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I.- INTRODUCIÓN  

 

O presente Programa de Diversificación Curricular para o Ámbito Lingüístico 

e Social está dirixido aos alumnos e alumnas que, por diversos motivos, 

presentan problemas de aprendizaxe, con resultados académicos inferiores aos 

desexables e que, polo mesmo, están expostos ao fracaso dentro da aula ordinaria.  

 

O obxectivo fundamental do Programa é dar resposta ás necesidades 

educativas que estes alumnos e alumnas teñen, cun seguimento e unha atención 

máis individualizada, e garantir que poidan acadar os obxectivos finais de etapa 

coma o resto dos seus compañeiros e compañeiras, para poder incorporarse á vida 

social dotándoos dos instrumentos que lles permitan comprender os procesos 

sociais, opinar e intervir de forma crítica nos acontecementos da vida cotiá, gozar 

da cultura social e acceder a estudos posteriores. 

 

O Programa non é en ningún caso pechado, posto que resulta imprescindible 

tras coñecer os alumnos e alumnas, adaptar os contidos conceptuais, 

procedementais e actitudinais, e mesmo os obxectivos, se procede, ás súas 

necesidades reais, aos seus intereses e expectativas. Máis ben plantexamos, coma 

unha sorte de declaración de intencións, un Programa o suficientemente aberto, 

flexible e xeral que permita realizar as adaptacións oportunas segundo as 

circunstancias concretas do alumnado e os recursos cos que contamos, tentando 



sempre resolver satisfactoriamente o binomio igualdade/diversidade: o alumnado 

de Diversificación Curricular deberá posuir unhas capacidades básicas segundo os 

obxectivos xerais de etapa, pero ofrecéndolle a cada quen o itinerario pedagóxico 

máis axeitado ás súas características individuais.  

 

A programación de Diversificación Curricular no Ámbito Lingüístico e Social 

integra os coñecementos das distintas áreas que conforman este Ámbito: 

Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura, e Ciencias Sociais 

(Xeografía, Historia e Historia da Arte).  Non se trata, non obstante, de 

proporcionar unha síntese apretada dos contidos destas tres áreas, o que só daría 

como resultado unha aprendizaxe memorística e superficial; preténdese dotar os 

alumnos e alumnas dunhas capacidades globais que lles permitan interpretar e 

resolver situacións e problemas do noso mundo e do noso tempo, sen que isto 

supoña esquecer o traballo con datos e informacións de carácter social e lingüístico 

que resultan imprescindibles para o desenvolvemento autónomo e crítico dos 

individuos na sociedade actual.  

 

En canto á metodoloxía, procúrase abandonar modelos pedagóxicos de 

carácter dirixista, para seren os alumnos e alumnas os/as protagonistas do seu 

propio proceso de  ensino-aprendizaxe, estimulando a indagación persoal e o 

intercambio fluído de opinións. Dado que a falta de hábito e técnicas de estudo, a 

desmotivación e, sobre todo, a escasa autoestima persoal, soen estar no cerne da 

problemática do alumnado que accede á Diversificación Curricular, procuramos un 

clima de aprendizaxe afectivo e non excesivamente formalizado, en coherencia cos 

obxectivos e os contidos que se priorizan no Programa. 

Tamén se rompe coa rixidez na organización de espazos e horarios, habitual 

nos centros de ensino, deixando de ser a aula o marco practicamente único da 

interacción didáctica, para abrirse a outros espazos de dentro e de fóra do centro 

educativo. 

 

A lingua vehicular no ensino-aprendizaxe de Diversificación Curricular será 

a lingua galega, sen que isto sexa un impedimento para acadar os obxectivos 

marcados no PCC, en xeral, e na Programación de Etapa en particular, isto é, o 

desenvolvemento das capacidades lingüístico-comunicativas do alumnado nas dúas 

linguas: castelá e galega. O obxectivo último e común, xa que logo, é o de 

perfeccionar as destrezas lingüísticas básicas (escoitar, falar, ler e escribir) 

afianzando o coñecemento da norma das dúas linguas e a súa adecuada 

materialización en situacións comunicativas diferenzadas. A integración didáctica 



das aprendizaxes referidas ás dúas linguas, levará á selección duns contidos 

comúns, ao emprego dun aparato conceptual e terminolóxico –lingüístico, 

gramatical, literario- común, e á formulación de actividades e utilización de 

recursos textuais variados, en galego e castelán, tratando de que a competencia do 

alumnado nas dúas linguas non sexa desequilibrada. Xa que a falta de dominio das 

dúas linguas coma instrumentos de comunicación e acceso ao coñecemento doutras 

materias, acostuma a ser un dos obstáculos na consecución dos obxectivos de 

etapa, e dado o carácter globalizador que ten o Ámbito, entendemos que as 

Linguas han de estar presentes en todo o poceso de ensino-aprendizaxe. A primeira 

intención será desenvolver a capacidade de uso da lingua galega e castelá como 

instrumentos de comunicación na súa vertente comprensiva e expresiva, que 

permitan aos alumnos e alumnas, ademais, aprender a analizar problemas, 

organizar información, elaborar proxectos e tomar decisións. 

 

Por outra banda, as aportacións da Área de Ciencias Sociais han de 

contribuír a que o alumnado comprenda, reflexione e asuma criticamente os 

problemas do mundo actual e, en particular os do seu entorno inmediato: 

problemas que xorden das interaccións que as sociedades manteñen co seu 

territorio, entre si, e aqueles que teñen que ver cos antecedentes e a memoria 

histórica da nosa sociedade.  

 

En síntese, o obxectivo fundamental desta Programación de Diversificación 

Curricular no Ámbito Social e Lingüístico é a formación de persoas e cidadáns 

informados/as, capaces de interpretar a realidade social de forma reflexiva 

e crítica, e de comunicarse e relacionarse cos demais, empregando 

correctamente os códigos da cultura social. 

 

 

II.- OBXECTIVOS XERAIS 

 

1. Coñecer e aprezar a diversidade espacial, cultural e lingüística do mundo e de 

Galicia, manifestando respecto e tolerancia cara aos pobos e culturas diferentes. 

2. Comprender e valorar a importancia da comunicación como un proceso básico 

da vida social, e aprezar as dúas linguas oficiais de Galicia, entendendo as 

circunstancias que inflúen no seu uso. 

3. Comprender discursos orais e escritos, tanto en lingua galega coma en lingua 

castelá, recoñecendo as súas diferentes finalidades e as diversas situacións de 

comunicación. 



4. Expresarse oralmente e por escrito, tanto en lingua castelá coma en lingua 

galega, con coherencia e corrección, empregando o vocabulario e os recursos 

expresivos axeitados. 

5. Coñecer as normas e mecanismos básicos da lingua galega e a lingua castelá 

para empregalos con corrección e incorporalos ás propias produccións 

lingüísticas e/ou literarias.  

6. Interesarse por perfeccionar a expresión lingüística. Interesarse pola 

autocorrección. 

7. Valorar a lectura e a escrita (en lingua castelá e en lingua galega) coma formas 

de comunicación e coma fontes de enriquecimento cultural e pracer persoal. 

8. Interpretar, comentar e producir textos literarios (orais e escritos) en lingua 

galega e en lingua castelá, dende posturas persoais críticas e creativas, 

valorando as obras relevantes da tradición literaria (especialmente galega e 

castelá). 

9. Participar en tarefas de grupo, discusións e debates, cunha actitude construtiva, 

crítica e tolerante, fundamentando as opinións propias e valorando a 

discrepancia e o diálogo como vía para a solución de problemas humanos e 

sociais. 

10. Saber obter e relacionar información verbal, icónica, estadística, cartográfica, 

etc., a partir de distintas fontes, en especial, os medios de comunicación. 

11. Resolver problemas e levar a cabo pequenas investigacións aplicando as 

técnicas e procedementos básicos do ámbito lingüístico e social. 

12. Identificar as relacións e mecanismos que rexen o funcionamento das 

sociedades contemporáneas e formar un xuízo persoal razoado. 

13. Analizar as interrelacións entre feitos políticos, económicos e culturais. 

Recoñecer a multicausalidade e o papel dos individuos na evolución e cambios 

históricos. 

14. Identificar e analizar as interaccións das sociedades co medio, e facerse 

conscientes das consecuencias económicas e medio-ambientais máis 

importantes. 

15. Aprezar os dereitos e liberdades das persoas coma unha conquista das 

sociedades avanzadas, e rexeitar situacións de inxustiza e discriminación. 

16. Valorar o patrimonio histórico, cultural e artístico da humanidade, en xeral, e de 

Galicia en particular, como ben común que debemos respectar e transmitir ás 

xeracións futuras. 

 

 

III.- CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN 



 

PREAVALIACIÓN (AVALIACIÓN DIAGNÓSTICA) 

 

1. Obxectivo: Valorar o grao de desenvolvemento nas destrezas 

lingüísticas 

 Contidos procedementais: 

- Formular cuestións ou realizar actividades ao redor dun texto lido ou 

exposto polo/a profesor/a, para comprobar o grao de atención e 

comprensión oral. 

- Realizar exposicións orais breves manifestando opinións ao respecto de 

temas de actualidade ou narrando anécdotas de carácter persoal, para 

valorar a capacidade expresiva a nivel oral. 

- Formular cuestións ou realizar actividades sobre textos lidos, para coñecer o 

grao de comprensión lectora. 

- Producir textos de diferente tipoloxía, para avaliar a capacidade expresiva a 

nivel escrito. 

2. Obxectivo: Coñecer as necesidades educativas de cada alumno/a 

 Contidos procedementais: 

- Consultar os informes académicos e/ou recadar información do/a 

orientador/a do centro e dos/as titores de anos anteriores. 

- Entrevistar o/a alumno/a. 

- Entrevistar os/as pais do/a alumno/a. 

- Plantexar coloquios para facilitar a expresión libre de sentimentos e opinións 

respecto do ensino, así como a valoración da propia experiencia académica. 

 

1ª AVALIACIÓN 

 

1. Obxectivo: Propiciar o autocoñecemento e reforzar a autoestima. 

Contidos procedementais:  

- Desenvolver a expresión oral en discursos de carácter persoal. 

- Practicar a escrita para organizar o pensamento, expresar sentimentos e 

opinións de carácter persoal, e analizar e valorar as propias capacidades. 

Contidos actitudinais: 

- Valorar as propias capacidades e reflexionar sobre as dificultades de 

aprendizaxe para procurar unha solución. 

- Interesarse por solucionar os propios problemas. 

2. Obxectivo: Conseguir un ambiente agradable na aula e un marco de 

afectividade que favoreza o proceso de ensino-aprendizaxe. 



 Contidos procedementais: 

- Dinamizar o grupo: realizar exercicios de presentación, de relación e de 

desinhibición. 

- Fomentar o traballo en parellas, en pequeno e en gran grupo. 

- Practicar tanto as formas duais de comunicación oral (diálogo e conversa), 

como as formas plurais (debate, mesa redonda). 

- Visualizar películas que xiren en torno a temas do interese do alumnado e 

que motiven os debates. 

Contidos actitudinais: 

- Valorar os demais e as súas capacidades afastando os prexuízos que 

dificulten as relacións na aula.  

- Interesarse por unha boa relación cos compañeiros e compañeiras e co 

profesorado. 

- Expresar con liberdade e respecto a propia opinión.  

- Desenvolver a escoita atenta e respectuosa. 

- Amosar unha actitude activa na aula participando nos debates e postas en 

común, na exposición voluntaria dos traballos realizados na casa, etc. 

3. Obxectivo: Procurar unha situación tanto individual coma colectiva de 

relaxación e disfrute ante o proceso de ensino-aprendizaxe.  

Contidos procedementais: 

- Practicar técnicas de relaxación tanto individual coma grupal. 

- Practicar técnicas de improvisación.  

- Promover a autoavaliación dos traballos, en xeral, e dos controis e exames, 

en particular.  

Contidos actitudinais: 

- Concienciarse da importancia de amosar unha actitude positiva ante o 

proceso de aprendizaxe para que este se leve a cabo con éxito. 

-  Desenvolver a curiosidade, a ansia de aprender e a vontade de superación. 

- Interesarse pola autocorrección e a autoavaliación como un medio de valorar 

o propio proceso de aprendizaxe e o grao de asimilación dos contados. 

4. Obxectivo: Fomentar a responsabilidade. 

 Contidos procedementais: 

- Facer uso da axenda para anotar as tarefas diarias e o material de traballo 

que se precisa.  

- Elaborar un horario de traballo diario.  

- Marcar uns compromisos a curto prazo para acadar hábito de estudo e 

mellorar no proceso de aprendizaje. 

Contidos actitudinais:  



- Interesarse por realizar as tarefas sinaladas no tempo establecido. 

- Amosar interese pola materia levando á aula o material preciso. 

- Tomar conciencia de que a constancia do traballo diario e a mellora das 

técnicas de estudo facilitarán o proceso de aprendizaje. 

5. Obxectivo: Fomentar o hábito e o gusto pola lectura 

 Contidos conceptuais: 

- A organización e o funcionamento da Biblioteca. 

- A elaboración de fichas bibliográficas. 

 Contidos procedementais: 

- Visitas á biblioteca do centro para recadar información da bibliotecaria 

respecto ao seu funcionamento e organización.  

- Elección libre das obras de lectura. 

- Creación da biblioteca de aula. 

- Posta en común e comentario das obras lidas. 

- Lectura na aula de textos por parte do alumnado (silenciosa e individual ou 

en voz alta e compartida). 

- Lectura na aula de textos por parte do/a profesor/a. 

 Contidos actitudinais: 

- Valorar a lectura como fonte de pracer e como medio de enriquecemento 

persoal e cultural. 

- Interesarse por adquirir o hábito de lectura. 

6. Obxectivo: Fomentar o interese pola presentación clara, limpa e 

ordenada dos traballos escritos 

 Contidos conceptuais: 

- As marxes, a sangría e os títulos. 

- A división en parágrafos. 

Contidos procedementais: 

- Dotar de estrutura lóxica os textos desordenados, reescribíndoos cunha 

correcta división en parágrafos e respectando as marxes e a sangría. 

- Incluír o caderno de traballo coma material avaliable e, polo tanto, a súa 

valoración coma un criterio de avaliación. 

Contidos actitudinais: 

- Interesarse pola presentación clara, limpa e ordenada dos traballos escritos. 

- Valorar a importancia dun caderno de traballo ben organizado. 

7. Obxectivo: Desenvolver a comprensión e a expresión orais. 

 Contidos conceptuais: 

- Os medios de comunicación: o xornal. 

- Aproximación aos xéneros xornalísticos. 



Contidos procedementais: 

- Lectura e/ou exposición oral por parte do/a profesor/a de noticias de 

actualidade.  

- Exposición oral por parte do alumnado de noticias de actualidade. 

- Aplicación de diversas técnicas para unha escoita atenta e comprensiva das 

noticias lidas ou expostas na aula.  

- Elaboración e exposición oral dun titular para cada unha das noticias 

escoitadas. 

- Selección de palabras clave das noticias escoitadas.  

Contidos actitudinais: 

- Interesarse por estar informado/a.  

- Procurar a claridade e a orde na exposición do discurso para facilitar a súa 

comprensión. 

- Tomar conciencia dos beneficios que reporta unha escoita atenta e 

comprensiva. 

- Procurar unha actitude crítica e unha opinión persoal ante a información dos 

medios de comunicación. 

8. Desenvolver a comprensión lectora. 

 Contidos conceptuais: 

- Características máis destacadas do relevo, o clima, a hidrografía e a 

vexetación de Galicia. 

 Contidos procedementais: 

- Practicar distintas técnicas de comprensión lectora en textos relacionados 

coa materia de Ciencias Sociais. 

- Realizar saídas e visitas culturais guiadas pola capital e a provincia para 

ampliar os coñecementos traballados na aula, procurando relacionar a 

realidade observada e a información recibida co estudado anteriormente. 

Contidos actitudinais: 

- Recoñecer a comprensión lectora coma unha habilidade fundamental e 

necesaria para que a aprendizaxe se leve a cabo. 

- Interesarse por coñecer a realidade galega. 

9. Obxectivo: Desenvolver a capacidade de atención, observación e 

memorización. 

 Contidos conceptuais: 

- O campo semántico do corpo humano, da roupa e os complementos. 

- O campo semántico da casa e a paisaxe (rural e urbana). 

- O campo semántico da flora e fauna galega. 

- A ortografía: b/v, h (en galego e castelán) e g/j en castelán. 



- As principais cidades e accidentes xeográficos de Galicia. 

 Contidos procedementais: 

- Identificar e corrixir os castelanismos en textos de diferente índole. 

- Encher os espazos en branco dun texto coa palabra axeitada. 

- Traballar co Método EOS (adaptado) para reforzar a ortografía. 

- Identificar e corrixir os erros ortográficos (de letras e acentos) en textos 

diversos. 

- Localizar no mapa físico de Galicia as principais cidades e accidentes 

xeográficos. 

 Contidos actitudinais: 

- Interesarse por mellorar a expresión escrita tanto en lingua galega coma en 

lingua castelá. 

- Valorar que a adquisición da competencia lingüística repercutirá nunha 

mellor capacidade comunicativa. 

- Recoñecer a memoria coma unha habilidade útil para proceso de 

aprendizaxe e, en xeral, para a vida diaria. 

10. Obxectivo: Mellorar a capacidade expresiva a nivel escrito. 

 Contidos conceptuais: 

- Achegamento á tipoloxía textual. 

- A descrición de persoas e de paisaxes. 

- Adxectivación para caracterizar as persoas. 

Contidos procedementais: 

- Producir textos descritivos incorporando o vocabulario aprendido (campos 

semánticos –corpo, paisaxe, flora, fauna…–, adxectivación). 

- Analizar as características estruturais e formais dos textos producidos.  

- Autocorrixirse e autoavaliarse familiarizándose con fichas e criterios de 

avaliación. 

Contidos actitudinais: 

- Valorar a escrita creativa coma unha fonte de pracer e enriquecemento 

persoal e cultural. 

- Recoñecer que o uso dun vocabulario correcto e preciso mellora a 

competencia comunicativa. 

- Interesarse por detectar os erros na expresión escrita para tentar corrixilos. 

 

2ª AVALIACIÓN 

 

1. Obxectivo: Mellorar a expresión oral. 

 Contidos procedementais: 



- Elaborar breves exposicións, procurando a orde e a claridade, tras a 

confección dun esquema previo. 

- Realizar breves exposicións orais para poñer en común as conclusións 

extraídas da reflexión individual sobre o traballo realizado na primeira 

avaliación, a valoración da propia actitude e o grao de cumprimento dos 

compromisos que se marcaran. 

- Levar a cabo roldas de preguntas e respostas entre todos os membros do 

grupo co fin de averiguar a opinión que os demais teñen do proceso de 

traballo plantexado na primeira avaliación e o papel do alumnado e o 

profesorado. 

 Contidos actitudinais: 

- Valorar a reflexión como un medio de (auto)coñecemento.  

- Valorar a crítica e a autocrítica construtiva coma un procedemento útil para 

superar dificultades e solucionar problemas. 

- Interesarse por expresarse a nivel oral con corrección, claridade, orde e 

respecto, sabendo que iso redundará nunha mellor comunicación. 

- Interesarse pola opinión allea, amosando unha escoita respectuosa, atenta e 

activa. 

 2. Obxectivo: Fomentar o gusto por ler comprendendo o que se le. 

 Contidos conceptuais: 

- Os diccionarios. Outras fontes de documentación e información. 

Contidos procedementais: 

- Selección por parte do grupo de dúas obras de lectura, unha en castelán e 

outra en galego. 

- Lectura na aula das obras escollidas (individual e silenciosa ou en voz alta e 

compartida). 

- Consulta nos diccionarios dos termos descoñecidos. 

- Consulta en enciclopedias de temas, personaxes, feitos, etc., aos que se 

faga referencia nas obras lidas. 

- Aplicación de diversas técnicas de comprensión lectora, tras a lectura das 

obras ou fragmentos. 

- Posta en común, debates, exposicións individuais, etc., ao redor das obras 

lidas e/ou dos temas que tratan. 

 Contidos actitudinais: 

- Valorar a lectura coma unha fonte de pracer e enriquecemento persoal e 

cultural. 

- Concienciarse dos distintos xeitos de ler segundo sexa a finalidade da 

lectura. 



- Acadar unha opinión propia e unha postura crítica ante o lido. 

3. Obxectivo: Desenvolver/Mellorar as técnicas de estudo 

 Contidos conceptuais: 

- Idea principal e secundaria, oración temática, resumo, esquema e mapa 

conceptual. 

- A Economía. Conceptos básicos: poboación activa/inactiva; sector primario, 

secundario e terciario; países desenvovidos e subdesenvolvidos… 

- Características fundamentais da Economía Galega. 

 Contidos procedementais: 

- Analizar a estrutura textual: a orde dos parágrafos nun texto, a orde das 

oracións nun parágrafo, a orde das palabras na oración. 

- Dotar de estruturación lóxica un texto desordenado. 

- Identificar a idea principal e a(s) idea(s) secundaria(s) dun texto. 

- Confeccionar esquemas de diferente tipoloxía. 

- Elaborar resumos segundo diversas técnicas ou procedementos. 

- Realizar saídas e visitas culturais. 

- Levar á aula persoas que pola súa actividade profesional poidan completar 

coa súa experiencia e información o aprendido na aula. 

 Contidos actitudinais:  

- Concienciarse de que a adquisición de técnicas de estudo axeitadas facilitará 

a aprendizaje. 

- Interesarse por posuír información sobre a actualidade do país e por coñecer 

a realidade galega.  

4. Obxectivo: Potenciar a escoita atenta e a comprensión oral. 

 Contidos conceptuais: 

- Tipoloxía textual: o texto expositivo. 

Contidos procedementais: 

- Lectura na aula de textos relacionados coas Ciencias Sociais. 

- Identificar o tipo de texto (fundamentalmente expositivo) e a súa 

estruturación, tras a súa lectura ou exposición na aula, ben por parte do 

profesor/a, ben por parte dun/ha alumno/a. 

- Elaborar o esquema básico dun texto previamente escoitado. 

- Tomar apuntamentos dun texto oral. 

 Contidos actitudinais: 

- Valorar a importancia que ten no proceso de aprendizaxe e no rendemento 

académico a adquisición dunha boa comprensión oral e dunha escoita atenta 

e activa. 

5. Fomentar o grao de concentración e de memorización a longo prazo. 



 Contidos conceptuais: 

- As comunidades e capitais de provincia do Estado Español. 

- Os países europeos e as súas capitais. 

 Contidos procedementais: 

- Practicar técnicas de concentración. 

- Practicar estratexias de memorización. 

- Localizar no mapa político de España as comunidades e capitais de 

provincia. 

- Localizar no mapa político de Europa os países e as súas capitais. 

 Contidos actitudinais: 

- Interesarse por adquirir unha cultura básica. 

- Valorar a concentración e a memoria coma habilidades útiles no proceso de 

aprendizaxe e no rendemento académico, en particular, e na vida diaria, en 

xeral. 

6. Obxectivo: Mellorar a expresión escrita. 

 Contidos conceptuais: 

- A concordancia verbal. Tempos e valores verbais. 

- A Sintaxe. A subordinación: principais concectores. 

 Contidos procedementais: 

- Completar textos con espazos en branco para introducir os tempos verbais 

precisos. 

- Reescribir textos modificando os tempos  ou valores verbais. 

- Identificar nun texto os principais conectores e proposicións subordinadas. 

- Reescribir (ou ampliar ou reducir) textos modificando, introducindo ou 

eliminando subordinadas. 

- Producir textos breves segundo determinadas consignas ao respecto dos 

valores temporais. 

- Producir textos breves segundo determinadas consignas ao respecto dos 

conectores e proposicións subordinadas. 

- Crear narracións ou relatos breves procurando unha correcta concordancia 

verbal e un uso axeitado dos conectores subordinantes, sen esquecer a 

presentación clara e ordenada e unha lóxica estruturación en parágrafos. 

 Contidos actitudinais: 

- Valorar a importancia que para o sentido e a coherencia dun texto posúe un 

correcta concordancia verbal e unha axeitada estruturación sintáctica. 

- Interesarse pola escrita creativa . 

 

3ª AVALIACIÓN 



 

1. Obxectivo: Desenvolver a autoestima e a motivación polos estudos. 

 Contidos procedementais: 

- Procurar información en distintos medios sobre as saídas académicas e 

profesionais que sexan do interese de cada un dos nosos alumnos e 

alumnas. 

- Visitar outros centros educativos, da cidade e fóra dela, onde se impartan 

ciclos formativos de grao medio e superior. 

- Visitar profesionais de distintos sectores económicos que acheguen a súa 

experiencia laboral e informen sobre a súa formación e as condicións do seu 

traballo. 

 Contidos actitudinais: 

- Ter perspectivas de futuro, ilusionarse pola posibilidade de “chegar a ser”, 

interesarse pola propia realización persoal e profesional. 

- Interesarse por coñecer diferentes formas de vida e de traballo. 

- Interesarse pola realidade laboral e social do país.  

2. Obxectivo: Mellorar a expresión e a comprensión oral. 

 Contidos conceptuais 

- Fontes de documentación e información. 

- A conferencia. 

 Contidos procedementais: 

- Achegarse á procura de información a través de Internet.  

- Procurar información tanto na Biblioteca do Centro como na Biblioteca 

Municipal. 

- Preparar unha conferencia sobre a civilización antiga elixida polo/a 

alumno/a, ou sobre a cultura peculiar dalgún pobo que exista actualmente. 

- Dar unha conferencia sobre o tema preparado.  

- Tomar apuntamentos sobre as conferencias dictadas polos/as 

compañeiros/as ou elaborar esquemas e resumos sobre as mesmas. 

- Idear un título para cada unha das conferencias exportas. 

 Contidos actitudinais: 

- Interesarse pola diversidade cultural e a historia das civilizacións. 

- Tomar conciencia da importancia de planificar axeitadamente unha 

conferencia. 

- Valorar a mellora da expresión oral como un xeito de progresar na 

competencia comunicativa. 

- Valorar a importancia que posúen a atención auditiva e a comprensión oral 

tanto para o rendemento académico como para a vida diaria. 



3. Obxectivo: Reforzar o grao de observación, atención, concentración e 

memoria. 

 Contidos conceptuais: 

- Países de América, Asia, África e as súas capitais. 

- Accidentes xeográficos máis destacados no mundo. 

- Peculiaridades sociais, culturais, políticas, históricas, gastronómicas, 

económicas… dalgunhas partes do mundo. 

 Contidos procedementais: 

- Localizar no mapa político de América, Asia e África os países e a súas 

capitais. 

- Localizar no mapamundi algúns accidentes xeográficos destacados. 

- Confeccionar murais ou collages sobre diversos países do mundo. 

- Elaborar guías de viaxes e/ou guías turísticas sobre algún país do mundo. 

- Asistir á exposición oral sobre algún(s) país(es) do mundo realizada por 

algunha persoa que o(s) visitase para tomar apuntamentos ou confeccionar 

o esquema. 

- Elaborar unha entrevista a algunha persoa que viaxase a algún(s) país(es) 

do mundo. 

 Contidos actitudinais: 

- Interesarse por posuír unha cultura básica. 

- Recoñecer as dificultades particulares de atención e concentración.  

- Valorar as habilidades da concentración e a memorización como útiles non 

só para o rendemento académico senón para a vida diaria.  

- Sentir curiosidade e respecto pola diversidade cultural.  

4. Obxectivo: Afianzar as técnicas de estudo e a comprensión lectora. 

 Contidos conceptuais: 

- A Poboación. Conceptos básicos: taxa de natalidade e de mortalidade, 

crecemento natural, emigración/inmigración, indicadores do 

desenvolvemento ou subdesenvolvemento dun pobo... 

- A Poboación Galega. A emigración e o avellentamento da población. 

 Contidos procedementais: 

- Aplicación de técnicas diversas de comprensión lectora. 

- Confección de esquemas de diferente tipoloxía. 

- Lectura e comprensión de mapas conceptuais.  

- Elaboración de mapas conceptuais. 

- Lectura e comprensión de gráficos diversos, con especial atención aos que 

poidan aparecen nos xornais. 

- Elaboración de gráficos de diferente tipoloxía. 



- Procura nos xornais de noticias referidas ao temas tratados na aula. 

 Contidos actitudinais: 

- Recoñecer a utilidade das técnicas de estudo e a lectura comprensiva no 

proceso de aprendizaxe e asimilación de contados. 

- Interesarse por coñecer a realidade galega.  

5. Obxectivo: Expresarse a nivel escrito con coherencia e corrección, tanto 

en lingua castelá coma en lingua galega, empregando o vocabulario e os 

recursos expresivos axeitados.  

 Contidos conceptuais: 

- Interferencias lingüísticas entre os idiomas galego e castelán. Castelanismos 

(ortográficos, morfosintácticos e léxicos) máis frecuentes en lingua galega. 

- O texto teatral e o espectáculo teatral. 

- Os signos de puntuación. 

 Contidos procedementais: 

- Establecer táboas de relación entre normas e regras (ortográficas, 

morfosintácticas e léxicas) do idioma galego e castelán. 

- Identificar e corrixir en textos diversos os castelanismos tanto ortográficos 

coma morfosintácticos e léxicos. 

- Puntuar de diferente xeito textos breves para observar o cambio de sentido. 

- Redactar as características fundamentais do xénero dramático tras a lectura 

de fragmentos ou breves pezas tetarais. 

- Puntuar correctamente escenas ou pezas teatrais breves. 

- Transformar textos poéticos, narrativos, xornalísticos… en teatrais, coidando 

a puntuación, a corrección lingüística e a presentación. 

- Producir escenas teatrais ou pezas breves procurando puntuar 

correctamente e evitando erros lingüísticos. 

- Asistir á representación de espectáculos teatrais e procurar o encontro cos 

profesionais do teatro así como a observación directa por parte do alumnado 

dos elementos escenográficos e técnicos que acompañan calquera 

representación teatral. 

 Contidos actitudinais: 

- Recoñecer a utilidade de escribir e puntuar con corrección.  

- Interesarse por coñecer a estrutura e as técnicas dos distintos xéneros 

literarios para adquirir recursos cos que abordar a propia escrita creativa. 

- Interesarse polas manifestacións culturais de todo tipo coma fontes de 

pracer e enriquecemento persoal. 

 


