua galega hoxe, no referente ao seu uso e á competencia 

dos falantes. 

- Quen foron os principais poetas da Xeración das Festas Minervais e cales foron as súas 

obras máis destacadas. 

2. Que características definen os haikus e como se fan. 

 



 

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Ler, comprender e analizar un guióncinematográfico. 

- Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado cocine. 

- Utilizar correctamente o infinitivo conxugado. 

- Identificar e analizar oracións subordinadas adxectivas. 

- Coñecer o estado do galego na actualidade, no referente ao seu uso e á competenciados 

falantes. 

- Coñecer e valorar algúns poetas representativos da Xeración das Festas Minervais, asícomo 

algunhas das súas obras máisdestacadas. 

- Crear haikus seguindo uns modelos dados e tendo en conta as características que osdefinen. 

 

UNIDADE 10 

 

 

Título 

 

Culturgal 

Temporalización . Abril ( 2ª metade)- maio ( 1ª metade) 

Descrición da unidade 

 

Pasamos do cine, que vertebra a unidade 9, a outros medios de comunicación; así, a televisión, a 

radio e a prensa dixital gozan dunha importante presenza nesta unidade 10. 

Ábrese cunha dobre páxina sobre Culturgal, unha feira para promover a oferta cultural galega en 

galego, que inclúe a produción audiovisual. 

Tras esta presentación, achégase un fragmento do guión de Luci, comedia de situación emitida 

pola TVG. A continuación, proponse unha serie de actividades sobre a lectura, que ademais se 

pode analizar en paralelo co guión d’A praia dos afogados, buscando semellanzas ediferenzas. 

En relación co eixe temático da unidade, no apartado de «Vocabulario» trabállase o léxico da 

radio e a televisión, mediante exercicios de identificación, uso e formación de palabras. 

En canto á gramática, continúa co estudo do verbo (en concreto, das perífrases verbais) e das 

oracións subordinadas (neste caso, as adverbiais). 

Na sección «Lingua e sociedade» retómanse os medios de comunicación, para centrarse na 

difusión da lingua a través deles. 

Unha vez terminado o percorrido pola produción literaria do século XX, explícanse brevemente 

os cambios que supuxo a chegada da democracia no panorama cultural galego. E noméanse 

algúns dos principais narradores das novas xeracións. Despois, na «Antoloxía», recóllense 

exemplos de tres autores actuais (Agustín Fernández Paz, Suso de Toro e Ledicia Costas) e, para 

o «Comentario de texto», escolleuse un fragmento d’O lapis do carpinteiro (de Manuel Rivas). 



 

Para rematar, unha dobre oferta audiovisual: a do «Obradoiro de expresión», que propón crear 

unha curtametraxe; e a das páxinas de autoavaliación («Aplica o que sabes»), onde tamén hai 

espazo para a creatividade en clave cinematográfica. 

Os contidos organízanse de acordo cunha estrutura como esta: 

- Análise de textos: LECTURA e COMENTARIO dun fragmento tomado do guión de Luci. Atelevisión. 

- Lingua: VOCABULARIO: A radio e a televisión. REPASO DE MORFOLOXÍA: As perífrases verbais. 

ESTUDO DA LINGUA: As oracións subordinadas adverbiais. LINGUA E SOCIEDADE: O galego nos 

medios. OBRADOIRO DE EXPRESIÓN: O guiónaudiovisual. 

- Literatura: A narrativa actual. ANTOLOXÍA: Textos de narradores contemporáneos.COMENTARIO 

DE TEXTO: Fragmento tomado d’O lapis do carpinteiro, de Manuel Rivas. 

 

En conxunto, preténdese que os alumnos e alumnas adquiran os seguintes coñecementos: 

- Cales son os xéneros televisivos e que características definen as series. 

- Como se fai un comentario de texto, seguindo unhas pautas dadas. 

- Que palabras conforman o campo semántico da radio e a televisión. 

- Que función desempeñan as oracións subordinadas adverbiais, como se analizan e que 

clases hai. 

- Como foi aumentando a presenza do galego nos medios de comunicación desde a 

publicación d’O Tío Marcos da Portela (1876). 

- Cales son os principais autores e temas da narrativa actual. 

- Como se fai una curtametraxe. 

 

 

 

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Ler, comprender e analizar un guióntelevisivo. 

- Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa radio e atelevisión. 

- Identificar e utilizar correctamente as perífrasesverbais. 

- Recoñecer e analizar oracións subordinadasadverbiais. 

- Valorar a importancia dos medios de comunicación na normalización da lingua. 

- Coñecer e valorar algúns autores e autoras da narrativa actual, así como analizar 

textos representativos. 

- Crear unha curtametraxe a partir dun guión e seguindo unhas pautas dadas. 

 

 

 

 



 

UNIDADE 11 

 

TítuloTecnópole 

Temporalización. Maio( 2ª metade) 

Descrición da unidade 

 

O marco no que se desenvolve a unidade 11 é a tecnoloxía. Desde a dobre páxina inicial, que nos 

achega a Tecnópole, ata a dobre páxina final, na que se avalían os coñecementos a partir dun 

texto sobre a «Internet das cousas». 

A Rede e a escasa privacidade dos seus usuarios protagonizan a lectura, que se traballa a través 

das actividades propostas para o comentario. Ao fío do texto inicial, a lectura recolle o léxico 

referido ás novas tecnoloxías. 

O estudo da lingua céntrase, por un lado, no repaso de dúas clases de palabras (os adverbios e as 

preposicións) e, por outro, na análise das relacións semánticas (polisemia, homonimia, 

sinonimia, antonimia, hiponimia, hiperonimia e cohiponimia). 

En «Lingua e sociedade» vólvese sobre a presenza do galego en Internet e a importancia, para a 

súa normalización, de que se empregue nun medio de comunicación tan global. 

A sección de «Literatura» e os apartados relacionados («Antoloxía» e «Comentario de texto») 

continúan o percorrido polo panorama actual, para abordar, neste caso, as principais tendencias 

poéticas e teatrais, e coñecer algúns dos autores e autoras máis significativos. 

Esta vez, a proposta do «Obradoiro de expresión» consiste en crear unha presentación 

multimedia utilizando ferramentas como Slideshare, Slideboom ou Prezi. Como é habitual, 

achéganse unhas pautas e indícanse uns pasos que se deben seguir. 

Os contidos organízanse de acordo cunha estrutura como esta: 

- Análise de textos: LECTURA e COMENTARIO dun texto periodístico: «Desaparecer de Internet é 

imposible». Internet. 

- Lingua: VOCABULARIO: As novas tecnoloxías. REPASO DE MORFOLOXÍA: Adverbios e preposicións. 

ESTUDO DA LINGUA: Relacións semánticas. LINGUA E SOCIEDADE: O galego enInternet. 

OBRADOIRO DE EXPRESIÓN: A presentación multimedia. 

- Literatura: Poesía e teatro actuais. ANTOLOXÍA: Poemas de autores contemporáneos.COMENTARIO 

DE TEXTO: «Camiñan descalzas polas rochas», poema de Ana Romaní. 

 

Como sempre, para rematar ofrécese unha dobre páxina de autoavaliación da aprendizaxe, en 

clave competencial:APLICA O QUE SABES. En conxunto, preténdese que os alumnos e alumnas 

adquiran os seguintes coñecementos: 

- Que é Internet e como cambiou o mundo da comunicación. 

- Como se fai un comentario de texto, seguindo unhas pautas dadas. 

- Que palabras conforman o campo semántico das novas tecnoloxías. 



 

- Cales son as principais relacións semánticas entre palabras. 

- De que maneira contribúe Internet á normalización do galego. 

- Cales son as principais tendencias da poesía e do teatro actuais, así como os autores 

máis significativos. 

- Como se fai unha presentación multimedia. 

 

 

Temporalización: 

 

Maio: 

 
2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Ler, comprender e analizar textos literarios e nonliterarios. 

- Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas novastecnoloxías. 

- Identificar e utilizar correctamente os adverbios e aspreposicións. 

- Recoñecer as principais relacións semánticas entrepalabras. 

- Valorar a importancia de Internet na normalización dogalego. 

- Coñecer e valorar algúns autores e autoras da poesía e do teatro actuais, así comoanalizar 

textosrepresentativos. 

- Crear unha presentación multimedia seguindo unhas pautasdadas. 

 

UNIDADE 12 

 

Título 

 

Devesa da Rogueira 

Temporalización . xuño 

Descrición da unidade 

 

A unidade 12 continúa «en rede»: desde a lectura inicial, sobre as mensaxes de Twitter, ata os 

libros electrónicos, dos que se fala no último apartado («Aplica o que sabes»). 

A «Análise de textos» céntrase nas redes sociais, un mundo ben coñecido polo alumnado, sobre o 

que se advirten tanto as súas vantaxes coma os seus perigos. E sen saír deste ámbito, o 

«Vocabulario» traballa o léxico que lle é propio. 

A continuación, faise un repaso das regras ortográficas referidas ao uso dalgúns grupos 

consonánticos, e o «Estudo da lingua» ocúpase de novo do plano do significado para abordar as 

causas e os tipos de cambios semánticos. 

En «Lingua e sociedade» achéganse datos acerca do uso do galego en diferentes sectores sociais 

e analízanse distintas iniciativas que contribúen á normalización da lingua. 



 

A «Literatura» deste último capítulo tamén se escribe en clave dixital e presenta a nova maneira 

de entender a obra literaria que supón o uso das tecnoloxías da información. 

A Rede, certos programas informáticos e unha cámara son as ferramentas necesarias para 

elaborar unha telenovela, a proposta que recolle nesta ocasión o «Obradoiro de expresión». 

Os contidos organízanse de acordo cunha estrutura como esta: 

- Análise de textos: LECTURA e COMENTARIO dun texto periodístico: «Por que nos queixamos tanto 

en Twitter?». As redes sociais. 

- Lingua: VOCABULARIO: En rede. REPASO DE ORTOGRAFÍA: Grupos consonánticos. ESTUDO DA LINGUA: 

Cambios semánticos. LINGUA E SOCIEDADE: O galego en distintos ámbitos. 

- Literatura: Literatura dixital. OBRADOIRO DE EXPRESIÓN: Afotonovela. 

 

Como sempre, para rematar ofrécese unha dobre páxina de autoavaliación da aprendizaxe, en 

clave competencial: APLICA O QUE SABES. En conxunto, preténdese que os alumnos e alumnas 

adquiran os seguintes coñecementos: 

 

- Que son as redes sociais e como cambiaron o mundo da comunicación. 

- Como se fai un comentario de texto, seguindo unhas pautas dadas. 

- Que palabras conforman o campo semántico das redes sociais. 

- Cales son as causas principais dos cambios semánticos, que tipos hai e que recursos 

adoitan empregarse. 

- Cal é a presenza do galego nos distintos ámbitos sociais. 

- Que novas modalidades expresivas e que novos soportes achega a literatura dixital. 

- Como se fai una telenovela. 

 

 

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Ler, comprender e analizar textos literarios e non literarios. 

- Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas redes sociais. 

- Utilizar correctamente os grupos consonánticos -cc- e-ct-. 

- Recoñecer as causas dos cambios semánticos, distinguir os diferentes tipos de 

cambios semánticos e identificar os principais recursos empregados. 

- Analizar o uso do galego en diferentes ámbitos sociais. 

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

- Crear unha telenovela seguindo unhas pautas dadas.



 

1º BACHARELATO 

5 GRUPOS 

 
PROGRAMACIÓN 1º BACHARELATO:5 GRUPOS 

1.-CONTEXTUALIZACIÓN: O nivel de 1º de Bacharelato presenta certa heteroxeneidade por 

dúas razóns fundamentais. Unha, porque o centro acolle alumnado da ESO de distintos centros de 

procedencia, á parte do propio, e, outra, porque a “especialización”, Ciencias/Humanidades tamén 

caracteriza, en certo modo, o alumnado. 

Ademais, aínda que este non ter por que ser un elemento diferenciador, dentro do Bacharelato, 

contamos coa liña do IBO, o que vén a completar a complexidade de enfoques, e entre outros 

aspectos, a secuenciación, xa que nesta modalidade rematan o período lectivo con antelación con 

respecto aos demais. 

Desde o punto de vista sociolingüístico a tendencia ao bilingüismo diglósico faise máis acusada, 

canto maís na expresión oral, e quedará compensada no plano escrito pola mellora substancial do 

nivel de coñecemento acadado nos niveis anteriores e pola preocupación da proba externa do final 

da etapa. 

 

 

2.-CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

As competencias clave son as seguintes: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL): A creación e interpretación de emisións orais, a 

lectura de textos de diversa índole, así como a composición de producións escritas planificadas 

sobre os temas propostos, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión, corrección ortográfica e cunha coidada presentación, amais da participación 

en interaccións orais de acordo coas normas establecidas e da realización de producións orais 

planificadas, son todas elas actividades que contribúen a un desenvolvemento activo das 

competencias en comunicación lingüística. 

2. Competencia para aprender a aprender (CAA): a interrelación dos contidos conceptuais 

estudados na clase coa lectura de textos de carácter literario, histórico ou documental reforza as 

estratexias cognitivas e permite unha adquisición pertinente e contextualizada dos citados contidos. 

A análise crítica de diferentes discursos contribúe a desenvolver estratexias para a comprensión do 

sentido literal e o significado implicito de calquera tipo detexto. 

3. Competencia dixital (CD): A procura de información, non só escrita, senón tamén audiovisual a 

través da rede, e a elaboración, tratamento e presentación da información en formato dixital permite 

desenvolver esta competencia. 



 

4. Competencia social e cidadá (CSC): Comprender a situación da propia lingua axuda a apreciar a 

diversidade lingüística e cultural como un dereito dos pobos e dos individuos e como una riqueza 

para a Humanidade. Tomar conciencia do protagonismo social e individual á hora de transformar a realidade, 

contribuíndo ao proceso de valorización do idioma e da súa normalización social, leva consigo a adquisición 

dunha posición activa dentro da sociedade e do devenir da mesma. 

5. Competencia Matemática e Competencias Básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT): Unha 

visión crítica co discurso antropocéntrico e o desenvolvemento das ferramentas cognitivas 

(lingüísticas e interpretativas) permitirán tomar decisións con autonomía e iniciativa nun mundo 

onde os cambios científicos e tecnolóxicos teñen unha influencia decisiva na vida individual e 

colectiva. 

6. Conciencia e Expresións Culturais (CEC). Favorécese o coñecemento, comprensión e valoración 

crítica das manifestacións culturais e artísticas e a súa utilización como fonte de enriquecemento 

persoal e de goce, valorando a súa protección e conservación como parte do patrimonio dos pobos. 

O estudo da historia da lingua e da literatura contribúe ao coñecemento básico de diferentes obras e 

manifestacións destacadas do patrimonio cultural, ao mesmo tempo que capacita para identificar as 

relacións existentes entre esas manifestacións e a sociedade e as persoas que as crearon. Permite 

coñecer os diferentes estilos artísticos e literarios que se sucederon na ao longo da Historia, 

nomeadamente nos períodos medieval, moderno econtemporáneo. 

7. Autonomía e Iniciativa Persoal (AIP). Contribúese a que o alumnado sexa quen de deseñar, 

artellar, desenvolver e avaliar accións e proxectos, individuais ou colectivos, con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentidocrítico. 

 

3.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA 1º BACHARELATO. 
Neste caso, será a materia de Lingua e literatura galega a que terá unha maior responsabilidade 

para a consecución destes obxectivos, aínda que non a única. 

1. Producir textos orais e escritos respectuosos coas regras de coherencia, cohesión, adecuación, 

presentación e corrección ortográfica que facilitan a comunicaciónlingüística. 

2. Elaborar exposicións orais e composicións escritas realizadas de xeito documentado e cun 

vocabulario rico erigoroso. 

3. Respectar e aplicar as normas básicas que rexen o intercambio e a interaccióncomunicativa. 
 

4. Ler comprensivamente. 
 

5. Analizar e comentar textos de natureza diversa e cun nivel de dificultade adaptado aos obxectivos 

propios desta etapa. 



 

6. Pescudar, seleccionar e integrar información procedente de fontes bibliográficas e audiovisuais 

proporcionadas polas bibliotecas, polas tecnoloxías da información e por outras fontes. Valorar a 

nosa lingua como elemento de identidade colectiva e o esforzo e o compromiso individual e 

colectivo a prol da normalizaciónlingüística. 

7. Amosar interese pola literatura como manifestación artística do ser humano, como fonte de 

formación permanente e de enriquecemento e satisfacciónpersoais. 

8. Analizar e reflexionar sobre obras e fragmentos de diversos períodosliterarios. 
 

9. Comprender e reflexionar sobre os principais conceptos de lingüística xeral que teñen que ver coa 

comunicación e a linguaxe: comunicación, linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo lingüístico, 

funcionalidade lingüística e disciplinas lingüísticas. 

10. Identificar os distintos tipos de rexistro lingüístico e as súas manifestaciónslingüísticas. 
 

11. Aplicar ás producións propias os coñecementos sobre os rexistros, así como identificalos e 

analizalos en produciónsalleas. 

12. Recoñecer a presentación e a corrección ortográfica como dúas propiedades textuais que 

deben aplicarse ás producións propias. 

13. Repasar casos de ortografía dubidosa. 
 

14. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías gramaticais substantivo e 

adxectivo, explicar os seus usos e valores nostextos. 

15. Recoñecer e identificar os trazos característicos de outras palabras adnominais (artigo, 

demostrativo, posesivo, cuantificadores e identificadores), así como a súatipoloxía. 

16. Recoñecer e identificar as características lingüísticas do verbo e os seus usos (a 

conxugación verbal regular e irregular, as perífrases verbais, o infinitivoconxugado). 

17. Caracterizar (intención comunicativa, estrutura formal e de contido e características 

lingüísticas), identificar e producir textos descritivos, narrativos, argumentativos, expositivos e 

dialogados pertencentes a distintos ámbitos de uso. 

18. Identificar as características lingüísticas e a tipoloxía dos conectores (preposicións, 

conxuncións e locucións prepositivas). 

19. Empregar adecuadamente conectores para dotar de coherencia as propias producións. 
 

20. Recoñecer e identificar as características lingüísticas dos adverbios e conxuncións 

adverbiais, a súa tipoloxía e os seu susos. 



 

21. Aplicar ás producións propias, orais e escritas os coñecementos e destrezas sobre 

ortografía, morfosintaxe e gramática textual.Comprender e describir o proceso de formación do 

idioma galego e das demais linguas romances a partir dolatín. 

22. Identificar os elementos constitutivos dom galego procedentes do substrato e do 

superestrato, así como do estratolatino. 

23. Recoñecer as principais evolucións fonéticas que se producen no proceso de 

transformación do latín ao galego. 

24. Distinguir e empregar adecuadamente os cultismos, semicultismos e as palabraspatrimoniais. 
 

25. Identificar e describir as características lingüísticas fundamentais do galego en distintas 

etapas da súa historia (medieval, séculos XVI, XVII e XVIII e período do Rexurdimento, no século 

XIX) e ser quen de localizalas e analizalas entextos. 

26. Identificar e describir os principais factores relativos ao contexto histórico, social, político, 

filosófico, relixioso, etc. que condicionan e determinan a evolución social e de usos do idioma 

galego en distintas etapas da súa historia (medieval, séculos XVI, XVII e XVIII e período do 

Rexurdimento, no século XIX). 

27. Coñecer e valorar a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península 

Ibérica.Comprender e empregar adecuadamente nas análises os conceptos básicos da 

sociolingüística. 

28. Definir con rigor os conceptos de “literatura” e “textoliterario”. 
 

29. Caracterizar os diferentes xéneros literarios e analizar os seus principaisrecursos. 
 

30. Describir a cronoloxía xeral da historia da literaturagalega. 
 

31. Contextualizar sociohistórica e sociolingüisticamente textos literarios das diferentesetapas. 
 

32. Recoñecer e analizar textos da literatura medieval: a lírica profana (cantiga de amor, de amigo e de 

escarnio), a lírica relixiosa (as cantigas de Santa María) e a prosamedieval. 

33. Recoñecer e analizar textos da literatura dos chamados Séculos Escuros e da Ilustración, así como 

da literatura popular oral. 

34. Recoñecer e analizar textos literarios do século XIX, correspondentes ás fases do Pre-

Rexurdimento e do Rexurdimento, en particular das principais figuras dese período: Rosalía de Castro, 

Curros Enríquez e Pondal. 

 

 

4.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e relación coas 

unidades didácticas. 



 

 
Na unidade 1 recóllense os estándares de aprendizaxe comúns aos bloques de 
“Comunicación oral e comunicación escrita”,que se repiten ao longo de todas as 
unidades, e que teñen como obxectivo a avaliación da comprensión e expresión nos 

planos oral e escrito. O resto dos estándares quedan especificados para cadabloque. 

 

UNIDADE  1:  LINGUA  E  COMUNICACIÓN/O GALEGOCOMO

 LIN

GUA ROMÁNICA.ORT. 
1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera texto oral, 

formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. 
 

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

3. Interpreta,reflexionaeemitexuízoscríticossobrediscursosoraisdedistintanatureza. 
 

4. Sintetiza o contido dun texto ou responde preguntas concretas relativas á com-prensión de 
textosorais. 

 

5. Comprende as ideas principais e contidos relevantes dunha presentación, charla ou 
conferencia. 

 

6. Recoñece as distintas estratexias de organización do contido nunha exposición oral sobre un 
tema especializado propio do ámbito educativode divulgación científica ecultural. 

 

7. Escoita de maneira activa, toma notas e formula preguntas coa intención de aclarar ou ampliar 
ideas que se desprenden daexposición. 
8.8Analiza e explica os recursos verbais e non verbais. 

9. Coñece,valoraeaplicaasnormasque rexenacortesíanacomunicaciónoral;respectaas quendas 
e as opiniónsalleas. 

10. Recoñeceaimportanciadosaspectosprosódicos(entoación,pausas,ton,timbreevolume), a 
linguaxe corporal adecuada (mirada e posición do corpo), así como o autocontrol das 
emocións ao falar enpúblico. 

 

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

 

12. Consultafontesdeinformacióndiversaserevisaosborradoreseesquemas. 
 

13. Presentaoscontidosdeformaclaraeordenadaeconcorreccióngramatical. 
 

14. Utiliza o rexistro adecuado á situacióncomunicativa. 
 

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

 

16. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o 
textoe elaborar unha presentación atractiva einnovadora. 

17. Desenvolveuntemadocurrículoconrigor,claridadeecorreccióngramatical. 
 

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

 

19. Emprega recursos verbais e non verbais en textos expositivos. 
 



 

Adecúa o texto segundo a intención comunicativa,o tema e o xénero textual.Produce textos 
orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión ecorrección. 

 

20. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética 
galega(pronunciadassetevogais,nvelarefonemafricativopalatalxordo). 

 

21. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego: 
infinitivo conxugado e fraseoloxíaadecuada. 

 

22. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión ecorrección. 

 

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

24. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 
 

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

 

26. Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e 
as opinións alleas e emprega unha linguaxe nondiscriminatoria. 

 

27. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como noutras 
de estudo ou traballo e participa en conversasinformais. 

 

28. Recoñece en exposicións propias e alleas as dificultades expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal uso dos rexistros pobreza léxica, fonética e entoación 
inadecuada)e identifica interferencias lingüísticas e desviacións da norma. 
29. Deseña estratexias para mellorar e progresar de xeito autónomo. 

Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na produción oral 
allea e produce discursos orais que respectan as regras prosódicas e fonéticas da lingua 
galega. 
32.35.Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu 
contexto. 

36. Recolle as ideas fundamentais do texto en resumos,esquemas e mapas conceptuais. 
 

33. Interpreta o sentido global do texto, identifica o propósito comunicativo do/a autor/a e emite 
opinións e xuízos sobre amensaxe. 

 

34. Distingue o tema principal e os subtemas e compón o esquema xerarquizado das ideas 
dotexto. 

35. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais para facilitar a comprensión e 
complementar a información dotexto. 

 

36. Selecciona e presenta os contidos dos seus textos de forma clara e ordenada. 
 

37. Identifica e describe as características lingüísticas dos distintos tipos de rexistro. 
 

38. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á situación comunicativa das súas producións. 
 

39. Utiliza mecanismos variados de cohesión lingüística. 
 

40. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
 

41. Consulta fontes dixitais, contrasta e selecciona a información relevante mediante fichas- 
resumo. 

 



 

42. Planifica os escritos en función dunha orde predefinida e revisa o proceso de escritura con 
axuda de ferramentas dixitais. 
 

  43- Emprega os principais coñecementos de Lingüística Xeral para comprender e analizar 
textos alleos de distintos ámbitos e para producir, compor e revisar textos propios e de temáticas 
diversas vinculados á comunicación e á linguaxe. 

44.Describe os principais conceptos de Lingüística Xeral: comunicación, linguaxe, lingua, 
unidades lingüísticas, signo lingüístico e diversas disciplinas lingüísticas 

45Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais e escritos en función da intención 
comunicativa. 
46. Describe a romanización e o nacemento das linguas romances. 

47. Identifica e describe os diferentes elementos constitutivos do galego ao longo do proceso da 
súa formación (substrato, estrato esuperestrato). 

 

48 Recoñece os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e cita algún exemplo. 
49Diferencia o concepto de familia léxica regular e irregular. 

 

UNIDADE 2: UN MUNDO DE LINGUAS. ORTOGRAFÍA 

 

1. Distingue as función sociais da lingua e determina a situación do galego respecto a elas. 
 

2. Describe a diversidadelingüística no mundo,en Europa e na Península Ibérica. 
 

3. Determina o papel da lusofonía nas linguas do mundo no século XXI e a súa importancia 
cultural e económica desde a perspectivagalega. 

 

4. Diferencia e explica os conceptos de multilingüismo, plurilingüismo, lingua minoritaria e 
linguaminorizada,conflito lingüístico e diglosia e describe os fundamentos do ecolingüismo. 

 

 

UNIDADE 3: O NOME. O TEXTO DESCRITIVO.ORT. 
1 Respecta as normas de presentación dos traballos escritos, a organización en epígrafes, 

procedementos de cita, notas a pé de páxina e bibliografía. 
2. Comprende, produce e valora de forma crítica textos publicitarios e periodísticos de carácter 

informativo ou deopinión. 
3. Interpretaasmensaxespublicitariaserecoñeceoselementosdepersuasióndos 

anuncios. 
4. Identificaerexeitaasideaseosusoslingüísticosdiscriminatoriosdostextospublicitarios. 

 

5. Identificaeanalizaaintencióncomunicativa,aestruturaformal,decontidoeas 
característicaslingüísticasdostextosdescritivoseproduceoutrostextossimilares. 

6. dentificaeexplicaosusosevaloresdosubstantivoedoadxectivonuntexto,relacionándoos coa 
intención comunicativa, coa tipoloxía textual, así como con outros compoñentes da situación 
comunicativa. 
UNIDADE 4: PRONOMES PERSOAIS, 
RELATIVOS,INTERR.EXCLAMATIVOS.O TEXTO DIALOGAL.ORTOGRAFÍA 

1. Identificaeexplicaosusosevaloresdospronomeserelacionaasúapresenzacoaintención 
comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes.Respecta as normas de 
presentación dos traballos escritos, a organización en epígrafes, procedementos de cita, notas 
a pé de páxina ebibliografía. 

 

2. Comprende, produce e valora de forma crítica textos publicitarios e periodísticos de carácter 
informativo ou deopinión. 

 

 

UNIDADE 5: AS PALABRAS ADNOMINAIS. O TEXTO EXPOSITIVO. ORT. 
1 Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 



 

 

2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética 
galega(pronunciadassetevogais,nvelarefonemafricativopalatalxordo). 

 

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

 

4. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións das 
persoasinterlocutoras. 

5. Recoñece en exposicións propias e alleas as dificultades expresivas (incoherencias, 
7repeticións, ambigüidades, mal uso dos rexistros pobreza léxica, fonética e entoación 
inadecuada)eidentificainterferenciaslingüísticasedesviaciónsdanorma. 

 

8. Deseñaestratexiasparamellorareprogresardexeitoautónomo. 
 

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

 

10. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia propia 
da linguagalega. 

11. Identificaeexplicaosusosevaloresdospronomeserelacionaasúapresenzacoaintención 
comunicativaeatipoloxíatextual,asícomoconoutroscompoñentes 

 

12. Identifica e explica os usos e valores dos determinantes, relaciona a súa presenza coa 
intencióncomunicativaeatipoloxíatextual,asícomoconoutroscompoñentes. 

UNIDADE 6:O VERBO. O TEXTO NARRATIVO.ORTOGRAFÍA 
1. Identifica a intención comunicativa, a estrutura e as características lingüísticas dos 

textosnarrativos. 
 

2. Comprende o contido dos textosnarrativos. 
 

3 . Produce outros textos narrativos adecuados a distintos contextos e 
intencións comunicativas. 

4. Identifica e explica os usos e valores dos verbos e das perífrases e relaciona a súa 
presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes. 

 

 

UNIDADE 7. O VERBO.O TEXTOARGUMENTATIVO.ORTOGRAFÍA 
1 Identifica a intención comunicativa, a estrutura e as características lingüísticas dos textos 

argumentativos. 
 

2. Comprende o contido dos textosargumentativos. 
3. Produceoutrostextosargumentativosadecuadosaocontextoeáintencióncomunicativa. 

4.. Identifica e explica os usos e valores dos verbos e das perífrases e relaciona a súa presenza 
coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes. 

UNIDADE 8.ADVERBIOS, PREPOSICIÓNS E CONXUNCIÓNS.COMENTARIO 
TEXTOS.ORTOGRAFÍA 

1. Identifica, explica e usa os distintos tipos de conectores que lle proporcionan cohesión a un 
texto. 

2. Identifica e explica os usos e valores dos adverbios e das locucións adverbiais e relaciona a súa 
presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes. 
3.-Diferencia conceptos como argumento, tema, punto de vista, suxeito lírico, narrador,etc. 

 

UNIDADE 9. INTRODUCIÓN XERAL Á LITERATURA

 GALEGA. COMENTARIO DE TEXTOSLITERARIOS. 
1. Comprende o contido dos textospoéticos. 



 

 

2. Produceoutrostextospoéticosadecuadosaocontextoeáintencióncomunicativa. 
 

3. Identifica a intención comunicativa, a estrutura e as características lingüísticas dos 
textosnarrativos. 

 

4. Comprende o contido dos textos 

narrativos.Produceoutrostextosnarrativosadecuadosaocontextoeáintencióncomunicativa. 
 

5. Comprende o contido dos textosteatrais. 
 

6. Produceoutrostextosteatraisadecuadosaocontextoeáintencióncomunicativa. 

8.8. Define “literatura” e “texto literario”, caracteriza os diferentes xéneros e analiza os seus 
principais recursos e describe a cronoloxía xeral da historia da literatura galega. 

 

9. Compara textos de diferentes xéneros, caracterizándoos a partir dos seus trazos formais e 
estruturaisdefinitorios. 

 

10. Adscribeásúaépocaautores/asetextosdestacadosdahistoriadaliteraturagalega. 
11Describeacronoloxíaxeraldahistoriadaliteraturagalega. 

 

12. Comprendeedescribeaconformacióndosistemaliterariogalego. 
13. Identifica os axentes do sistema literariogalego. 
14. Describeasituaciónecaracterísticasdosaxentesdosistemaliterariogalego. 

15. Compara textos de diferentes xéneros, caracterizándoos polos trazos formais e estruturais que 
osdefinen. 

 

UNIDADE 10.-O GALEGO NA IDADE MEDIA. LITERATURA GALEGO-PORT. 

MEDIEVAL 
1. Identifica e describe as características lingüísticas fundamentais dogalego antigo. 

 

2. Describe o contexto histórico e cultural do galego antigo, así como a súa situación 
sociolingüística. 

 

3. Identificaogalegoantigoendocumentosliterariosenonliterarios. 

4. Identifica, analiza e describe a literatura medieval: contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente as súas orixes, define as características principais e analiza a lírica 
profana(cantigadeamor,deamigoedeescarnio),alíricarelixiosa(cantigasdeSantaMaría)e a 
prosamedieval. 
UNIDADE 11. LIRICA PROFANA MEDIEVAL. CANTIGAS AMOROSAS. 

1. Identifica, analiza e describe a literatura medieval: contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente as súas orixes, define as características principais e analiza a lírica 
profana(cantigadeamor,deamigoedeescarnio),alíricarelixiosa(cantigasdeSantaMaría)e a 
prosamedieval. 

 

2. Le textos significativos da literatura medieval, identifica as súas características temáticas e 
formais e é quen de poñelas en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen.2. Pon en relación textos significativos da lírica profana amorosa 
(cantiga de amor e de amigo) co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

 

3. Identificaoxéneroaoquepertencentextossignificativosdalíricaamorosamedieval. 
 

4.É quen de sinalar as principais características formais e de contido da lírica profana amorosa 
(cantiga de amor e de amigo). 

5.5. Analiza as características da lírica profana amorosa(cantiga de amor e de amigo). 

 

UNIDADE 12: CANTIGAS DE BURLAS, XÉNEROS MENORES, CANTIGAS 

DE SANTA MARÍA E PROSA MEDIEVAL. 



 

1. Recoñece as diferencias entre xéneros maiores emenores. 
2. Pon en relación as cantigas de burlas e os textos dos xéneros menores da literatura medieval 

co contexto sociohistórico esociolingüístico. 
 

3. Identificaoxéneroaoquepertencentextossignificativosdaliteraturamedieval. 
 

4. É quen de sinalar as principais características formais e de contido das cantigas de 
burlas e dos xéneros menores. Analiza as características das cantigas de burlas e dos 
xéneros menores. 

 

5. É  quen  desinalaras principais características formais e de contido das 
cantigas relixiosas. 

 

6. Ponenrelaciónascantigasrelixiosasdaliteraturamedievalcocontextosociohistórico. 
 

7. Analiza as características das cantigasrelixiosas. 
 

8. É quen de sinalar as principais características formais e de contido da prosa medieval. 10.Pon 
en relación os contidos e temas da prosa medieval co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

11.11 Analiza as características dos textos medievais enprosa. 

 

UNIDADE 13.OS SÉCULOS ESCUROS E O PRE-

REXURDIMENTO.A LITERAR.DOS SÉC.ESCUROS. 
1. Distingueascaracterísticaslingüísticasfundamentaisdogalegomedio(séculosXVI,XVIIe 

XVIII),describeoseucontextoeidentifícaoentextos. 
 

2. Describe o contexto histórico e cultural do galego medio así como a súa situación 
sociolingüística. 

3. Analiza a repercusión desta etapa de dialectalización da lingua galega 

4.Identificaogalegomedioendocumentosnonliterarioseliterarios 
5..Identifica, analiza e describe a literatura do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): 
contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente a produción desta etapa, e describe e 
analiza as obras e os/as autores/as principais 
6..6 Le e comenta textos significativos da literatura do galego medio, identifica as súas 
características temáticas, estruturais e formais e ponos en relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

 

7. Define "literatura galega de tradición oral" e as súas principais concrecións xenéricas, concreta 
a historia da súa vitalidade e mais as principais manifestacións e compilacións nos diferentes 
períodos históricos ata aactualidade. 

 

8. DescribeeanalizaasprincipaisobrasdosSéculosEscuros. 
 

9. LeecomentatextossignificativosdaliteraturadosSéculosEscuros. 
 

10 Identificaascaracterísticasdostextosliterariosdestaetapaeponosenrelacióncocontexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

 

11 Define "literatura galega de tradiciónoral”. 
 

12 Identifica os principais xéneros da literaturaoral. 13 

Recoñece e explica os seusvalores. 

UNIDADE 14.A LINGUA GALEGA NO REXURDIMENTO.OSPRECURSORES 
1. Identifica a produción literaria doPrerrexurdimento. 

 

2. Contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente a literatura destaetapa. 



 

 

3. Describe e analiza as principais obras doPrerrexurdimento. 
 

4. Le e comenta textos significativos da literatura doPrerrexurdimento. 
 

5. Identifica as súas características dos textos literarios desta etapa e ponos en relación 
co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 
 

6. Coñece os autores 

 

UNIDADE 15. O REXURDIMENTO PLENO. ROSALÍA DE

 CASTRO. AESCOLAROSALIANA 

1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde o século XIX 
ata1916). 

 

2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno (desde o século XIX ata 1916) así 
como a súa situaciónsociolingüística. 

 

3. Analiza a repercusión da etapa de nacemento do galego moderno (desde o século XIX ata 
1916) no desenvolvemento posterior dalingua. 

4. Identifica o galego moderno (desde o século XIX ata 1916) en documentos literarios e non 
literarios. 

5. DescribeeanalizaasprincipaisobrasdeRosalíadeCastro. 
 

6. Valora o papel desempeñado por Rosalía de Castro no proceso de toma de conciencia da 
dignidade dasmulleres. 

 

7. LeecomentatextossignificativosdasobrasdeRosalíadeCastro. 
8.8. LeecomentatextossignificativosdasobrasdeoutrasautorasdoRexurdimento. 

 

UNIDADE 16.O REXURDIMENTO PLENO. EDUARDO PONDAL. A ESCOLA 

PONDALIANA.M.CURROS ENRÍQUEZ E A SÚA ESCOLA POÉTICA.A PROSA 

E O TEATRO DOREXURDIMENTO 

1. Identifica a produción literaria do Rexurdimentopleno. 
 

2. Contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente a literatura destaetapa. 
 

3. Describe e analiza as principais obras de EduardoPondal. 
 

4. Describe e analiza as principais obras de CurrosEnríquez. 
 

5. LeecomentatextossignificativosdasobrasdeEduardoPondal. 
 

6. LeecomentatextossignificativosdasobrasdeCurrosEnríquez. 
7..Le e comenta textos significativos das obras doutros autores do Rexurdimento 
8. PonenrelaciónostextosdeEduardoPondalcocontextosociohistóricoesociolingüístico. 

 

9. PonenrelaciónostextosdeCurrosEnríquezcocontextosociohistóricoesociolingüístico. 
 

10. Coñece e valora as producións artísticas realizadas (nomeadamente musicais) sobre as obras 
literarias de Curros ePondal. 

 

11. Le e comenta textos narrativos e dramáticos de finais do séculoXIX. 

  

 



 

 

5.-BLOQUES DE CONTIDOS 

A materia de Lingua Galega e Literatura preséntase estruturada en cinco bloques: 

Bloque 1, "Comunicación oral. Escoitar e falar", atende ao uso oral da lingua. Incide, sobre todo, 

na necesidade de que o alumnado galego teña modelos de fala adecuados e poida pór en práctica a 

súa lingua dentro e fóra da aula en contextos formais e informais. 

Bloque 2, "Comunicación escrita. Ler e escribir", ocúpase da comprensión e a produción escrita. 
Bloque 3, "Funcionamento da lingua", integra contidos relacionados co código e a súa organización e 

responde á necesidade de reflexión sobre a propia lingua coa finalidade de capacitar para o seu uso correcto, sen 

concibir os coñecementos lingüísticos como un fin en si mesmo. 

Bloque 4, "Lingua e sociedade", pretende que o alumnado comprenda os procesos 

sociolingüísticos e identifique os prexuízos para a súa superación. Así mesmo, persegue que 

recoñeza e empregue termos sociolingüísticos de xeito preciso. 

Bloque 5, "Educación literaria", asume o obxectivo de facer do alumnado lectorado competente, 

que integre a lectura como un mecanismo de comprensión do propio eu e da sociedade ao longo de 

toda a súa vida, a través do achegamento á historia da literatura galega, así como ás súas obras e aos 

seus autores e autoras máis salientables, recoñecendo a vinculación destes produtos literarios coa 

propia historia de Galiza. 

 
6.-UNIDADES DIDÁCTICAS: CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN: 

 
UNIDADE 1:LINGUA E COMUNICACIÓN 

 

1. Sociedade e comunicaciónhumana. 

2. Comunicaciónanimal. 

3. Elementos que interveñen no acto decomunicación. 

4. Funcións dalinguaxe. 

5. Signo lingüístico: significante esignificado. 

6. A dobre articulación dalinguaxe. 

7. A lingua comosistema. 

8. As variedades lingüísticas. Osrexistros. 

9. A comunicaciónescrita. 

 
O GALEGO COMO LINGUA ROMÁNICA. DO LATÍN AO GALEGO 

 

1. AsituaciónlingüísticadaPenínsulaantesdaromanización:osubstrato. 

2. AGallaeciaromana,berce do idioma.Os romanos en Galiza. 

3. Osuperestrato. 

4. O nacemento das linguasromances. 

5. Palabras populares, cultismos esemicultismos. 

 

ORTOGRAFÍA. 



 

 

1. Uso de b ev. 

2. Prefixos ab/abs. 

3. Prefixo ob. 

4. Uso de s ex. 

5. Acento diacrítico. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

 SETEMBRO 
UNIDADE 2:UN MUNDO DE LINGUAS 

1. As linguas nomundo. 
2. A orixe do multilingüismo e a ecoloxía daslinguas. 
3. Conflito ediglosia. 
4. Linguas maioritarias, linguas minoritarias e linguasminorizadas. 
5. Funcións sociais dalingua. 
6. Lingua oficial, lingua nacional einternacional. 
7. A realidade lingüística enEuropa. 

8. A diversidade lingüística no Estado Español. O catalán. O euskera. O astur-leonés ou asturiano. 
O aranés. Ogalego. 
9. A presenza exterior dalingua. 
10. Alusofonía. 
11. Sociedades multilingües, individuosplurilingües. 

 

ORTOGRAFÍA 

 

1. Uso de h. 
2.Usodeh,s/xseb/v. 

 

TEMPORALIZACIÓN: OUTUBRO 

UNIDADE 3:O NOME 

1. O substantivo. A categoría de xénero. A categoría de número. Clasificación semántica dos 
substantivos. 

2. O adxectivo. A morfoloxía do adxectivo. A gradación do adxectivo. A comparación. Clasificación 
semántica dosadxectivos. 

 

 

 

 

 

 
O TEXTO DESCRITIVO 

 

1. Tipoloxías dos textosdescritivos. 

2. Características lingüísticas dadescrición. 

3. Ámbitos de uso dos textosdescritivos. 

 
ORTOGRAFÍA 

 

1.Uso de x. 

TEMPORALIZACIÓN: OUTUBRO 



 

 
UNIDADE 4:OS PRONOMES. 

 

1. Os pronomes persoais. Formas dos pronomespersoais. 

2. Ospronomesrelativos.Definiciónemorfoloxía.Usosevalores. 

3. Os pronomes interrogativos e exclamativos. Pronomes interrogativos.
 Pronomes exclamativos. 

 
O TEXTO DIALOGAL 

 

1. Características lingüísticas eformais. 

2. Tipoloxía dos textosdialogais. 

3. Principais tipos de textosdialogais. 

4. Estrutura daconversa. 

Asregrasdaconversa.A cooperación e acortesía 

5.  

6. ORTOGRAFÍA 

 

1.Grupos CC e CT 

2..Acentuación. 
3.Uso de maiúsculas e minúsculas. 

TEMPORALIZACIÓN: NOVEMBRO 

UNIDADE 5:AS PALABRAS ADNOMINAIS. 

1. O artigo. Usos e valores doartigo. 

2. O demostrativo. Colocación, usos evalores. 

3. O posesivo. Colocación, usos evalores. 

4. Identificadores, ordinais e cuantificadores. Os pronomes identificadores. Os pronomes ordinais. 
Os pronomescuantificadores. 

 
O TEXTO EXPOSITIVO. 

 

1. Tipoloxía dos textosexpositivos. 

2. Características dos textosexpositivos. 

3. A linguaxe científica edidáctica. 

4.  

 
ORTOGRAFÍA 

 

1. Sufixos -ente, -inte e-iente. 

2. Uso doh. 

3. Abreviaturas. 

4. Desviacións danorma. 

5. Acentuación. 

6. Uso de b ev. 

TEMPORALIZACIÓN: DECEMBRO 

 
UNIDADE 6:O VERBO. 

 

1. Definición eclasificación. 

2. Estruturaxeral. 



 

3. Verbos regulares, semirregulares eirregulares. 

4. Modos e temposverbais. 

 
O TEXTO NARRATIVO. 

 

1. Características formais do textonarrativo. 

2. Trazoslingüísticos. 

 
ORTOGRAFÍA 

 

1. Uso do guión. 

2.Terminacións -eu/-eo. 

3.Abreviaturas. 

TEMPORALIZACIÓN: XANEIRO 

UNIDADE 7:O VERBO. 

1. As formas non persoais do verbo.Oinfinitivo.O xerundio.O Participio. 

2. As perífrases verbais. Definición e delimitación.Clasificación. 

 
O TEXTO ARGUMENTATIVO. 

 

1. Tipoloxía dos textosargumentativos. 

2. Característicasformais. 

3. Os tipos deargumentos. 

 
ORTOGRAFÍA 

 

1. Uso do h 

2Sufixos-nte. 

TEMPORALIZACIÓN: FEBREIRO 

 

UNIDADE 8:ADVERBIOS, PREPOSICIÓNS E CONXUNCIÓNS 

1. Adverbios. Definición e caracterización. Locucións adverbiais. Clasificación dos adverbios e 
locuciónsadverbiais. 

2. Preposicións. 

3. Conxuncións. 

 

 

 
ORTOGRAFÍA 

 

1.Uso de h, s/x e b/v. 

TEMPORALIZACIÓN:FEBREIRO 

 

UNIDADE 9:INTRODUCIÓN XERAL Á LITERATURA GALEGA 

 

1. Que éliteratura? 

2. A que chamamosliteratura galega? 

3. Claves na conformación do sistema literariogalego. 



 

4. Periodización da literaturagalega. 

5. Axentes do panoramaliterario. 

 
O COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS. 

 

1. Comentario de textospoéticos. 

2. Comentario de textosnarrativos. 

3. Comentario de textosteatrais. 

TEMPORALIZACIÓN: MARZO 

 

UNIDADE 10:O GALEGO NA IDADEMEDIA 

 

1. Contexto histórico, social ecultural. 

2. A lingua galega na IdadeMedia. 

3. O proceso de minorización dogalego. 

4. A consolidación de dúas variedadeslingüísticas. 

5. O portugués como lingua decultura. 

 
A LITERATURA GALEGO-PORTUGUESA MEDIEVAL 

 

1. As orixes da poesía romance.A cultura trobadoresca enEuropa. 

2. Ámbito xeográfico da poesía medievalgalego-portuguesa. 

3. Etapas na evolución da poesía medievalgalego-portuguesa. 

4. O espectáculo trobadoresco. Autores eintérpretes. 

5. A tradiciónmanuscrita. 

TEMPORALIZACIÓN: MARZO 

 

UNIDADE 11:LÍRICA PROFANA MEDIEVAL. CANTIGAS AMOROSAS. 
 

1.A cantiga de amigo. Orixes. Características xenéricas. A forma da cantiga de amigo. A 
temática das cantigas de amigo. Modos poéticos. Personaxes da cantiga de amigo. A natureza 
no discurso amoroso. 

 

2.A cantiga de amor. O código do amor cortés. Temas. A forma da cantiga de amor. 

TEMPORALIZACIÓN:ABRIL 

 

UNIDADE 12:AS CANTIGAS DE BURLAS, OS XÉNEROS

 MENORES, CANTIGAS DE SANTA MARÍA E PROSAMEDIEVAL 

 

1. Cantigas de burlas. As cantigas de escarnho e as cantigas de maldizer. Tipoloxía e principais 
ciclostemáticos.Alinguaeformadacantigadeburlas. 

2. Os xénerosmenores. 

3. As Cantigas de Santa María. Caracterización da obra. Estrutura. Métrica. Problemática da 
autoría. Fontes. Motivacións. A tradiciónmanuscrita. 

4. A prosamedieval. 

TEMPORALIZACIÓN: ABRIL 

 

UNIDADE 13:OS SÉCULOS ESCUROS E O PRE-REXURDIMENTO. 

 

1. Os Séculos Escuros. A situación política. A demografía. Imaxe de Galiza e dos galegos 
duranteosSéculosEscuros.Situaciónsocio-lingüística.Asorixesdoconflitolingüístico. 



 

2. A reivindicación lingüística na Ilustración e no Pre-rexurdimento. Galiza baixo o absolutismo 
dos Borbóns. Os Ilustrados: renacer da conciencia galega. Situación sociolingüística no século 
XVIII. A formación dos prexuízos lingüísticos. Os ilustrados e o espertar da 
conciencialingüística. 

 

A LITERATURA GALEGA NOS SÉCULOSESCUROS. 
 

1. Aliteraturaoralepopular.OCancioneiropopular.Anarrativaoral. 
2. AsmanifestaciónsliterariascultasnosSéculosEscuros.Poesía.Teatro.Prosa. 
3.Aliteraturailustradaepre-renacentista.Osilustrados,literatosengalego.Aliteraturapolítica anti-
francesa eantiabsolutista 

TEMPORALIZACIÓN: MAIO. 

 

UNIDADE 14:A LINGUA GALEGA NO TEMPO DO REXURDIMENTO. 

 

1. Galiza no século XIX. A situación socioeconómica. Contexto político. A evolución do 
pensamentogaleguista. 

2. A lingua galega no século XIX. Axentes da castelanización. As institucións do 
Estado centralista como motores da castelanización. Valoracións sociais, 
ámbitos e niveis de uso dogalego. 

 
CLAVES DO REXURDIMENTO. OS PRECURSORES 

 

1. Claves do Rexurdimento. Períodos do Rexurdimento. Obxectivos do Rexurdimento. Ámbitos 
de actuación e principais iniciativas. 

 

     Os Precursores doRexurdimento. 

 

TEMPORALIZACIÓN: MAIO 

 

UNIDADE 15:ROSALÍA DE CASTRO 
 

1. Aspectosbiográficos. 

2. Unha figura suxeita a visiónsdeformadas. 

3. O compromisosocial. 

4. Ofeminismo. 

5. Obraliteraria.Obraengalego.Obraenespañol. 

6.6Principais trazos lingüísticos eestilísticos. 

 

TEMPORALIZACIÓN: XUÑO 

UNIDADE 16:EDUARDO PONDAL 

1. Aspectosbiográficos. 

2. Obra poética dePondal. 

3. Estética e ideoloxía dePondal. 

4. Principais liñastemáticas. 

5. Lingua e estilo dePondal. 

6. A escolapondaliana. 

 
MANUEL CURROS ENRÍQUEZ 

 

1. Aspectosbiográficos. 

2. Obrapoética. 



 

3. Principaisliñasestéticas,temáticaseideolóxicasdapoesíadeCurros. 

4. Lingua eestilo. 

5. AescolapoéticadeCurros.Apoesíasocialfinisecular. 

 
A PROSA E O TEATRO DO REXURDIMENTO. 

1. A prosa. Narrativa histórica. Narrativa sentimental. Narrativa costumista.Narrativa de 
trasfondopolítico. 

2. Oteatro.Teatrohistórico. Teatro costumistaesentimental.Teatrosocialeanticaciquil. 

TEMPORALIZACIÓN: XUÑO 

 

6.-CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN. O alumnado deberá: 
 

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

-Comprender, interpretar e valorar textos orais de carácter expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados. 
-Comprender, interpretar e valorar textos orais e audiovisuais dos medios de comunicación 
(entrevistas, documentais, series e películas) 
-Desenvolver habilidades de escoita activa, para identificar os recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e cohesión ao texto. 

 

-Realizar producións orais planificadas, relacionadas con algún contido do currículo ou tema de 
actualidade 

 

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

 

-Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada 
-Participar activa e argumentadamente en debates nos que se expresen opinións acerca dun 
tema de actualidade. 

 

-Participar en interaccións sobre temas de interese persoal e/ou social 
 

-Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral . 
 

-Participar oralmente cunha fonética e prosodia correctas, ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

-Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
 

-Compoñer producións escritas planificadas adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, corrección gramatical e 
boa presentación 

-Planificar, producir e revisar textos de investigación a partir da información obtida en 
fontes impresas e dixitais 

-Verificar o coñecemento formal e a capacidade de reflexión sobre a lingua que posúe o 
alumnado. 

 

- Recoñecer e utilizar os diferentes rexistros lingüísticos en función dos ámbitos sociais 
valorando a importancia de usar o rexistro axeitado a cada momento. 

-Producir textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un nivel axeitado 
dedominio gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 
-Describir a historia da lingua, desde o latín ao galego e distinguir os elementos constitutivos 
destel último. 

 

-Recoñecer os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e citar exemplos, así como 
distinguir as familias léxicas irregulares e utilizalas correctamente. 

 

 



 

- Recoñecer e utilizar os diferentes rexistros lingüísticos en función dos ámbitos sociais 
valorando a importancia de usar o rexistro axeitado a cada momento. 

 

-Producir textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un axeitado nivel 
de corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesióne corrección. 

 

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

 

-Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e 
transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e para a produción de textos. 
-Distinguir as funcións sociais da lingua e determinar a situación do galego respecto a elas. 

 

-Describiradiversidadelingüísticanomundo,enEuropaenaPenínsulaIbérica,determinaro papel da 
lusofonía, distinguir conceptos básicos de contacto de linguas e describir os fundamentos 
doecolingüismo. 

 

-Determinar o papel da lusofonía nas linguas do mundo no século XXI e a súa importancia 
cultural e económica. 

-Identificar e describir as características lingüísticas fundamentais do galego antigo, o 
seu contexto e identificalo en textos. 

 

-Identificar, analizar e describir a literatura medieval: contextualizar sociohistórica e 
sociolingüisticamente as súas orixes, definir as características principais e analizar a lírica 
profana(cantigadeamor,deamigoedeescarnio),alíricarelixiosa(cantigasdeSantaMaría)e a 
prosamedieval. 

 

-Ler textos significativos da literatura medieval, identificar as súas características 
temáticas e formais e poñelas en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

 

 

-Identificar, analizar e describir a literatura medieval: contextualizar sociohistórica e 
sociolingüisticamente as súas orixes, definir as características principais e analizar a lírica 
profana(cantigadeamor,deamigoedeescarnio),alíricarelixiosa(cantigasdeSantaMaría)e a 
prosamedieval. 

 

-Identificar, analizar e describir a literatura do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): 
contextualizar sociohistórica e sociolingüisticamente a produción desta etapa, e describir e 
analizar as obras e os/as autores/as principais. 

 

-Ler textos significativos da literatura do galego medio, identificar as súas características 
temáticas e formais e poñelas en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

 

-Definir "literatura galega de tradición oral" e as súas principais concrecións xenéricas, 
historiar a súa vitalidade e mais as principais manifestacións e compilacións nos diferentes 
períodos históricos ata a actualidade. 

 

-Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde o século XIX 
ata 1916), describir o seu contexto e identificalo en textos, elaborar traballos individuais e/ou 
en grupo nos que se describan e analicen textos anteriores a 1916. 

 

-Identificar,analizaredescribiraliteraturadoRexurdimento:contextualizarsociohistóricae 
sociolingüisticamente a produción do Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 e 
describireanalizarasobraseos/asautores/asprincipaisdesteperíodo. 



 

-Identificar,analizaredescribiraliteraturadoRexurdimento:contextualizarsociohistóricae 
sociolingüisticamente a produción do Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 e 
describireanalizarasobraseos/asautores/asprincipaisdesteperíodo. 

 

-Ler textos significativos dos/das principais autores/as do Prerrexurdimento, o Rexurdimento 
pleno e os comezos do século XX ata 1916, identificando o xénero ao que pertencen, as súas 
características temáticas e formais e a súa relación co contexto socio-histórico e sociolingüísta 

 

-Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o texto na súa integridade. 

 

-Compoñer producións escritas planificadas adecuadas á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión, corrección gramatical e boa presentación. 

 

-Planificar, producir e revisar textos de investigación a partir da información obtida en fontes 
impresas e dixitais. 

 

-Identificar,analizaredescribiraliteraturadoRexurdimento:contextualizarsociohistóricae 
sociolingüisticamente a produción do Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 e 
describireanalizarasobraseos/asautores/asprincipaisdesteperíodo. 

 

-Ler textos significativos dos/das principais autores/as do Prerrexurdimento, o Rexurdimento 
pleno e os comezos do século XX ata 1916, identificando o xénero ao que pertencen, as súas 
características temáticas e formais e a súa relación co contexto socio-histórico e 
sociolingüístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

7.-CRITERIOS SOBRE CUALIFICACIÓN E RECUPERACIÓN DO ALUMNADO. 

 

Realizarase unha avaliación continua, xa que unha materia de carácter instrumental como é o caso 

da de Lingua e Literatura Galega debe manter ese sistema pola imposibilidade de illar uns 

obxectivosdeoutros.Aprofesoraouprofesorrealizaráunhaavaliacióninicialaoprincipiodecurso. Esta 

avaliación inicial será completada coa avaliación formativa, que se realizará durante todo o curso 

recollendo constantemente información sobre a marcha do alumnado e da que formarán parte todas 

as actividades levadas a cabo ao longo de cada período avaliatorio. Con carácter xeral, haberá 

probas que serán consontes coa metodoloxía de traballo e as actividades desenvolvidas.Establécese 

a realización de dúas probas escritas ao longo de cada avaliación, que representarán un 70% 

da nota. Completarase o 100 % da nota coa lectura da obra seleccionada de cada avaliación, 

actividades na clase, participación e actitude positiva cara ao uso habitual da linguagalega. 



 

Nas probas escritas prestarase atención especial á ortografía,morfloxía e sintaxe, podendo 

reducirse a nota ata dous puntos sobre 10, dependendo da gravidade das Incorreccións (Moi 

grave, grave, leve). 

Completarase cunha avaliación sumativa, que valorará ao final do curso o grao de consecución 

obtido polo alumno respecto aos obxectivos previstos. En caso de non alcanzar estes obxectivos, 

existirá un exame de setembro onde obrigatoriamente se acudirá para examinarse de toda a materia. 

Na cualificación final influirán o grao de asimilación de contidos por parte do alumno/a (criterio 

este básico e fundamental); o seu comportamento xeral; a actitude de traballo, interese e respecto 

amosada na clase durante todo o curso; a súa asistencia regular ás aulas e, finalmente, as lecturas e 

traballosrealizados. 

Polo tanto,para a avaliación terase en conta, 

 

-O seguimento da alumna/o día a día a través do caderno e das actividade cotiás, así como a súa 

actitude na aula. 

-As probas, tanto orais como escritas, realizadas ao longo do trimestre para valorar a evolución 

do alumno/a e o seu grao de logro dos obxectivos. 

-Enténdese que o alumnado obterá cualificación positiva,en calquera das avaliacións, 

cando despois de todos os requisitos anteriores obteña unha cualificación mínima de 5 

puntos sobre10. 

Os/as alumnos/as que non alcancen este mínimo teñen a posibilidade de realizar nas semanas 

seguintes á avaliación aquelas probas ou actividades propostas polo profesorado para facelo, así 

como modificar actitudes ou hábitos de traballo na avaliación seguinte. 

Se un alumno/a non se presenta a un exame, oral ou escrito, sen achegar unha xustificación en 

debido prazo e forma, e esta actitude é manifestamente reiterada, o profesor/a valorará a pertinencia 

de realizarlle unha proba individual nunha data que será fixada por este. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

No mes de xuño realizarase un exame de recuperación para cada unha das avaliacións suspensas, sempre e cando 

o profesorado responsable da materia non teña acordado outro criterio ao longo do curso e foi advertido o 

alumnado. 

No caso de suspender a parte de Gramática terá que recuperala na súa totalidade. A parte de 

literatura e sociolingüística poden ser avaliadas por separado, ou mesmo por avaliacións. 

Na convocatoria de setembro o Departamento elaborará unha proba baseada na 

Programación e no libro de texto oficial e cos materiais empregados ao longo do curso escolar. 

Como norma xeral, terá que examinarse de toda a materia. Para aprobar cómpre un 5 na 

proba (de 4,5 a 4,9 redondearase a 5, de 4,1 a 4,4 redondearase a 4). 

 



 

8.-MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 

OS PROCESOS DE MELLORA. 

A Programación Didáctica é un documento completo, pero tamén flexible, para servir de 

ferramenta útil no proceso de ensino-aprendizaxe. A súa concreción variará en función de diversas 

circunstancias, especialmente das características e necesidades educativas do alumnado concreto co 

que se traballe cada curso. Para isto levaranse a cabo análises e valoracións, así como propostas de 

mellora en diferentes momentos do curso. 

A principios do mesmo, a avaliación inicial ofrecerá uns valiosos datos para modificar os aspectos 

da presente Programación Didáctica que se consideren oportunos, co obxecto de axustarse á 

realidade do alumnado co que se traballará. 

Nas reunións de Departamento realizarase periodicamente un seguimento do desenvolvemento da 

mesma. Para iso teranse en conta tanto a consecución dos obxectivos como o desenvolvemento das 

actividades.Cada trimestre, despois de coñecer os resultados do alumnado e como estes se concretan 

nas cualificacións, será o momento de facer unha valoración do desenvolvemento da programación 

e planificar as accións educativas que se consideren oportunas, co obxectivo de atender de maneira 

especial os aspectos en que o alumnado presente maioresdificultades. 

Outro momento fundamental para a avaliación da presente Programación Didáctica será o final do 

curso. Para esa avaliación terase en conta, en primeiro lugar, o grao de cumprimento da propia 

Programación. En segundo lugar, valoraranse os resultados globais do alumnado. Para que a 

avaliación sexa máis completa, terase en conta o grao de satisfacción do profesorado coa mesma. 

Deste proceso avaliativo extraeranse as propostas de modificación e mellora para a Programación 

Didáctica do vindeiro curso. Potenciaranse os aspectos que ofrezan mellores resultados e maior 

satisfacción, ao mesmo tempo que se atenderán especialmente aqueles en que o alumnado presente 

maiores carencias ou dificultades. 

9.-CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

A materia de Lingua galega e Literatura é unha disciplina privilexiada para o traballo dos elementos transversais. 

Prima as actividades de comprensión lectora, a expresión oral e escrita, de comunicación audiovisual, coas 

tecnoloxías da información e da comunicación como ferramentas imprescindibles para o proceso de ensino-

aprendizaxe. 

As actividades relacionadas coa sociolingüística e e literarura son favorecedoras do emprendemento 

e a educación cívica. A igualdade efectiva entre as persoas e a non discriminación por calquera 

circunstancia social ou persoal ten os seus mecanismos de aprendizaxe nas mesmas estratexias da 

análise sociolingüística. . 

O coñecemento e a análise da situación sociolingüística e das diferentes etapas da historia da lingua 

e da literatura promoven a aprendizaxe da prevención e da resolución pacífica de conflitos en todos 



 

os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a 

xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia e o respecto aos dereitos humanos. 

Como exemplos sobranceiros podemos poñer os contidos curriculares e as actividades relacionadas 

coas obras literarias dos autores e autoras da Ilustración, dos precursores do Rexurdimento e coas 

figuras de Curros, Pondal e Rosalía. 

En particular, o estudo da traxectoria e da obra literaria da autora dos Cantares gallegos e o 

achegamento á sociedade e á literatura medievais facilitarán, por exemplo, a reflexión sobre 

estereotipos que supoñen discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de 

xénero. 

A organización e o desenvolvemento curricular da materia de Lingua galega e Literatura procura a 

participación do alumnado en actividades que lle permitan afianzar aptitudes como a creatividade, a 

autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

Referímonos a actividades como recitais, representacións teatrais, debates, concursos de 

contacontos, xornadas sobre aspectos culturais, clubs de lectura, revistas e publicacións, etc. 

Estas mesmas actividades favorecen o desenvolvemento da convivencia, a tolerancia, a prudencia, o 

autocontrol, o diálogo e a empatía, que servirán para solucionar con éxito situacións de conflito no 

ámbito escolar, familiar e social en xeral, ao mesmo tempo que contribúen a exercitar destrezas e 

adquirir valores que tenden a previr e evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

Como exemplo desta transversalidade está previsto para o presente ano a presenza de XuliaAlonso, 

entre outros, que coa súa obra “Futuro imperfecto”, ofrece unha reflexión persoal e literaria sobre 

a súa experiencia vital e coasletras. 

 

10.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

A idea de conexión entre a realidade cotiá e a das aulas semella algo básico, por iso resulta obvio considerar 

que as actividades complementarias que se desenvolvan no centro ou fóra del serán un elemento 

determinante para a mellora do proceso de ensino-aprendizaxe. 

Neste sentido, a colaboración de autores que explican a súa obra e expoñen o proceso creativo que a lingua 

lles permitiu crear a obra literaria é un dos piares que contribúe nos diferentes xéneros literarios a espertar 

entre o alumnado o espírito creativo e expresivo do idioma no plano oral e escrito. 

Esta actividade irá sempre precedida da lectura individual da obra do autor invitado para que o alumnado 

resolva dubidas ou curiosidades sobre aquela. 

Como diciamos máis enriba, o traballo interdisciplinar e de inmersión na contorna ou no medio natural serán 

dúas das ideas principais para o traballo extraescolar. Así, e como vén sendo tradicional, a colaboración cos 

departamentos de Bioloxía, X. e Historia, L. Española,Economía, Biblioteca e Educación Física permite 

organizar actividades que contribúen á formación integral do noso alumnado 

 

11.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Á hora de establecer as medidas de atención á diversidade e inclusión habemos de recompilar, en primeiro 

lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo, debe coñecerse a relativa 

a: 

 

Necesidades individuais 

 



 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén nos 

proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes. A partir dela 

poderemos: 

 

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias 

no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades educativas, con 

altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar 

en risco, pola súa historia familiar, etc.). Neste apartado haberá que considerar aquel alumnado que ou 

ben por non ter cursado a materia de lingua galega en cursos anteriores ou terse incorporado 

tardiamente á súa aprendizaxe por calquera razón de índole persoal,debe ser obxecto desa atención 

puntual cos apoios necesarios de Lingua e, en menor medida, deliteratura. 

• Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, xestión de 

tempos grupais para favorecer a intervención individual). O traballo en equipo procurará compensar os 

desequilibrios entre o alumnado con máis ou menoscompetencias. 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos que se van 

empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada undeles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destesestudantes. 

 

 

 

12.-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

O material de referencia fundamental é o libro de texto. Neste caso “Lingua galega e literatura” de Baía 

Edicións. Consorcio editorial galego (2015). Isto non exclúe o apoio doutros materiais obtidos a partir da 

páxina web da mesma ou outras editoriais, así como os recursos fotocopiados que contribúan a afianzar 

aqueles coñecementos e competencias propias da materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º DE BACHARELATO: 5 GRUPOS. 

 

1.-CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

O nivel de 2º de Bacharelato presenta certa heteroxeneidade por dúas razóns fundamentais xa 

sinaladas no curso anterior. Unha, porque o centro acolleu, no 1º de bacharelato, alumnado da ESO 

de distintos centros de procedencia, feito que perdura nesta etapa e, outra, porque a 

“especialización”, Ciencias/Humanidades segue a caracterizar, en certo modo, o alumnado. 



 

Ademais, aínda que este non ten por que sexa un elemento diferenciador, dentro do 

Bacharelato, contamos coa liña do IBO, o que vén completar a complexidade de enfoques, e entre 

outros aspectos, a secuenciación, xa que nesta modalidade rematan o período lectivo con antelación 

con respecto aos demais. 

Desde o punto de vista sociolingüístico a tendencia ao bilingüismo diglósico segue a facerse 

máis acusada, canto máis na expresión oral, e ficará compensada no plano escrito pola mellora 

substancial do nivel de coñecemento acadado nos niveis anteriores e pola preocupación da proba 

externa do final da etapa. 

 

 

2.-CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CHAVE 

As competencias chave son as seguintes: 

 

3 . Competencia en comunicación lingüística (CCL): A creación e interpretación de emisións 

orais, a lectura de textos de diversa índole, así como a composición de producións escritas 

planificadas sobre os temas propostos, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, 

con coherencia, cohesión, corrección ortográfica e cunha coidada presentación, amais da 

participación en interaccións orais de acordo coas normas establecidas e da realización de 

producións orais planificadas, son todas elas actividades que contribúen a un desenvolvemento 

activo das competencias en comunicación lingüística. 

1. Competencia para aprender a aprender (CAA): a interrelación dos contidos conceptuais 

estudados na clase coa lectura de textos de carácter literario, histórico ou documental reforza as 

estratexias cognitivas e permite unha adquisición pertinente e contextualizada dos citados contidos. 

A análise crítica de diferentes discursos contribúe a desenvolver estratexias para a comprensión do 

sentido literal e o significado implicito de calquera tipo detexto. 

3 .Competencia dixital (CD): A procura de información, non só escrita, senón tamén audiovisual a 

través da rede, e a elaboración, tratamento e presentación da información en formato dixital permite 

desenvolver esta competencia. 

3 . Competencia social e cidadá (CSC): Comprender a situación da propia lingua axuda a apreciar 

a diversidade lingüística e cultural como un dereito dos pobos e dos individuos e como unha riqueza 

para a Humanidade. Tomar conciencia do protagonismo social e individual á hora de transformar a 

realidade, contribuíndo ao proceso de valorización do idioma e da súa normalización social, leva 

consigo a adquisición dunha posición activa dentro da sociedade e do devenir da mesma. 

3 .Competencia Matemática e Competencias Básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT): Unha 

visión crítica co discurso antropocéntrico e o desenvolvemento das ferramentas cognitivas 



 

(lingüísticas e interpretativas) permitirán tomar decisións con autonomía e iniciativa nun mundo 

onde os cambios científicos e tecnolóxicos teñen unha influencia decisiva na vida individual e 

colectiva. 

3 . Conciencia e Expresións Culturais (CEC). Favorécese o coñecemento, comprensión e 

valoración crítica das manifestacións culturais e artísticas e a súa utilización como fonte de 

enriquecemento persoal e de goce, valorando a súa protección e conservación como parte do 

patrimonio dos pobos. O estudo da historia da lingua e da literatura contribúe ao coñecemento 

básico de diferentes obras e manifestacións destacadas do patrimonio cultural, ao mesmo tempo que 

capacita para identificar as relacións existentes entre esas manifestacións e a sociedade e as persoas 

que as crearon. Permite coñecer os diferentes estilos artísticos e literarios que se sucederon na ao 

longo da Historia, nomeadamente nos períodos medieval, moderno e contemporáneo. 

3 . Autonomía e Iniciativa Persoal (AIP). Contribúese a que o alumnado sexa quen de deseñar, 

artellar, desenvolver e avaliar accións e proxectos, individuais ou colectivos, con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA INDICADORES DESCRITORES 

DESCRITORES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

 

 

 

 

 
Coidado do ámbito natural e 

dos seres vivos 

- Interactuar co ámbito natural de 

xeitorespectuoso. 

- Comprometerse co uso 

responsable dos recursos naturais 

para promover un 

desenvolvementosostible. 

- Respectar e preservar a vida dos 

seres vivos do seuámbito. 

- Tomar conciencia dos cambios 

producidos polo ser humano no 

ámbito natural e as repercusións 

para a vidafutura. 

 

 

 
Vida saudable 

- Desenvolver e promover hábitos 

de vida saudable en canto á 

alimentación e ao exerciciofísico. 

- Xerar criterios persoais sobre a 

visión social da estética do corpo 

humano fronte ao coidado 

saudable deste. 

 

 

 

 

 

A ciencia no día a día 

- Recoñecer a importancia da 

ciencia na nosa vidacotiá. 

- Aplicar métodos científicos 

rigorosos para mellorar a 

comprensión da realidade 

circundante en distintos ámbitos 

(biolóxico, xeolóxico, físico, 

químico, 

tecnolóxico,xeográfico...). 

- Manexar os coñecementos sobre 

ciencia e tecnoloxía para 

solucionar problemas, 

comprender o que 

aconteceaonosoredoreresponder 
a preguntas. 

 

 

 

 
Manexo de

 elementos 

matemáticos 

- Coñecer e utilizar os elementos 

matemáticos básicos: operacións, 

magnitudes,

 porcentaxes, proporcións, 

formas xeométricas, criterios de 

medición e codificación 

numérica,etc. 

- Comprender e interpretar a 

información presentada en 

formato gráfico. 

- Expresarse con propiedade na 

linguaxematemática. 

 

 
Razoamento lóxico e resolución deproblemas 

- Organizar a información 

utilizando 

procedementosmatemáticos. 

- Resolver problemas 

seleccionando os datos e as 

estratexiasapropiadas. 



 

- Aplicar estratexias de resolución 

de problemas a situacións da 

vidacotiá. 

  

Comprensión: oral e escrita 

- Comprender o sentido dos textos 

escritos eorais. 

- Manter unha actitude favorable 

cara álectura. 

  -  Expresarse oralmente con corrección, adecuación ecoherencia. 

  
Expresión: oral e escrita 

- Utilizar o vocabulario adecuado, as 

estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. 

  - Compoñer distintos tipos de textos 

creativamente con sentido literario. 

 

 

 

Comunicación lingüística 

 

 

 
Normas de comunicación 

- Respectar as normas de 

comunicación en calquera 

contexto: quenda de palabra, 

escoita atenta ao interlocutor... 

- Manexar elementos de 

comunicación non verbal, ou en 

diferentes rexistros, nasdiversas 
situacións comunicativas. 

  - Entender o contexto sociocultural 

da lingua, así como a súa historia 

para un mellor uso desta. 

  - Manter conversacións noutras 

linguas sobre temas cotiáns en 

distintoscontextos. 

 Comunicación noutras 

linguas 
- Utilizar os coñecementos sobre a 

lingua para buscar información e 

ler textos en calquera situación. 

  - Producir textos escritos de diversa 

complexidade para o seu uso en 

situacións cotiás ou de materias 
diversas. 

  -  Empregar distintas fontes 

para a busca deinformación. 

  
Tecnoloxías da información 

- Seleccionar o uso das distintas 

fontes segundo a súafiabilidade. 

- Elaborar e facer publicidade de 

información propia

 derivada de 

información obtida a través de 

medios tecnolóxicos. 

 

Competencia dixital 

 

 
Comunicación audiovisual 

- Utilizar as distintas canles de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciónsdiversas. 

- Comprender as mensaxes que 

veñen dos medios 

decomunicación. 



 

  - Manexar ferramentas dixitais para a 

construción de coñecemento. 

 
Utilización de

 ferramentas 

dixitais 

- Actualizar o uso das novas 

tecnoloxías para mellorar o 

traballo e facilitar a vidadiaria. 

  - Aplicar criterios éticos no uso das 

tecnoloxías. 

   

 

 

 

Respecto polas 

manifestacións culturais 

propias e alleas 

- Mostrar respecto cara ao 

patrimonio cultural mundial nas 

súas distintas vertentes

 (artístico-literaria, etnográfica, 

científico-técnica...), e cara ás 

persoas que contribuíron ao 

seudesenvolvemento. 

- Valorar a interculturalidade como 

unha fonte de riqueza persoal e 

cultural. 

Concien

cia 

culturais 

e

 expresió

ns 

 -  Apreciar os valores 

culturaisdo 

patrimonio natural e da evolución 

do pensamento científico. 

   -  Expresar sentimentos e 

emocións desde códigos artísticos. 

   
Expresión cultural e artística 

- Apreciar a beleza das expresións 

artísticas e das manifestacións de 

creatividade e gusto pola estética 

no ámbito cotián. 

   -  Elaborar traballos e 

presentacións con sentidoestético. 

   

 

 
 

Educación cívica e constitucional 

- Coñecer as actividades humanas, 

adquirir unha idea da realidade 

histórica a partir de distintas 

fontes, e identificar as 

implicacións que ten vivir nun 

Estado social e democrático de 

dereito referendado por 

unhaconstitución. 

   -  Aplicar dereitos e deberesda 

convivencia cidadá no contexto da 

escola. 

 

 
 
Competenci

as cívicas 

 

 
 

sociais e 

 

 

 
 

Relación cos demais 

- Desenvolver capacidade de 

diálogo cos demais en situacións 

de convivencia e traballo e para a 

resolución deconflitos. 

- Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa en ámbitos de 

participaciónestablecidos. 

   - Recoñecer riqueza na diversidade 

de opinións e ideas. 

   -  Aprender a comportarse 

desde o coñecemento dos 

distintosvalores. 

   -  Concibir unha escala de 

valores propia e actuar conforme 

aela. 



 

  Compromiso social - Evidenciar preocupación polos 

máis desfavorecidos e respecto 

aos distintos ritmos e 

potencialidades. 

   -  Involucrarse ou promover 

accións cun finsocial. 

  -  Optimizar recursos

 persoais apoiándose nas 

fortalezaspropias. 

  
Autonomía persoal 

- Asumir as

 responsabilidades 

encomendadas e dar contadelas. 

- Ser constante no traballo 

superando as dificultades. 

  -  Dirimir a necesidade de 

axuda en función da dificultade 

datarefa. 

  -  Xestionar o traballo do 

grupo coordinando tarefas 

etempos. 

  
Liderado 

- Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 

confianza nas posibilidades de 

alcanzar obxectivos. 

 
 

Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor 

 - Darlle prioridade á consecución de 

obxectivos de grupo sobre 

intereses persoais. 

 - Xerar novas e diverxentes 

posibilidades desde coñecementos 

previos do tema. 

 Creatividade -  Configurar unha visión de 

futuro realista eambiciosa. 

  -  Encontrar posibilidades no 

ámbito que outros nonaprecian. 

  - Optimizar o uso de recursos 

materiais e persoais para a 

consecución deobxectivos. 

  
Emprendemento 

-  Mostrar iniciativa persoal 

para iniciar ou promover 

acciónsnovas. 

  - Asumir riscos no desenvolvemento 

das tarefas ou dos proxectos. 

  - Actuar con responsabilidade social e 

sentido ético no traballo. 

Aprender a aprender  - Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixencias 

múltiples, funcións executivas... 

 Perfil de aprendiz - Xestionar os recursos e as 

motivacións persoais en favor da 

aprendizaxe. 

  - Xerar estratexias para aprender en 

distintos contextos de aprendizaxe. 

 Ferramentas para estimular o 

pensamento 

- Aplicar estratexias para a mellora 

do pensamento creativo, crítico, 

emocional, interdependente... 



 

  - Desenvolver estratexias que 

favorezan a comprensión rigorosa 

dos contidos 

  - Planificar os recursos necesarios e  

os pasos que hai que realizar no 

proceso deaprendizaxe. 

 
Planificación e avaliación da 

aprendizaxe 

- Seguir os pasos establecidos e 

tomar decisións sobre os pasos 

seguintes en función dos 

resultados intermedios. 

 - Avaliar a consecución de 

obxectivos de aprendizaxe. 

 - Tomar conciencia dos procesos de 

aprendizaxe. 

 

 

 

 

3.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA 2º BACHARELATO. 

 

Neste caso, será a materia de Lingua e literatura galega a que terá unha maior 

responsabilidade para a consecución destes obxectivos, aínda que non a única. 

1. Producir textos orais e escritos respectuosos coas regras de coherencia, cohesión, adecuación, 

presentación e corrección ortográfica que facilitan a comunicaciónlingüística. 

2. Elaborar exposicións orais e composicións escritas realizadas de xeito documentado e cun 

vocabulario rico erigoroso. 

3. Respectar e aplicar as normas básicas que rexen o intercambio e a interaccióncomunicativa. 

4.Ler comprensivamente. 

5. Analizar e comentar textos de natureza diversa e cun nivel de dificultade adaptado aos obxectivos 

propios desta etapa. 

6. Pescudar, seleccionar e integrar información procedente de fontes bibliográficas e audiovisuais 

proporcionadas polas bibliotecas, polas tecnoloxías da información e por outrasfontes. 

7. Valorar a nosa lingua como elemento de identidade colectiva e o esforzo e o compromiso individual 

e colectivo a prol da normalizaciónlingüística. 

8. Amosar interese pola literatura como manifestación artística do ser humano, como fonte de 

formación permanente e de enriquecemento e satisfacciónpersoais. 

9. Analizar e reflexionar sobre obras e fragmentos de diversos períodosliterarios. 
 



 

10. Comprender e reflexionar sobre os principais conceptos de lingüística xeral que teñen que ver 

coa comunicación e a linguaxe: comunicación, linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo 

lingüístico, funcionalidade lingüística e disciplinas lingüísticas. Identificar os distintos tipos de 

rexistro lingüístico e as súas manifestaciónslingüísticas. 

 

11. Aplicar ás producións propias os coñecementos sobre os rexistros, así como identificalos e 

analizalos en produciónsalleas. 

12. Recoñecer a presentación e a corrección ortográfica como dúas propiedades textuais que 

deben aplicarse ás producións propias. 

13. Repasar casos de ortografía dubidosa. 
 

14. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías gramaticais substantivo e 

adxectivo, explicar os seus usos e valores nostextos. 

15. Recoñecer e identificar os trazos característicos de outras palabras adnominais (artigo, 

demostrativo, posesivo, cuantificadores e identificadores), así como a súatipoloxía. 

16. Recoñecer e identificar as características lingüísticas do verbo e os seus usos (a 

conxugación verbal regular e irregular, as perífrases verbais, o infinitivoconxugado). 

17. Caracterizar (intención comunicativa, estrutura formal e de contido e características 

lingüísticas), identificar e producir textos descritivos, narrativos, argumentativos, expositivos e 

dialogados pertencentes a distintos ámbitos deuso. 

18. Identificar as características lingüísticas e a tipoloxía dos conectores (preposicións, 

conxuncións e locucións prepositivas). 

19. Empregar adecuadamente conectores para dotar de coherencia as propiasproducións. 
 

20. Recoñecer e identificar as características lingüísticas dos adverbios e conxuncións 

adverbiais, a súa tipoloxía e os seususos. 

21. Aplicar ás producións propias, orais e escritas os coñecementos e destrezas sobre ortografía, 

morfosintaxe e gramática textual. 

22. Comprender e describir o proceso de formación do idioma galego e das demais 

linguasromances a partir do latín. 

23. Identificar os elementos constitutivos dom galego procedentes do substrato e do 

superestrato, así como do estratolatino. 

24. Recoñecer as principais evolucións fonéticas que se producen no proceso de transformación 

do latín ao galego. 



 

25. Distinguir e empregar adecuadamente os cultismos, semicultismos e as palabras 

patrimoniais. 27.Identificar e describir as características lingüísticas fundamentais do galego en 

distintas etapas do século XX e XXI (Irmandades e Grupo Nós, grupo Galaxia, normas ortográficas e 

morfolóxicas da RAG) e ser quen de localizalas e analizalas en textos. 

28. Identificar e describir os principais factores relativos ao contexto histórico, social, político, 

filosófico, relixioso, etc. que condicionan e determinan a evolución social e de usos do idioma 

galego en distintas etapas da súa historia (Irmandades e Grupo Nós, Posguerra, Transición e 

Democracia, Estatuto de Autonomía, Lei de Normalizaciónlingúística). 

29. Coñecer e valorar a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península 

Ibérica.Comprender e empregar adecuadamente nas análises os conceptos básicos da 

sociolingüística. 

30. Definir con rigor os conceptos de “literatura” e “textoliterario”. 
 

31. Caracterizar os diferentes xéneros literarios e analizar os seus principaisrecursos. 
 

32. Describir a cronoloxía xeral da historia da literaturagalega. 
 

33. Contextualizar sociohistórica e sociolingüisticamente textos literarios das diferentesetapas. 

 

34. Recoñecer e analizar textos da literatura do século XX: a lírica das Irmandades (Cabanillas, Noriega), a 

poesía de vangarda (Manuel Anotnio, Amado Carballo), a prosa do grupo Nós (Castelao, Risco, Otero 

Pedrayo) o teatro de Nós e RafaelDieste. 

35. Recoñecereanalizartextosdaliteraturadeposguerra:aliteraturanoexilio,axeracióndo36,ados50e 

80. A prosa de Cunqueiro, Fole, Blanco Amor e Neira Vilas, A Nova Narrativa Galega. A xeración dos 70. O 

teatro de Cunqueiro, dos 50 e do grupo de Ribadavia. 

36.Recoñecer e analizar textos literarios do último terzo do século XX até a actualidade. A prosa de Manuel 

Rivas, Suso de Toro, as novas narradoras, Teresa Moure, Inma López Silva, Rosa Aneiros. A literatura 

infanto-xuvenil, Agustín Fernández Paz, Ledicia Costas, etc. Da xeración poética dos 90 até os nosos días. O 

teatro na actualidade, de Xesús Pisón aos contacontos (Quico Cadaval, Cándido Pazó, etc.). 

 

 

 

 

 

4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E A SÚA RELACIÓN COAS 
UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

1. O TEXTO. PROPIEDADES TEXTUAIS 



 

 

 

Obxectivos didácticos 

 

1. Coñecer e distinguir o texto como unidade lingüística de sentido completo. 

2. Coñecer as estruturas básicas nas que se organiza o texto segundo o seu 
contido.Coñecer e delimitar as propiedades textuais xerais que debe ter untexto. 

3. Coñecer os factores que interveñen na adecuación dun texto á intención e á situación 
comunicativa. 

4. Descubrir os recursos que permiten cumprir nun texto coas esixencias da coherencia e 
os erros que converten un escrito enincoherente. 

5. Mellorar o discurso empregando os recursos dispoñibles para dotar de cohesión a un 
texto. 

 

 

 

Criterios de avaliación 

 

1.1. Comprende que o texto é a maior unidade de comunicación lingüística e coñece as 

súas características. 

2.1. Recoñece as estruturas narrativa, expositiva, persuasiva, dialogada e poética, así 

como as súas intencións e manifestacións en determinadas tipoloxías textuais. 

3.1 Recoñece e delimitar as propiedades textuais xerais que debe ter un texto. 

4.1. Recoñece as condicións pragmáticas necesarias para determinar a adecuación dun 

texto a unha situación comunicativa, así como a súa corrección. 

4.1. Identifica os factores e as condicións que interveñen na propiedade da coherencia, 

así como os distintos niveis de organización do texto nos que semanifesta. 

6.1. Recoñece a cohesión sintáctica e semántica e os principais mecanismos que 

contribúen á cohesión textual. 

 

 

 

 

 

CONTIDOS  

 

Discurso e texto; formas do discurso. 



 

Gusto por dominar a arte de escribir ben, coñecendo as convencións que 

regulan o texto e o discurso. 

Estruturas textuais: narrativa, expositiva, persuasiva, dialogada e poética. 

Identificación de fragmentos narrativos, descritivos, expositivos e argumentativos. 

Curiosidade por coñecer os diversos tipos de textos e como se constrúen. 

As propiedades textuais. 

Interese por coñecer os recursos para construír eficazmente untexto 

escrito. 

A adecuación: 

Factores que interveñen: interacción entre códigos, presenza de diferentes 
voces, variación do uso lingüístico, diversidade de estruturas textuais. 

Identificación e comentario dos problemas de adecuación que se dean en 

diferentes enunciados. 

Interese por coñecer as propiedades que posibiliten a construcción de 

textos adecuados á situación na que se produce a comunicación. 

A corrección. 

A coherencia: 

Factores que interveñen: o tema, a selección da información, a organización da 
información, a progresión temática, a isotopía. 

Condicións da coherencia textual: a non contradición e a relación temática. 

Identificación e comentario dos problemas de coherencia de enunciados dados. 

Curiosidade por coñecer e empregar os mecanismos que prestan ou 

restan coherencia aos textos. 

A cohesión: 

Mecanismos de cohesión: deíxe, anáfora e catáfora, cohesión léxica, elipse, 
conexión, marcadores discursivos. 

–Outros mecanismos de cohesión: relación de tempos verbais, modalización, 
voces do discurso citado, orde das palabras. 

Explicación dos valores que indican os conectores de enunciados dados e 

substitución por sinónimos. 

Identificación e análise de todos os elementos que dean cohesión a un texto. 

Gusto por coñecer os recursos para construír eficazmente un texto escrito 

organizándoo en parágrafos e empregando marcadores do discurso e conectores. 

 

 

 

 

2. FONÉTICA E FONOLOXÍA. 



 

Obxectivos didácticos 

 

1. Coñecer os fonemas vocálicos e consonánticos que constitúen o sistema fonolóxico 
galego, e ser quen de clasificalos segundo o seu punto e modo dearticulación. 

2. Comprender a constitución da sílaba e a súa clasificación distinguindo ditongos, 
tritongos ehiatos. 

3. Coñecer o acento e a entoación como unidadessuprasegmentais. 

 

 

Criterios de avaliación 

1.1. Coñece e define os fonemas vocálicos e os consonánticos. 

2.1. Divide palabras en sílabas e clasifícaas en libres outrabadas. 

2.2. Localiza ditongos, tritongos e hiatos, e clasifica os ditongos en crecentes, 
decrecentes ouhomoxéneos. 

3.1 Coñece o acento e a entoación como unidadessuprasegmentais. 

3.2 Identifica o tonema como unidade básica da entoación e diferencia as 
modalidades de entoación 

 

 CONTIDOS  

 

Fonética e fonoloxía. 

Sons, fonemas e letras. 

Interese por coñecer os fonemas do galego e o sistema que forman. 

Fonemas vocálicos. 

Identificación dos fonemas diferenciadores de pares de palabras. 

Fonemas consonánticos. 

A sílaba. Ditongos, tritongos e hiatos. 

Segmentación de palabras en sílabas e clasificación en libres ou trabadas. 

Identificación e clasificación de ditongos. 

Diferenciación de hiatos. 

O acento e a entoación 

O acento como unidade suprasegmental e as súas funcións. 

A entoación, o tonema e as modalidades de enunciación. 

 

 

 



 

 
3. MORFOLOXÍA. 

 

 

Obxectivos didácticos 

1. Coñecer a estrutura interna das palabras e os procedementos de formación de 
palabras. 

2. Coñecer e aplicar regras básicas de gramática para adxectivos cualificativos, artigos, 
adxectivos determinantes, relativos, pronomes everbo. 

 

Criterios de avaliación 

1.1. Identifica as unidades que constitúen as palabras e clasifica estas en simples, 
derivadas, compostas ouparasintéticas. 

1.2. Identifica os procedementos más habituais de formación depalabras. 

1.3. Recoñece a idea de campo léxico e os tipos de desvíos léxicos que se poden dar na 
nosalingua. 

2.1. Coñece e aplica a formación dos graos doadxectivo. 

2.2. Coñece e aplica correctamente as segundas formas doartigo. 

2.3. Coñece as funcións e aplica as formas dos adxectivos determinativos e dos 
pronomes: demostrativos, posesivos, indefinidos, numerais, interrogativos e 
exclamativos. 

2.4. Coñece e aplica as formas dosrelativos 

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

2.6. Identifica e usa correctamente o pronome de solidariedade e o dativo de interese,así 
como as formas do pronome se. 

2.7. Coñece e aplica correctamente as normas de colocación e de concorrencia dos 
pronomesátonos. 

2.8. Identifica e utiliza con corrección as formas nominais do sistemaverbal. 

2.9. Identifica as perífrases verbais e determina o seusignificado. 

 

CONTIDOS  

 

A estrutura interna das palabras. 

Análise da estrutura interna das palabras. 

A formación de palabras. 

Clasificación de palabras en simples, derivadas, compostas ou parasintéticas. 

Curiosidade por recoñecer os constituíntes das palabras

 e os procedementos más habituais de formación 

depalabras. 



 

Campos léxicos e desvíos léxicos 

O substantivo: xénero e número. 

Asociación de substantivos individuais e colectivos. 

Corrección do xénero de substantivos propostos. 

Formación do feminino e do plural de substantivos dados. 

O adxectivo cualificativo: graos do adxectivo. 

Creación de frases comparativas. 

Formación do superlativo absoluto de adxectivos dados. 

O artigo. 

Os adxectivos determinativos e os pronomes 

Os demostrativos 

Os posesivos 

Os indefinidos 

Os numerais 

Os interrogativos e os exclamativos. 

Os relativos. 

O pronome persoal 

Curiosidade por coñecer e dominar as normas reguladoras do uso dos 

pronomes persoais na nosa lingua. 

Dativo de solidariedade. 

Identificación dos pronomes de solidariedade. 

Gusto pola arte de escribir ben, coñecendo as convencións gramaticais que 

a regulan. 

Dativo de interese.Identificación dos pronomes de interese. 

Formas reflexivas. 

Colocación. 

Explicación dos desprazamentos dos pronomes nun texto dado. 

Concorrencia do pronome átono. 

O verbo: 

As formas nominais. 

Aplicación do infinitivo. 

Esforzo por asimilar o uso correcto das formas nominais do verbo. 

As perífrases verbais: temporais, modais e aspectuais. 

Identificación e clasificación de perífrases. 

Actitude respectuosa cara á lingua, aprendendo os usos e valores das 

perífrases verbais e empregándoas axeitadamente. 

 



 

4. SINTAXE. 

Obxectivos didácticos 

 

1. Entender os conceptos de recursividade e salto denivel. 

2. Distinguir as relacións paradigmáticas e sintagmáticas e, dentro destas, as de 
coordinación esubordinación. 

3. Identificar os distintos tipos de frases e os seus elementosconstituíntes. 

4. Identificar as distintas funciónssintácticas. 

5. Identificar os diferentes tipos deoracións. 

6. Coñecer algúns aspectos da sintaxegalega. 

 

 
Criterios de avaliación 

 

1.1. Entende os conceptos de recursividade e salto de nivel. 

2.1. Distingue as relacións paradigmáticas e sintagmáticas e, dentro destas, as de 

coordinación e de subordinación. 

3.1. Identifica os distintos tipos de frases e os seus elementos constituíntes. 

4.1. Identifica as distintas funcións sintácticas. 

5.1. Identifica os diferentes tipos deoracións. 

5.2. Distingue os diferentes tipos de oracións compostas por coordinación e por 
subordinación. 

6.1. Usa correctamente os pronomes o, a, os, as cos verbos intransitivos.Diferencia o 
complemento directo e o complementopreposicional. 

 

CONTIDOS  

 

Recursividade e salto de nivel. 

Localización dos fenómenos de recursividade e salto de nivel en exemplos dados. 

As relacións sintácticas: coordinación e subordinación. 

A frase. 

Clases de frases: nominal, adxectiva, adverbial. 

Análise sintáctica e clasificación de frases. 

As funcións sintácticas. 

A oración. 



 

Explicación das diferenzas entre enunciado e oración. 

Análise sintáctica de oracións e textos dados. 

Inserción de obxectos directos, indirectos, circunstanciais, predicativos... en oracións 

incompletas. 

Identificación e clasificación de oracións impersoais. 

Discriminación entre oracións impersoais reflexas e pasivas reflexas. 

Curiosidade por coñecer as nocións sintácticas elementais para a reflexión 

lingüística. 

A oración composta. 

Compostas por coordinación. 

Compostas por subordinación ou complexas. 

Subordinadas substantivas. 

Subordinadas adxectivas. 

Subordinadas adverbiais. 

Clasificación de oracións segundo a modalidade oracional. 

Interese por coñecer as estruturas sintácticas máis axeitadas para expresar as 

distintas relacións lóxicas indicadas polas subordinadas. 

Algúns aspectos da sintaxe galega. 

Substitución de fragmentos por pronomes en enunciados dados. 

Substitución de obxectos directos por complementos preposicionais. 

 
5. SEMÁNTICA. 

Obxectivos didácticos 

 

1. Comprender os conceptos de significado, significante e referente, así como os de 
denotación econ notación.Comprender os conceptos de campo semántico, sema, 
semema e arquisemema, así como as relacións xerárquicas. 

2. Identificar as diferentes relacións semánticas e comprender as causas, mecanismos e 
consecuencias dos cambiossemánticos. 

 

Criterios de avaliación 

 

1.1. Comprende os conceptos de significado, significante e referente, así como os de 

denotación e connotación. 

2.1. Comprende os conceptos de campo semántico, sema, semema e arquisemema, e 

establece as relacións xerárquicas. 

3.1. Identifica as diferentes relación semánticas. 



 

3.2. Comprende as causas, mecanismos e consecuencias dos cambios semánticos. 

 

 

 

 
CONTIDOS  

 

 

A semántica 

Interese por coñecer as relacións semánticas existentes entre as palabras 

e os termos empregados pola Semántica para se referir a eles. 

O significado. 

Denotación e connotación. 

Determinación do significado denotativo e connotativo de palabras dadas. 

Campos semánticos: 

Identificación de campos semánticos. 

Identificacións dos semas comúns e diferenciais de palabras dadas. 

Creación de campos semánticos. 

Relacións xerárquicas ou de inclusión: hipónimos, hiperónimos e cohipónimos. 

Recoñecemento dos hiperónimos, cohipónimos e hipónimos de palabras dadas. 

Relacións semánticas 

Gusto por elixir a palabra máis precisa para cada contexto. 

Sinonimia. 

Polisemia. 

Creación de oracións coas acepcións de palabras polisémicas dadas. 

Homonimia. 

Explicación do significado de parellas de palabras homónimas ou parónimas 

dadas. 

Exemplificación contrastada dos conceptos de polisemia e homonimia. 

Termos contrarios: complementarios, antónimos, inversos ou recíprocos. 

Ambigüidade. 

Busca de sinónimos, complementarios, inversos ou contrarios de palabras dadas. 

Cambios semánticos 

Causas dos cambios semánticos. 

Mecanismos dos cambios semánticos. 

Consecuencias dos cambios semánticos. 

Detección da palabra tabú de eufemismos dados. 



 

Explicación do procedemento e causa dos cambios semánticos producidos en 

enunciados dados. 

Interese por adquirir e utilizar dun xeito progresivo un léxico persoal cada 

vez máis amplo e preciso. 

 

 

6. HISTORIA DA LINGUA (SÉCULOS XX E XXI) 

Obxectivos didácticos 

1. Comprender a evolución do galego no contexto histórico dos séculos XX e XXI, así 
como as características lingüísticas nas diferentesépocas. 

 

Criterios de avaliación 

 

1.1. Coñece os fitos máis salientables das épocas dapreguerra. 

2.1. Coñece os fitos máis salientables das épocas da posguerra. 

3.1. Coñece os fitos máis salientables das épocas da actualidade. 

 

CONTIDOS 

 

 

O galego nos séculos XX e XXI: 

Contexto histórico-político: a preguerra, a posguerra, a dictadura e a actualidade. 

Características lingüísticas do galego da preguerra, da posguerra e da 
actualidade (establecemento dunha norma). 

Comentarios e reflexións persoais. 

Exposicións orais de aspectos explicados na unidade. 

Interese por coñecer o proceso de restauración da cultura galega nas 

primeiras décadas do século XX. 

Esforzo na emisión de xuízos persoais e valoracións críticas. 

 

7. FUNCIÓNS SOCIAIS DA LINGUA. 

Obxectivos didácticos 

 
1. Coñece as funcións sociais dalingua 

2. Comprender a diferenza entre bilingüismo e diglosia e ser capaz de analizar a situación 
do galego na nosacomunidade. 



 

3. Diferenciar entre linguas con estado e linguas sen estado, e entre linguas hexemónicas 
e linguasminorizadas. 

4. Entender en que consisten as actuacións oficiais da política lingüística e o proceso de 
normalizaciónlingüística. 

 

 

 

 

 

Criterios de avaliación 

 

1.1 Coñece as funcións sociais da lingua. 

2.1. Explica os termos «bilingüismo», «diglosia» e «conflitolingüístico». 

2.2. Analiza a situación do galego na nosaComunidade. 

3.1. Diferencia entre linguas non oficiais, linguas oficiais e linguascooficiais. 

3.2. Comprende a situación de linguaminorizada. 

4.1. Explica as actuacións oficiais da política lingüística no proceso denormalización. 

4.2. Analiza os diferentes factores sociais que interveñen no proceso de normalización 
lingüística. 

 

CONTIDOS  

 

Funcións sociais da lingua 

Bilingüismo e diglosia 

Identificación das semellanzas 

e diferenzas entre os 

conceptos bilingüismo e 

diglosia. 

Busca no dicionario e explicación de termos relacionados co tema da unidade. 

Explicación dos factores que levaron o galego á situación diglósica actual. 

Comentarios críticos e persoais. 

Valoración crítica da situación lingüística de Galicia. 

O conflito lingüístico. 

Realización de estudos da situación actual da lingua galega na comarca e no centro 

escolar. 

Lectura e análise de textos acerca da lingua galega e a súa consideración social. 



 

Respecto cara ás opinións dos demais, aínda que non as comparta, 

gardando no debate a quenda de palabra para expoñer a súa opinión. 

A diversidade lingüística: 

Linguas minorizadas e minoritarias. 

Valoración da lingua como sinal de identidade dun pobo. 

Política lingüística e normalización lingüística. 

Debate sobre campañas en prol da normalización da lingua. 

Interese por coñecer os aspectos lexislativos que outorgan oficialidade ao 

galego. 

Valoración dos esforzos realizados ata a consecución da cooficialidade 

co castelán na nosaComunidade. 

Conciencia da necesidade de avanzar no proceso de normalización 

lingüística, tanto individual como socialmente. 

 

8. A NORMA ESTÁNDAR. 

Obxectivos didácticos 

 
1. Coñece os pasos necesarios para a elaboración dunha normaestándar. 

2. Comprende e diferencia as interferencias e desviacións da normaestándar. 

 

Criterios de avaliación 

 

1.1 Coñecer os pasos necesarios para a elaboración dunha norma estándar. 

2.1 Comprender e diferencia as interferencias e desviacións da norma estándar. 

CONTIDOS  

 

A construción da variedade estándar. 

A variedade estándar 

A fixación da norma estándar. 

O galego normativo 

Elaborar resumos para ter unha visión xeral dos pasos necesarios para a 

elaboración da norma estándar. 

Debatir acerca do proceso de elaboración dunha norma común para o galego. 

Comprensión da situación lingüística de Galicia. 

Interese por coñecer os aspectos lexislativos que outorgan oficialidade ao 

galego. 



 

Valoración dos esforzos realizados ata a consecución da cooficialidade 

co castelán na nosaComunidade. 

Conciencia da necesidade de avanzar no proceso de normalización 

lingüística, tanto individual como socialmente. 

Interferencias e desviacións da norma 

Indicar o tipo de interferencias que aparecen en textos dados. 

Conciencia da importancia que o axeitado uso da lingua ten para o seu 

desenvolvemento e fixación. 

Dilixencia para realizar os traballos de documentación encomendados. 

Respectocaraásopinións dosdemais,aíndaquenonascomparta, 
gardando no debate a quenda de palabra para expoñer a súa opinión. 

 

9. VARIEDADES XEOGRÁFICAS DA LINGUA GALEGA. 

Obxectivos didácticos 

 
1. Coñece o fenómeno da variación lingüística e, especialmente, a variación diatópica ou 

xeográfica. 

2. Analiza e estuda as variedades xeográficas do galegomoderno. 

 

Criterios de avaliación 

 

1.1 Coñecer o fenómeno da variación lingüística e, especialmente, a variación diatópica 

ouxeográfica. 

2.1 Analiza e estuda as variedades xeográficas do galego moderno. 

2.2. Coñece os trazos fundamentais (fonéticos e morfosintácticos) para diferenciar as 

falas do galego moderno. 

2.3 Distingue os bloques e as áreas do galego. 

 

 
CONTIDOS  

 

A variación diatópica ou xeográfica. 

As variedades xeográficas do galego moderno. 

Trazos fonéticos e morfolóxicos que diferencian as falas do galego moderno. 

Elaborar guións para temas orais sobre os aspectos tratados na unidade. 

Definir algúns fenómenos fonéticos dialectais do galego moderno. 



 

Esforzo na emisión de xuízos persoais e valoracións críticas. 

Bloques e áreas do galego. 

Delimitar en diferentes textos as características dialectais. 

Dilixencia para realizar os traballos de documentación encomendados. 

Respectocaraásopinións dosdemais,aíndaquenonascomparta, 

gardando no debate a quenda de palabra para expoñer a súa opinión. 

 

10. DO POSREXURDIMENTO Á GUERRA CIVIL (1): POESÍA. 

Obxectivos didácticos 

 

1. Comprender o contexto histórico e cultural no que se desenvolveu a literatura desde o 
Posrexurdimento á GuerraCivil. 

2. Coñecer os poetas máis salientables das Irmandades da Fala e analizar a súaobra. 

3. Saber cales son os grupos, tendencias poéticas e escolas das vangardas e comentar 
textos dos poetas máisdestacados. 

 

Criterios de avaliación 

 

1.1. Interpreta o contexto históricocultural no que se desenvolveu a literatura desde o 

Posrexurdimento á Guerra Civil. 

2.1. Coñece os principais poetas das Irmandades da Fala, destacando a figura de Antonio 
Noriega Varela. 

2.2. Comprende a transcendencia de Ramón Cabanillas nas das Irmandades da Fala ena 
literatura galega e comenta fragmentos da súa obra. 

3.1. Determina os grupos, tendencias poéticas e escolas das vangardas e analizapoemas 
das súas figuras máis salientables. 

3.2. Interpreta a transcendencia de Manuel Antonio na literatura galega e comenta, temática e 
formalmente, poemas seus. 

3.3. CONTIDOS  

 

Contexto histórico e cultural desde o Posrexurdimento á Guerra Civil: 

A Restauración. 

A II República (19311936). 

A Guerra Civil (19361939). 

Elaboración de esquemas sobre a historia, as etapas ou os autores da época 

estudada. 

Elaboración de traballos de documentación a partir de temas dados relacionados cos 

contidos da unidade. 



 

Valoración da literatura como ciencia non utilitaria e que ten a finalidade de 

proporcionarnos pracer coa súa lectura e enriquecer a nosa vida con novos 

enfoques e experiencias. 

Valoración do feito literario como produto lingüístico, estético e cultural. 

A poesía das Irmandades da Fala 

Antonio Noriega Varela. 

Ramón Cabanillas. 

Comentario do contido de poemas dos autores estudados, situándoos no momento 

histórico. 

Localización e explicación das características estilísticas e lingüísticas en textos dos 

autores estudados. 

Comparación das semellanzas de tema e expresión en distintos poemas. 

Redacción de comentarios interpretativos de poemas. 

Debates. 

Interese por expresar as propias ideas e sentimentos mediante as distintas formas 

literarias. 

A poesía das vangardas: 

Grupos, tendencias poéticas e escolas. 

Manuel Antonio. 

Fermín BouzaBrey. 

Luís Amado Carballo. 

Luís Pimentel. 

Eduardo Blanco Amor. 

Comentario do contido de poemas dos autores estudados, situándoos no momento 

histórico. 

Localización e explicación das características estilísticas e lingüísticas en textos dos 

autores estudados. 

Interpretación das imaxes de poemas vangardistas. 

Localización dos elementos trobadorescos e modernos en poemas dados.Localización 

das influencias de autores anteriores en poemas dos autores estudados. Comparación 

das semellanzas de tema e expresión en distintos poemas. 

Redacción de comentarios interpretativos de poemas. 

Debates. 

Interese e gusto pola lectura de obras e textos literarios de diferentes formas 

literarias e épocas, utilizando criterios propios de selección e valoración. 

Interese e curiosidade polas distintas formas de pensar que mostra a nosa 

literatura. 

 



 

 

 

11. DO POSREXURDIMENTO Á GUERRA CIVIL (2): PROSA. 

Obxectivos didácticos 

 

1. Coñecer os autores máis importantes da narrativa na época das Irmandades daFala. 

2. Coñecer os autores máis importantes da narrativa na ÉpocaNós. 

2.1. Coñecer a traxectoria biográfica e ideolóxica de Otero Pedrayo, así como 
a súa transcendencia na literatura galega, e comentar fragmentos da súaobra. 

2.2. Coñecer a traxectoria biográfica e ideolóxica de Castelao, así como a 
súa transcendencia na literatura galega, e comentar fragmentos da súaobra. 

2.3. Coñecer a traxectoria biográfica de Rafael Dieste e comentar fragmentos 
da súa obra. 

3. Coñecer os autores máis importantes de ensaio na época das Irmandades da Fala e 
na ÉpocaNós. 

4. Coñecer os autores máis importantes de xornalismo na época das Irmandades da Fala 
e na ÉpocaNós. 

5. Coñecer os autores máis importantes de teatro na época das Irmandades da Fala e na 
ÉpocaNós. 

 

Criterios de avaliación 

 

1.1 Coñece os autores máis importantes da narrativa na época das Irmandades da Fala. 

2.1 Coñecer os autores máis importantes da narrativa na Época Nós. 

2.1.1 Coñece a traxectoria biográfica e ideolóxica de Otero Pedrayo, así como a súa 

transcendencia na literatura galega, e comentar fragmentos da súa obra. 

2.1.2. Coñece a traxectoria biográfica e ideolóxica de Castelao, así como a 
súa transcendencia na literatura galega, e comentar fragmentos da súaobra. 

2.1.3. Coñece a traxectoria biográfica de Rafael Dieste e comentar 
fragmentos da súa obra. 

3.1 Coñece os autores máis importantes de ensaio na época das Irmandades da Fala e na 

Época Nós. 

4.1 Coñece os  autores máisimportantes de xornalismo na época das 

Irmandades da Fala e na ÉpocaNós. 

5.1 Coñece os autores máis importantes de teatro na época das Irmandades da Fala e na 

Época Nós. 

 

 



 

 

CONTIDOS  

 

A prosa das Irmandades da Fala 

Elaboración de esquemas sobre a historia, as etapas ou os autores da época 

estudada. 

Elaboración de traballos de documentación a partir de temas dados relacionados cos 

contidos da unidade. 

Localización e explicación das características estilísticas e lingüísticas en textos dos 

autores estudados. 

Valoración da literatura como ciencia non utilitaria e que ten a finalidade de 

proporcionarnos pracer coa súa lectura e enriquecer a nosa vida con novos 

enfoques e experiencias. 

A Narrativa na Época Nós. 

Vicente Risco. 

Ramón Otero Pedrayo. 

Castelao. 

Rafael Dieste. 

Elaboración de esquemas sobre a historia, as etapas ou os autores da época 

estudada. 

Elaboración de traballos de documentación a partir de temas dados relacionados cos 

contidos da unidade. 

En fragmentos dados, análise do punto de vista, da caracterización dos personaxes, 

do ton e do humor. 

Estruturación de textos propostos. 

Valoración do feito literario como produto lingüístico, estético e cultural. 

Interese e gusto pola lectura de obras e textos literarios de diferentes formas 

literarias e épocas, utilizando criterios propios de selección e valoración. 

O ensaio na época das Irmandades da Fala e na Época Nós. 

Interese e curiosidade polas distintas formas de pensar que mostra a nosa 

literatura. 

O xornalismo na época das Irmandades da Fala e na Época Nós. 

O teatro na época das Irmandades da Fala e na Época Nós. 

Interese por expresar as propias ideas e sentimentos mediante as distintas formas 

literarias. 

12. DESDE A GUERRA CIVIL ATA 1980 (1): POESÍA. 

Obxectivos didácticos 

 



 

1. Coñecer as direccións poéticas e autores da Xeración de1936. 

2. Coñecer o grupo poético do exilio, profundando na vida e obra de Celso Emilio Ferreiro 
e na súa transcendencia na literaturagalega. 

3. Coñecer as direccións poéticas e autores da poesía doexilio. 

4. Coñecer as direccións poéticas e autores da Promoción deEnlace. 

5. Coñecer as direccións poéticas e autores da Xeración dos 50 ou das FestasMinervais. 

 

Criterios de avaliación 

 

1.1. Coñece as direccións poéticas e autores da Xeración de 1936 e comenta textos de 

Aquilino Iglesia Alvariño e de Álvaro Cunqueiro. 

2.1. Coñece o grupo poético do exilio, así como a vida, obra e transcendencia de Celso 

Emilio Ferreiro na literatura galega e comenta textos seus. 

3.1. Coñece as características, direccións poéticas e autores máis importantes que 

desenvolveron a súa traxectoria no exilio. 

4.1. Coñece as direccións poéticas e autores da Promoción de Enlace e comenta textos 

deste grupo. 

5.1. Coñece as direccións poéticas e autores da Xeración dos 50 ou das Festas Minervais 

e comenta textos seus. 

 

CONTIDOS  

 

Contexto histórico e cultural da poesía desde a Guerra Civil ata 1980. 

Elaboración de esquemas sobre a historia, as etapas ou os autores da época 

estudada. 

Valoración da literatura como ciencia non utilitaria e que ten a finalidade de 

proporcionarnos pracer coa súa lectura e enriquecer a nosa vida con novos 

enfoques e experiencias. 

A Xeración de 1936: direccións poéticas e autores. 

Aquilino Iglesia Alvariño. 

Álvaro Cunqueiro. 

Celso Emilio Ferreiro. 

Elaboración de traballos de documentación ou de exposicións orais a partir de temas 

dados relacionados cos contidos da unidade. 

Localización e explicación das características estilísticas e lingüísticas en textos dos 

autores estudados. 

Análise e comentario do contido de textos dos autores estudados. 



 

Redacción de contos, de novas versións ou paráfrases a partir dun poema dado. 

Comparación das semellanzas de tema e expresión de diversos poemas. 

Valoración do feito literario como produto lingüístico, estético e cultural. 

Interese e gusto pola lectura de obras e textos literarios de diferentes formas 

literarias e épocas, utilizando criterios propios de selección e valoración. 

A poesía do exilio. 

A Promoción de Enlace: direccións poéticas e autores. 

Localización e explicación das características estilísticas e lingüísticas en textos dos 

autores estudados. 

Análise e comentario do contido de textos dos autores estudados. 

Interese por expresar as propias ideas e sentimentos mediante as distintas 

formas literarias. 

A Xeración dos 50 ou das Festas Minervais: direccións poéticas e autores. 

Manuel María. 

Uxío Novoneyra. 

Xosé Luís Méndez Ferrín. 

Outros poetas: Xohana Torres, Bernardino Graña, Avilés de Taramancos. 

Localización e explicación das características estilísticas e lingüísticas en textos dos 

autores estudados. 

Análise e comentario do contido de textos dos autores estudados. 

Redacción de contos, de novas versións ou paráfrases a partir dun poema dado. 

Comparación das semellanzas de tema e expresión de diversos poemas. 

 
13. DESDE A GUERRA CIVIL ATA 1980 (2): PROSA. 

Obxectivos didácticos 

 

1. Coñecer a vida e obra dos escritores máis salientables da prosa de posguerra e a súa 
transcendencia na literaturagalega. 

2. Coñecer as características e autores do teatro e do ensaio galego entre19501980. 

 

 

 

Criterios de avaliación 

1.1. Coñece a vida e obra de Ánxel Fole, e comenta textos seus. 

1.2. Coñece a vida e obra de Álvaro Cunqueiro, e comenta textos seus. 

1.3. Coñece a vida e obra de Eduardo Blanco Amor, e comenta textos seus. 



 

1.4. Coñece a vida e obra de Xosé Neira Vilas e comenta textos seus.Coñece os autores 
máis representativos da prosa noexilio. 

1.6 Coñece os obxectivos comúns e os trazos caracterizadores dos autores da Nova 

Narrativa Galega e comenta algúns textos representativos. 

2.1. Coñece as características e autores do teatro e do ensaio galego entre 19501980. 

 

CONTIDOS  

 

A narrativa entre 1950 e 1980: 

Ánxel Fole. 

Álvaro Cunqueiro. 

Eduardo Blanco Amor. 

Xosé Neira Vilas. 

A prosa no exilio. 

A Nova Narrativa Galega: trazos caracterizadores e autores. 

Determinación do tipo de narrador de textos dados. 

Análise da lingua de textos dos autores estudados. 

Localización e interpretación dos compoñentes característicos en textos dos autores 

estudados. 

Comentario do fondo e da forma de textos propostos. 

Identificación en textos dados das características dun movemento literario. 

Comentarios interpretativos de textos dos autores estudados. 

Análise do espazo e do tempo no fragmento dunha novela. 

Valoración da literatura como ciencia non utilitaria e que ten a finalidade de 

proporcionarnos pracer coa súa lectura e enriquecer a nosa vida con novos 

enfoques e experiencias. 

Valoración do feito literario como produto lingüístico, estético e cultural. 

O teatro galego entre 1950 e 1980: 

O teatro galego na diáspora. 

O teatro en Galicia entre 1950 e 1965. 

O teatro en Galicia entre 1965 e 1980. 

Comparación das semellanzas entre textos e das diferenzas de tema e expresión. 

Interese por expresar as propias ideas e sentimentos mediante as distintas 

formas literarias. 

O ensaio galego entre 1950 e 1980: 

Ensaio filosófico. 

Ensaio sociolingüístico. 



 

Elaboración de traballos de documentación a partir de temas dados relacionados cos 

contidos da unidade. 

Interese e gusto pola lectura de obras e textos literarios de diferentes formas 

literarias e épocas, utilizando criterios propios de selección e valoración. 

Interese e curiosidade polas distintas formas de pensar que mostra a nosa 

literatura. 

 

14. A LITERATURA GALEGA ACTUAL (1): POESÍA. 

Obxectivos didácticos 

1. Coñecer o contexto histórico e cultural das últimas décadas do século XX no que se 
desenvolveu a poesía galega, así como as súas características comúns e poetas máis 
destacados. 

 

Criterios de avaliación 

1.1. Coñece o ámbito históricocultural da poesía das dúas últimas décadas do século XX: 
revistas, certames e escolmaspoéticas. 

1.2. Determina os trazos fundamentais da poesía dos anos 80, coñece os grupos epoetas 
máis salientables e comenta textosseus. 

1.3. Determina os factores que provocan o cambio de situación da poesía a partir dos 90, 
coñece as liñas creativas básicas e os poetas máissalientables. 

 

CONTIDOS  

 

O contexto histórico e cultural das últimas décadas do século XX: 

Ámbito histórico. 

Ámbito cultural e literario. 

Elaboración de esquemas ou resumos sobre a historia, as etapas ou os autores da 

época estudada. 

Elaboración de traballos de documentación a partir de temas dados relacionados cos 

contidos da unidade. 

Valoración da literatura como ciencia non utilitaria e que ten a finalidade de 

proporcionarnos pracer coa súa lectura e enriquecer a nosa vida con novos 

enfoques e experiencias. 

A poesía galega dos últimos anos: 

Revistas, certames e escolmas poéticas. 

Comparación das diferenzas e semellanzas entre distintas épocas da poesía galega. 

Análise da métrica e do ritmo de poemas dos autores estudados. 

Valoración do feito literario como produto lingüístico, estético e cultural. 



 

A poesía galega na década dos 80: 

Trazos fundamentais. 

Grupos e poetas. 

Comentario do contido ou determinación do tema de poemas dados.Interese por 

expresar as propias ideas e sentimentos mediante as distintas formas literarias. 

Liñas creativas básicas e autores. 

Redacción de novas versións dun poema substituíndo substantivos, adxectivos e 

verbos, pero mantendo a estrutura métrica, rítmica e sintáctica. 

Elaboración dun relato inspirándose nun poema dado. 

Comparación das semellanzas e diferenzas de ton e intención comunicativa en 

diversos poemas. 

Interese e gusto pola lectura de obras e textos literarios de diferentes formas 

literarias e épocas, utilizando criterios propios de selección e valoración. 

Interese e curiosidade polas distintas formas de pensar que mostra a nosa 

literatura. 

 

15. A LITERATURA GALEGA ACTUAL (2): PROSA. 

Obxectivos didácticos 

1. Coñecer as tendencias, obras e autores máis representativos da narrativa galega 
actual. 

2. Coñecer as tendencias, obras e autores máis representativos do teatro e do ensaio 
galego actual. 

 

Criterios de avaliación 

1.1. Coñece as tendencias, obras e autores máis representativos da narrativa galega 

actual. 

2.1. Coñece as tendencias, obras e autores máis representativos do teatro e do ensaio 

galego actual. 

CONTIDOS  

 

A narrativa galega actual: 

Tendencias e obras. 

A narrativa infantil e xuvenil. 

Autores de longa traxectoria: 

Xosé Luís Méndez Ferrín. 

Carlos Casares. 

Primeira promoción: 



 

Xavier Alcalá. 

Segunda promoción: 

Víctor Freixanes. 

Suso de Toro. 

Manuel Rivas. 
Terceira promoción. 

Elaboración de traballos de documentación a partir de temas dados relacionados cos 

contidos da unidade. 

Comentario do tema de textos dos autores estudados na unidade. 

Análise do sistema de recorrencias e do tipo de lingua dun texto literario. 

Caracterización dos personaxes que aparecen en fragmentos das obras estudadas. 

Análise da lingua e do estilo de textos dos autores estudados. 

Comentario do espazo ou das coordenadas cronolóxicas de textos propostos. 

Valoración da literatura como ciencia non utilitaria e que ten a finalidade de 

enriquecer a nosa vida con novos enfoques e experiencias. 

Valoración do feito literario como produto lingüístico, estético e cultural. 

O teatro actual: 

A xeración dos 80. 

A xeración dos 90. 

Interese e gusto pola lectura de obras e textos literarios de diferentes formas 

literarias e épocas, utilizando criterios propios de selección e valoración. 

O ensaio actual. 

Elaboración dun ensaio sobre un tema proposto. 

Comentario de textos ensaísticos. 

Interese por expresar as propias ideas e sentimentos mediante as distintas 

formas literarias. 

Interese e curiosidade polas distintas formas de pensar que mostra a literatura. 

 

 

 

5.-BLOQUES DE CONTIDOS 

A materia de Lingua Galega e Literatura preséntase estruturada en cinco bloques: 

Bloque 1, "Comunicación oral. Escoitar e falar", atende ao uso oral da lingua. Incide, sobre todo, 

na necesidade de que o alumnado galego teña modelos de fala adecuados e poida pór en práctica a 

súa lingua dentro e fóra da aula en contextos formais e informais. 

Bloque 2, "Comunicación escrita. Ler e escribir", ocúpase da comprensión e a produción escrita. 

Bloque 3, "Funcionamento da lingua", integra contidos relacionados co código e a súa 



 

organización e responde á necesidade de reflexión sobre a propia lingua coa finalidade de capacitar 

para o seu uso correcto, sen concibir os coñecementos lingüísticos como un fin en si mesmo. 

Bloque 4, "Lingua e sociedade", pretende que o alumnado comprenda os procesos 

sociolingüísticos e identifique os prexuízos para a súa superación. Así mesmo, persegue que 

recoñeza e empregue termos sociolingüísticos de xeito preciso. 

Bloque 5, "Educación literaria", asume o obxectivo de facer do alumnado lectorado competente,que 

integre a lectura como un mecanismo de comprensión do propio eu e da sociedade ao longo de toda a súa vida, a 

través do achegamento á historia da literatura galega, así como ás súas obras e aos seus autores e autoras máis 

salientables, recoñecendo a vinculación destes produtos literarios coa propia historia de Galiza. 
 

 

7.-CRITERIOS SOBRE CUALIFICACIÓN E RECUPERACIÓN DO ALUMNADO. 

 

Realizarase unha avaliación continua, xa que unha materia de carácter instrumental como é o 

caso da de Lingua e Literatura Galega debe manter ese sistema pola imposibilidade de illar uns 

obxectivosdeoutros.Aprofesoraouprofesorrealizaráunhaavaliacióninicialaoprincipiodecurso. Esta 

avaliación inicial será completada coa avaliación formativa, que se realizará durante todo o curso 

recollendo constantemente información sobre a marcha do alumnado e da que formarán parte todas 

as actividades levadas a cabo ao longo de cada período avaliatorio. Con carácter xeral, haberá 

probas que serán consontes coa metodoloxía de traballo e as actividades desenvolvidas. Establécese 

a realización de unh proba escrita ao longo de cada avaliación, que representarán un 80% da 

nota. Completarase o 100 % da nota coa lectura da obra seleccionada de cada avaliación, 

actividades na clase, participación e actitude positiva cara ao uso habitual da linguagalega. 

Nas probas escritas prestarase atención especial á ortografía, morfloxía e sintaxe, 

podendo reducirse a nota até dous puntos sobre 10, dependendo da gravidade das 

Incorreccións (Moi grave, grave, leve). 

Completarase cunha avaliación sumativa, que valorará ao final do curso o grao de 

consecución obtido polo alumno respecto aos obxectivos previstos.En caso de non alcanzar estes 

obxectivos, existirá un exame de setembro onde obrigatoriamente se acudirá para examinarse de 

toda a materia. 

Na cualificación final influirán o grao de asimilación de contidos por parte do alumno/a 

(criterio este básico e fundamental); o seu comportamento xeral; a actitude de traballo, interese e 

respecto amosada na clase durante todo o curso; a súa asistencia regular ás aulas e, finalmente, as 

lecturas e traballos realizados. 

Polo tanto, para a avaliación terase en conta, 

 



 

-O seguimento da alumna/o día a día a través do traballo e das intervencións en clase, así como a 

súa actitude na aula. 

 

-As probas, tanto orais como escritas, realizadas ao longo do trimestre para valorar a evolución 

do alumno/a e o seu grao de logro dos obxectivos. 

 

-Enténdese que o alumnado obterá cualificación positiva, en calquera das avaliacións, 

cando despois de todos os requisitos anteriores obteña unha cualificación mínima de 5 

puntos sobre 10. 

 

Os/as alumnos/as que non alcancen este mínimo teñen a posibilidade de realizar no mes de maio 

aquelas probas ou actividades propostas polo profesorado para facelo, así como modificar actitudes 

ou hábitos de traballo na avaliación seguinte. 

Se un alumno/a non se presenta a un exame, oral ou escrito, sen achegar unha xustificación en 

debido prazo e forma, e esta actitude é manifestamente reiterada, o profesor/a valorará a pertinencia 

de lle realizar unha proba individual nunha data que será fixada por este. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

No mes de maio realizarase un exame de recuperación para cada unha das avaliacións 

suspensas, sempre e cando o profesorado responsable da materia non teña acordado outro criterio ao 

longo do curso e foi advertido o alumnado. 

No caso de suspender a parte de Gramática terá que recuperala na súa totalidade. As partes de 

literatura e sociolingüística poden ser examinadas por avaliacións. 

Na convocatoria de setembro o Departamento elaborará unha proba baseada na 

Programación e cos materiais empregados ao longo do curso escolar. Como norma xeral, terá 

que examinarse de toda a materia. Para aprobar cómpre un 5 na proba (de 4,5 a 4,9 

redondearase a 5, de 4,1 a 4,4 redondearase a 4). 

 

8.-MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 

OS  PROCESOS DE MELLORA 

Programación Didáctica é un documento completo, pero tamén flexible, para servir de ferramenta útil no 

proceso de ensino-aprendizaxe. A súa concreción variará en función de diversas circunstancias, 

especialmente das características e necesidades educativas do alumnado concreto co que se traballe cada 

curso. Para isto levaranse a cabo análises e valoracións, así como propostas de mellora en diferentes 

momentos do curso. 



 

A principios do mesmo, a avaliación inicial ofrecerá uns valiosos datos para modificar os aspectos 

da presente Programación Didáctica que se consideren oportunos, co obxecto de axustarse á 

realidade do alumnado co que se traballará. 

Nas reunións de Departamento realizarase periodicamente un seguimento do 

desenvolvemento da mesma. Para iso teranse en conta tanto a consecución dos obxectivos como o 

desenvolvemento das actividades. Cada trimestre, despois de coñecer os resultados do alumnado e 

como estes se concretan nas cualificacións, será o momento de facer unha valoración do 

desenvolvemento da programación e planificar as accións educativas que se consideren oportunas, 

co obxectivo de atender de maneira especial os aspectos en que o alumnado presente maiores 

dificultades. 

Outro momento fundamental para a avaliación da presente Programación Didáctica será o 

final do curso. Para esa avaliación terase en conta, en primeiro lugar, o grao de cumprimento da 

propia Programación. En segundo lugar, valoraranse os resultados globais do alumnado. Para que a 

avaliación sexa máis completa, terase en conta o grao de satisfacción do profesorado coa mesma. 

Deste proceso avaliativo extraeranse as propostas de modificación e mellora para a Programación 

Didáctica do vindeiro curso. Potenciaranse os aspectos que ofrezan mellores resultados e maior 

satisfacción, ao mesmo tempo que se atenderán especialmente aqueles en que o alumnado presente 

maiores carencias oudificultades. 

9.-CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 

A materia de Lingua galega e Literatura é unha disciplina privilexiada para o traballo dos 

elementos transversais. Prima as actividades de comprensión lectora, a expresión oral e escrita, de 

comunicación audiovisual, coas tecnoloxías da información e da comunicación como ferramentas 

imprescindibles para o proceso de ensino-aprendizaxe. 

As actividades relacionadas coa sociolingüística e e literarura son favorecedoras do 

emprendemento e a educación cívica. A igualdade efectiva entre as persoas e a non discriminación 

por calquera circunstancia social ou persoal ten os seus mecanismos de aprendizaxe nas mesmas 

estratexias da análise sociolingüística. . 

O coñecemento e a análise da situación sociolingüística e das diferentes etapas da historia da 

lingua e da literatura promoven a aprendizaxe da prevención e da resolución pacífica de conflitos 

en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a 

liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia e o respecto aos 

dereitos humanos. Como exemplos podemos lembrar a obra humanística, popular e humorística 

de Castelao, asícomo 

o retrato dun sector social, a fidalguía, realizado por Otero Pedrayo. 

 



 

En particular, o estudo da traxectoria e da obra literaria dos autores de posguerra e do 

achegamento á sociedade e á literatura actuais facilitarán, por exemplo, a reflexión sobre 

estereotipos que supoñen discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de 

xénero. Así como a incorporación da muller ao ámbito da escrita, feito que se salienta afins do 

século XX e que cobra carta de natureza no XXI tanto na poesía como na prosa (tanto narrativa 

como ensaística). Concretamente, para o período de posguerra, servirá como acicate para o 

coñecemento e recoñecemento da realidade política do momento, onde a situación de ditadura 

conculcou a liberdade de expresión, de asociación e dereunión. 

A organización e o desenvolvemento curricular da materia de Lingua galega e Literatura 

procura a participación do alumnado en actividades que lle permitan afianzar aptitudes como a 

creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido 

crítico. Referímonos a actividades como recitais, representacións teatrais, debates, concursos de 

contacontos, xornadas sobre aspectos culturais, clubs de lectura, revistas e publicacións, etc. 

Estas mesmas actividades favorecen o desenvolvemento da convivencia, a tolerancia, a prudencia, o 

autocontrol, o diálogo e a empatía, que servirán para solucionar con éxito situacións de conflito no 

ámbito escolar, familiar e social en xeral, ao mesmo tempo que contribúen a exercitar destrezas e 

adquirir valores que tenden a previr e evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

Como exemplo desta transversalidade temos previsto contar coa presenza de Antón Riveiro 

Coello para falar da súa novela As rulas de Bakunin, onde se reflexionará sobre o tráxico momento 

histórico da guerra civil e das súas consecuencias así como a necesaria memoria histórica como 

mínima reparación moral para as vítimas. 

 

10.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

A idea de conexión entre a realidade cotiá e a das aulas semella algo básico, por iso resulta 

obvio considerar que as actividades complementarias que se desenvolvan no centro ou fóra del 

serán un elemento determinante para a mellora do proceso deensino-aprendizaxe. 

Neste sentido, a colaboración de autores que explican a súa obra e expoñen o proceso 

creativo que a lingua lles permitiu crear a obra literaria é un dos piares que contribúe nos diferentes 

xéneros literarios a espertar entre o alumnado o espírito creativo e expresivo do idioma no plano 

oral eescrito. 

Esta actividade irá sempre precedida da lectura individual da obra do autor invitado para que 

o alumnado resolva dubidas ou curiosidades sobreaquela. 

Como diciamos máis enriba, o traballo interdisciplinar e de inmersión na contorna ou no 

medio natural serán dúas das ideas principais para o traballo extraescolar. Así, e como vén sendo 

tradicional, a colaboración cos departamentos de Bioloxía, X. e Historia, L. Española,Economía, 

Biblioteca e Educación Física permite organizar actividades que contribúen á formación integral do 

noso alumnado. 



 

 

11.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Á hora de establecer as medidas de atención á diversidade e inclusión habemos de recompilar, en 

primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo, debe coñecerse 

a relativaa: 

 

Necesidades individuais 

 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén nos 

proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes. A partir dela 

poderemos: 

 

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias 

no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades educativas, con 

altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar 

en risco, pola súa historia familiar, etc.). Neste apartado haberá que considerar aquel alumnado que ou 

ben por non ter cursado a materia de lingua galega en cursos anteriores ou terse incorporado 

tardiamente á súa aprendizaxe por calquera razón de índole persoal,debe ser obxecto desa atención 

puntual cos apoios necesarios de Lingua e, en menor medida, deliteratura. 

• Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, xestión de 

tempos grupais para favorecer a intervención individual). O traballo en equipo procurará compensar os 

desequilibrios entre o alumnado con máis ou menoscompetencias. 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos que se van 

empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada undeles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destesestudantes. 

 

 

 

12.-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

O material de referencia fundamental son as explicacións na aula. O alumnado deberá 

tomar apuntamentos e comentar na clase diversos textos literarios entregados polo 

profesor. A partir da experiencia lectora extraeranse as conclusións para catalogar os 

textos e inseridos no seu momento histórico e estético. Tamén lle será entregadas as 

presentacións en power point de todo o temario do curso. As fotocopias igualmente 

servirán para realizar os exercicios de gramática na aula. Sen obviar o suo particular, non 

obrigatorio, de calquera libro de texto das diferentes editoriais, así como o apoio doutros 

materiais obtidos a partir da páxina web de calquera editorial. 

 

 

 

 

 

 



 

OBXECTIVOS E CONTIDOS MÍNIMOS: 

Ao longo do curso, o alumnado será capaz de: 

1.Producir textos orais e escritos de diferente tipo. 

2. Coñecer a historia externa e reflexionar sobre a situación actual dogalego. 

3. Coñecer e recoñecer nun texto os procedementos de adecuación, coherencia ecohesión. 

4. Coñecer os conceptos teóricos e os procedementos lingüísticos propios da gramática e afonoloxía 

galegas (morfoloxía, sintaxe,ortografía). 

5. Coñecer, utilizar correctamente e analizar semanticamente o léxico proposto no curso(campo 

semántico, sinonimia, polisemia, antonimia, homonimia). 

6. Analizar sintacticamente un texto ou frase (frase eoración). 

7. Elaborar comentarios de texto dos autores propostos. Comprensión xeral da LiteraturaGalega 

(XX-XXI) que permita responder a cuestións segundo as épocas, xéneros, temas ouautores 

8. Relacionar autores, obras e feitos literarios (XX-XXI) cos acontecementos sociais e culturaisque 

acontecían no momento da súa produción, en particular a través das lecturasfixadas. 

9. Utilizar a lingua galega con fluidez e normalidade nos diferentes contextoscomunicativos 

 

CONTIDOS TEMPORALIZADOS: 

Se temos en conta que para o presente curso non se seguiría ningún manual concreto como libro de 

texto, a organización dos contidos queda como segue: 

1ª AVALIACIÓN:LITERATURA: 

Do posrexurdimento á guerra civil: A poesía das Irmandades da Fala:Noriega Varela, .Ramón 

Cabanillas. 

A poesía das Vangardas : M. Antonio, Bouza Brey, Amado Carballo, etc. 

Prosa: A narrativa da época Nós: Risco, Otero Pedrayo, Castelao, Rafael Dieste, etc. 

GRAMÁTICA:: Tipoloxía textual: narración, descrición, ensaio, etc. 

Morfoloxía: Clases de palabras: substantivo, adxectivo, verbo, determinantes... 

Ortografia: Revisión acentuación e uso dalgunhas consoantes: b-v, s-x, grupos 

cultos, terminacións, etc. 

 

2ª AVALIACIÓN: 

LITERATURA:Desde a guerra civil ata 1980: 

Poesía: A xeración de 1936: Aquilino Iglesia Alvariño, Álvaro Cunqueiro, C. E. Ferreiro. 

A poesía do exilio; a Promoción de Enlace,A xeración dos cincuenta ou das Festas Minervais: M. 

María, Uxío Novoneyra, X.L. Méndez Ferrín, etc. 

SOCIOLINGÜÍSTICA: Historia da lingua galega dos séculos XX-XXI: Normalización, 

Normativización, galego estándar e galego oral. 

Funcións sociais da lingua. Biligüiismo, diglosia, lingua maioritaria, minoritaria e minorizada; 

linguas en contacto, interferencias, etc. 



 

Variedades xeográficas. 

 

3ª AVALIACIÓN: 

LITERATURA: 

PROSA: A narrativa entre 1950-1980. A nova narrativa galega (Carlos Casares, Ferrín, etc.) 

O teatro galego de 1950 a 1980. 

O ensaio galego entre 1950-1980. 

Literatura galega actual: 

Poesía: A poesía galega na década dos 80: grupos e poetas. 

Prosa: Narrativa actual: Tendencias e obras; Narrativa infantil e xuvenil; Autores de longa 

traxectoria: Ferrín, Casares, Primeira, segunda e terceira promoción.Ensaio. Teatro: xeración dos 80 

e 90. 

Gramática:Fonética e fonoloxía. Vogais e consoantes. 

Sintaxe:Frase e oración (simple, composta, etc.) 

 

 

 

Criterios de avaliación por bloques temáticos 

A.GRAMÁTICA 

 

Comprende que o texto é a maior unidade de comunicación lingüística e coñece as súas 

características. 

Recoñece as estruturas narrativa, expositiva, persuasiva, dialogada e poética, así como 

as súas intencións e manifestacións en determinadas tipoloxías textuais. 

Recoñece e delimita as propiedades textuais xerais que debe ter un texto 

Coñece e define os fonemas vocálicos e os consonánticos. 

Divide palabras en sílabas e clasifícaas en libres ou trabadas. 

Localiza ditongos, tritongos e hiatos, e clasifica os ditongos en crecentes, decrecentes ou 

homoxéneos. 

Coñece o acento e a entoación como unidades suprasegmentais. 

Identifica o tonema como unidade básica da entoación e diferencia as modalidades de entoación 

Identifica as unidades que constitúen as palabras e clasifica estas en simples, derivadas, compostas 

ou parasintéticas. 

Identifica os procedementos más habituais de formación de palabras. 

Recoñece a idea de campo léxico e os tipos de desvíos léxicos que se poden dar na nosa lingua. 

Coñece e aplica a formación dos graos do adxectivo. 

Coñece e aplica correctamente as segundas formas do artigo. 



 

Coñece as funcións e aplica as formas dos adxectivos determinativos e dos pronomes: 

demostrativos, posesivos, indefinidos, numerais, interrogativos e exclamativos. 

Coñece e aplica as formas dos relativos 

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

Identifica os distintos tipos de frases e os seus elementos constituíntes. 

Identifica as distintas funcións sintácticas. 

Identifica os diferentes tipos de oracións. 

Distingue os diferentes tipos de oracións compostas por coordinación e por subordinación. 

Usa correctamente os pronomes o, a, os, as cos verbos intransitivos. 

.Comprende os conceptos de significado, significante e referente, así como os de denotación e 

connotación. 

Comprende os conceptos de campo semántico, sema, semema e arquisemema, e establece as 

relacións xerárquicas. 

Identifica as diferentes relacións semánticas. 

Comprende as causas, mecanismos e consecuencias dos cambios semánticos. 

 

 

 

B.SOCIOLINGÜÍSTICA 

Coñece os fitos máis salientables das épocas da preguerra. 

Coñece os fitos máis salientables das épocas da posguerra. 

Coñece os fitos máis salientables das épocas da actualidade. 

Coñece as funcións sociais da lingua. 

Explica os termos «bilingüismo», «diglosia» e «conflito lingüístico». 

Analiza a situación do galego na nosa Comunidade. 

Diferencia entre linguas non oficiais, linguas oficiais e linguas cooficiais. 

Comprende a situación de lingua minorizada. 

Explica as actuacións oficiais da política lingüística no proceso de normalización. 

Analiza os diferentes factores sociais que interveñen no proceso de normalización lingüística. 

Coñece o fenómeno da variación lingüística e, especialmente, a variación diatópica ou xeográfica. 

Analiza e estuda as variedades xeográficas do galego moderno. 

Coñece os trazos fundamentais (fonéticos e morfosintácticos) para diferenciar as falas do galego 

moderno. 

Distingue os bloques e as áreas do galego. 

 

 

 



 

C.LITERATURA 

Interpreta o contexto históricocultural no que se desenvolveu a literatura desde o Posrexurdimento 

á Guerra Civil. 

Coñece os principais poetas das Irmandades da Fala, destacando a figura de Antonio Noriega 

Varela. 

Comprende a transcendencia de Ramón Cabanillas nas das Irmandades da Fala e na literatura 

galega e comenta fragmentos da súa obra. 

Determina os grupos, tendencias poéticas e escolas das vangardas e analiza poemas das súas 

figuras máis salientables. 

Interpreta a transcendencia de Manuel Antonio na literatura galega e comenta, temática e 

formalmente, poemas seus. 

Coñece os autores máis importantes da narrativa na época das Irmandades da Fala. 

Coñece os autores máis importantes da narrativa na Época Nós. 

Coñece a traxectoria biográfica e ideolóxica de Otero Pedrayo, así como a súa transcendencia na 

literatura galega, e comentar fragmentos da súa obra. 

Coñece a traxectoria biográfica e ideolóxica de Castelao, así como a súa transcendencia na 

literatura galega, e comentar fragmentos da súa obra. 

Coñece a traxectoria biográfica de Rafael Dieste e comenta fragmentos da súa obra. 

Coñece os autores máis importantes de ensaio na época das Irmandades da Fala e na Época Nós. 

Coñece os autores máis importantes de xornalismo na época das Irmandades da Fala e na Época 

Nós. 

Coñece os autores máis importantes de teatro na época das Irmandades da Fala e na Época Nós. 

Coñece as direccións poéticas e autores da Xeración de 1936 e comenta textos de Aquilino Iglesia 

Alvariño e de Álvaro Cunqueiro. 

Coñece o grupo poético do exilio, así como a vida, obra e transcendencia de Celso Emilio Ferreiro 

na literatura galega e comenta textos seus. 

Coñece as características, direccións poéticas e autores máis importantes que desenvolveron a súa 

traxectoria no exilio. 

Coñece as direccións poéticas e autores da Promoción de Enlace e comenta textos deste grupo. 

Coñece as direccións poéticas e autores da Xeración dos 50 ou das Festas Minervais e comenta textos 

seus. 

Coñece a vida e obra de Ánxel Fole, e comenta textos seus. 

Coñece a vida e obra de Álvaro Cunqueiro, e comenta textos seus. 

Coñece a vida e obra de Eduardo Blanco Amor, e comenta textos seus. 

Coñece a vida e obra de Xosé Neira Vilas e comenta textos seus. 

Coñece os autores máis representativos da prosa no exilio. 

Coñece os obxectivos comúns e os trazos caracterizadores dos autores da Nova Narrativa Galega e 

comenta algúns textos representativos. 



 

Coñece as características e autores do teatro e do ensaio galego entre 19501980. 

Coñece o ámbito históricocultural da poesía das dúas últimas décadas do século XX: revistas, 

certames e escolmas poéticas. 

Determina os trazos fundamentais da poesía dos anos 80, coñece os grupos e poetas máis 

salientables e comenta textos seus. 

Determina os factores que provocan o cambio de situación da poesía a partir dos 90, coñece as liñas 

creativas básicas e os poetas máis salientables. 

Coñece as tendencias, obras e autores máis representativos da narrativa galega actual. 

Coñece as tendencias, obras e autores máis representativos do teatro e do ensaio galego actual. 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Para a avaliación numérica (de 1 a 10, sendo 5 o aprobado) teranse en conta todos os criterios 

fixados na programación dos contidos, sendo imprescindible para aprobar a realización 

adecuada dos traballos encomendados, a resposta correcta ás cuestións sobre os textos e a 

asistencia a clase cunha actitude positiva. Os instrumentos utilizados serán probas orais e 

escritas e o traballo diario na aula. 

En cada avaliación realizaranse polo menos dúas probas escritas, que suporán o 80 % da 

cualificación xunta coa lectura dalgunha obra. O 20 % restante dependerá do traballo diario 

na aula, recollido no caderno do profesor: chamadas orais, tarefas realizadas, progresión, 

actitude positiva ou negativa. No caso de ter pendente a primeira parte de cada avaliación, 

arbitraranse medidas para que na segunda parte dese trimestre poida recuperala e, así 

reducir a acumulación de materia de cara á avaliación final.A nota mínima para a 

recuperación da parte pendente terá que ser igual ou superio a 3.; en caso contrario 

acumularíase ata a proba final. 

As faltas de ortografía, morfoloxía, sintaxe ou vocabulario serán tidas en conta á hora de 

cualificar as probas, podendo repercutir ata dous puntos menos sobre a cualificación, 

dependendo da gravidade e reiteración das mesmas. 

Se un alumno/a non se presenta a un exame, oral ou escrito, sen achegar unha xustificación en 

debido prazo e forma, e esta actitude é manifestamente reiterativa, o profesor/a valorará a 

pertinencia de realizarlle unha proba individual nunha data que será fixada por el ou ela. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

No mes de maio realizarase un exame de recuperación para cada unha das avaliacións suspensas.No 

caso que a parte suspensa sexa a de Gramática terá que examinarse de toda, para a Sociolingüísticae 

literatura poderá separarse a materia por avaliacións. 

Na convocatoria de setembro o Departamento elaborará unha proba común que responda á 

programación xeral de segundo de bacharelato e aos mínimos esixidos cos materiais empregados ao 

longo do curso.Para aprobar cómpre un 5 na proba (de 4,5 a 4,9 redondearase a 5, de 4,1 a 4,4 

redondearase a 4). 

 
ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE DE 1º DE BACHARELATO 

O alumnado que acumule como materia pendente de 1º a Lingua galega e literatura terá que 

presentarse ás probas convocadas con carácter parcial nos meses de novembro e abril. Para 



 

presentarse á segunda proba deberá obter como mínimo un tres (3) na primeira.De superar estas 

probas enténdese que ten a materia superada. De non ser así terá que presentarse a unha proba 

global nos días previos á finalización do curso de segundo de Bacharelato. 

Os criterios de recuperación basearanse nunha proba común que responde aos mínimos fixados 

para o nivel de 1º de Bacharelato.A cualificación de 1 a 10, enténdese que é aprobado cando a nota 

media dos parciais ou do final sexa igual ou superior a 4,5. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX  
 

 
 
 
  A materia obxecto do noso estudo ao longo do curso 2019-2020 vai consistir, 
fundamentalmente, na lectura das obras máis representativas de cada un dos períodos en que 
podemos dividir a nosa historia literaria recente. Portanto, o alumnado debe adquirir o hábito de 
comprensión dos textos (narrativos, líricos, teatrais) seguindo unha pauta para o comentario. 
Primeiro, evidentemente, a lectura (aquí entra a corrección lingüística co comentario de todas as 
desviacións da norma ou das interferencias que se atopen). Neste epígrafe cómpre sintetizar o 
argumento procurando que o alumnado non repita as palabras do texto e use as propias para 
interpretar o que acaba de ler, extraendo o máis importante ou substancial da súa actividade 
lectora. Acto seguido, debe fixarse nos recursos expresivos que o autor ou autora foi 
despregando no texto comprobando a súa función no argumento antedito. En terceiro lugar, debe 
atopar o tema ou temas que subxacen en todo o anteriormente analizado. Finalmente, debe 
encadrar dita obra dentro da temporalidade, isto é, debe inscribila no contexto histórico e nas 
correntes estético-literarias do momento. 
 Dado que consideramos o texto como o eixo sobre o que efectuar a nosa análise, 
podemos temporalizar o contido do curso da seguinte maneira: 
 
1ª Avaliación. Primeiro terzo do século XX. 
 Exame dos textos de Manuel-Antonio, Otero Pedrayo, Castelao, Rafael Dieste, Vicente 
Risco, Álvaro Cunqueiro. 
 
2ª Avaliación. Segundo terzo do século XX. 
 Lectura e interpretación de poemas de Celso Emilio Ferreiro, Aquilino Iglesia Alvariño, 
Xosé Luís Méndez Ferrín (poesía e prosa), Luís Pimentel, Xohana Torres, Luz Pozo Garza. 
 
3ª Avaliación. Terceiro terzo do séciulo XX. 
 Xeración dos oitenta (antoloxía), Manuel Rivas, Suso de Toro, Miguel Anxo Murado, Bieito 
Iglesias, Xeración dos noventa (antoloxía). 
 
O alumnado, alén de ser avaliado polas súas intervencións nas aulas, terá de entregar un traballo 
en cada avaliación sobre un texto previamente escollido. Este traballo terá un 40% do total da 
nota. O 60% restante será obtido polas intervencións na aula. 
 
 
 
 



 

 

PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA 

PROGRAMACIÓN 

A programación, en canto documento revisable, como mínimo, anualmente, non é algo inamovible, 

senón que se pon en cuestión, tanto desde o punto de vista global, como de cada nivel ou mesmo de 

cada persoa,polo grao de consecución dos obxectivos marcados. 

 

Deste xeito, cando se observa que os obxectivos marcados non son satisfactorios; ben sexa desde a 

avaliación interna ou externa (avaliación de diagnóstico,selectividade), o que procede é a revisión 

daquela. 

 

Esta avaliación da programación queda, en grande medida, reflectida na memoria de fin de curso, 

na que se recollen os resultados da evolución do mesmo e que permite revisar a programación do 

seguinte. Por exemplo, en cursos anteriores observouse que, ou ben por criterios demasiado 

rigoristas na corrección das PAU ou por non dar cumprimento aos obxectivos do Bacharelato por 

parte do  centro, o certo é que os resultados non foron satisfactorios, por iso, desde principio de 

curso se está a revisar esa programación.Desta maneira, no curso 2014-15 melloraron 

substancialmente eses resultados 

 

Nesta liña de actuación, cada profesor/-a,na fin do curso facilitará os seguintes datos para a posta 

en común no Departamento: 

 

A.- Parte da programación non impartida. 

 

B.- Xustificacións da parte da programación non impartida. 

 

C.- Modificacións introducidas durante o curso en relación coa programación didáctica. 

D.- Motivos das modificación feitas. 

E.- Propostas de melloras para a programación didáctica do próximo curso. 

F.- Valoración das obras incluídas no plan lector. 

G.- Propostas de modificacións no plan lector. 

 

H.- Análise dos resultados da avaliación do alumnado grupo a grupo.



 

ELACIÓN DE LECTURAS PARA O CURSO 2019-20 

 1º ESO- Roal Dahl, As bruxas, Xerais 

               Roal Dahl, Matilda, Xerais 

               Ledicia Costas, Esmeraldina, a pequena defunta, Xerais 

               Manuel Núñez Singala, O achado do castro ( teatro), Galaxia 

 2º ESO- Ledicia Costas, Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta,       
    Xerais. 

               César Mallorquí, As lágrimas de Shiva,Rodeira 

              3ª lectura  a escoller polo alumnado. 

 3º ESO- Avi, As confesións de Carlota Doyle 

              Domingo Villar, A Praia dos afogados, Galaxia 

              Sus De Toro, Unha rosa é unha rosa, Xerais 

 1º Bach.-Pedro Feijoo Os fillos do mar, Xerais 

              Manuel Núñez Singala, Camiños na auga, Galaxia 

              Selección de relatos clásicos 

 1º Bach.- Xulia Alonso, Futuro imperfecto, Galaxia 

              Blanco Amor, A esmorga, Galaxia 

              Darío Xohán Cabana, Galván en Saor, Xerais 

              Manolo Rivas, O lapis do carpinteiro, Xerais  

2º Bach.-Ribeiro Coello, As rulas de Bakunin, Galaxia 

                Lectura a escoller polo alumnado.   

-O/a profesor/a que o crea conveniente poderá fornecer unha lista de libros para que 
os/as alumnos/as escollan algún outro diferente dos desta listaxe. 

 

Nota: Como norma xeral, esixirase unha lectura por trimestre.



 

 

-LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA 

1º DE ESO: LINGUA GALEGA E LITERATURA. Edit. Anaya, 2015 
 

REFORZO: Cadernos de ortografía e morfosintaxe de Anaya 

 

2º DE ESO: LINGUA GALEGA E LITERATURA. Edit. Anaya, 2012 

 

 

3º DE ESO: LINGUA GALEGA E LITERATURA. Edit. Anaya, 2015 

 

 

4º  DE ESO: LINGUA GALEGA E LITERARUA, eDIT. Anaya, 2012 

 

 

1º DE BACHARELATO: LINGUA GALEGA E LITERATURA. Edit.Baía. 

 

 

2º DE BACHARELATO. LINGUA GALEGA E LITERATUR. Edit. Anaya (Recomendado) 

 

 

1º DE BACHARELATO. LITERATURA UNIVERSAL.Edit. Santillana (Recomendado)



 

 

 

SINATURAS DOS MEMBROS DO SEMINARIO DE LINGUA GALEGA 

CURSO 2019-2020 

 

 

 

 

FRANCISCA ÁLVAREZ ÁLVAREZ 

 

ELSA BALUJA BARREIRO 

CRISTINA NOGUEIRAS  

EZQUERRA 

IRENE PÉREZ PINTOS 

ROMÁN RAÑA LAMA 
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