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1. Introdución. 

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 31, determina que é competencia plena 

da Comunidade Autónoma galega o regulamento e administración do ensino en toda a súa 

extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades, sen prexuízo do disposto no artigo 

27 da Constitución e nas leis orgánicas que, conforme o punto primeiro do seu artigo 81, a 

desenvolvan. 

 A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, no artigo 6.1 do capítulo III determina 

que se entende por currículo o conxunto de obxectivos, competencias básicas, contidos, 

métodos pedagóxicos e criterios de avaliación de cada unha das ensinanzas reguladas pola 

citada lei.  

Así mesmo, establece que lle corresponde ao Estado fixar cos aspectos básicos do 

currículo en relación cos obxectivos, contidos e criterios de avaliación que constitúen as 

ensinanzas mínimas a que se refire a disposición adicional primeira, punto 2, letra c, da Lei 

orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación. 

Consonte ao disposto no Decreto 133/2007, de 5 de xullo (DOG do 13 de xullo de 2007), 

que regula as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de 

Galicia; a área de lingua galega e literatura ten como finalidade fundamental o 

desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado. Xa que logo, está orientada a 

garantir que, ao final da educación secundaria obrigatoria, o alumnado sexa capaz de 

interaccionar adecuadamente nas situacións de comunicación fundamentais dos ámbitos 

escolar, social, cultural e profesional, que comprenda a diversidade de mensaxes orais e 

escritas con que se vai atopar ao longo da súa vida adulta e que sexa quen de producilas, non 

só coa debida corrección lingüística, senón tamén con creatividade e adecuación ao contexto 

en que se realiza a comunicación. Non en van, a lingua é unha das ferramentas fundamentais 

que vai utilizar para relacionarse na sociedade, para adquirir novos coñecementos e entender 

a realidade, para analizar criticamente a información, para xerar e difundir ideas ou opinións e 

mais para expresar a súa afectividade e regular as emocións. 

Por esta razón, os bloques de comunicación oral e escrita céntranse sobre todo no traballo 

lingüístico das relacións interpersoais e sociais e nas habilidades comunicativas precisas en 

todas as áreas curriculares, así como no emprego activo dos medios de comunicación e das 

tecnoloxías da sociedade da información (as TIC). Ademais, concibir a aprendizaxe da lingua 

como o desenvolvemento das destrezas de comprensión e de expresión nos contextos sociais 
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máis relevantes, incluído o literario, implica que o coñecemento formal debe poñerse ao 

servizo da mellora das habilidades comunicativas. A aprehensión das formas, estruturas e 

regras realízase mediante a reflexión e indución sobre os usos contextualizados e ten que 

redundar no perfeccionamento destes. Daquela, a unidade lingüística fundamental terá que 

ser o discurso e as propiedades textuais convértense nun dos piares do bloque de 

funcionamento da lingua. Mais esta concepción implica tamén unha sistematización 

progresiva ao longo da etapa dese funcionamento da lingua, co asentamento dunha 

metalinguaxe axustada e, asemade, o profundamento gradual na reflexión sobre discursos 

cada vez máis complexos. 

Así mesmo, dita aprendizaxe oriéntase tanto ao ámbito instrumental do idioma como á 

comprensión da realidade lingüística de Galicia, co obxecto de desenvolver no alumnado, 

ademais do uso correcto, unha actitude de aprecio e de sensibilidade cara á nosa lingua e a 

súa aceptación social. Deste xeito, a materia de lingua galega e literatura debe garantir un 

coñecemento reflexivo e práctico do idioma que leve o alumnado a sentirse seguro para usalo 

con propiedade en calquera situación, mais tamén debe contribuír á comprensión e á 

valoración da realidade plurilingüe en que nos movemos e á superación dos prexuízos que 

bloquean o uso do galego en determinados contextos ou con determinadas persoas, 

encarando os condicionamentos sociolingüísticos derivados do proceso de minorización que 

sofre. Todas estas son finalidades do bloque de lingua e sociedade. 

Tamén o estudo da literatura pode e debe ser abordado desde diferentes perspectivas. En 

concreto, debe contribuír á capacitación comunicativa do alumnado ao fornecerlle modelos de 

lingua apropiados e creativos en que prima a dimensión estética, pero tamén se erixe como 

fonte de pracer e de enriquecemento persoal e como manifestación dunha cultura 

diferenciada. 

A literatura tamén contribúe a mellorar o gusto pola lectura, a mellorar a súa capacidade de 

comprensión e interpretación de mensaxes escritas e a formar o espírito crítico do alumnado. 

En calquera caso, será preciso integrar na práctica da aula, a través de tarefas e situacións 

significativas para o alumnado, tanto procedementos, conceptos e actitudes como o traballo 

das capacidades básicas (escoitar comprensivamente e falar, ler e escribir) así como, en 

xeral, todos os bloques de contidos, que presentan a súa especificidade sempre en 

articulación cos demais. 

O ensino desta área así como a secuenciación de contidos en cada un dos bloques, parte 

do principio de que a aprendizaxe dunha lingua progresa en espiral, o que significa que a 

adquisición de novas habilidades debe ir paralela ao mantemento e á activación das dos 
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cursos anteriores, pois sobre elas se asenta. Polo tanto, secuenciar contidos non implica en 

moitos casos facer unha selección dos que se dan en cada curso, senón indicar a atención e 

o grao maior ou menor de 

profundidade con que se han abordar. Do mesmo xeito, os criterios de avaliación dos 

distintos cursos só se distinguirán na autonomía que as alumnas e os alumnos deberán 

demostrar na asimilación e uso práctico dos contidos, en función da súa madureza e de que 

se trate de avaliar a adquisición de novas habilidades ou a activación das vellas. 

Cómpre poñer especial atención na oralidade e nas competencias activas; aproveitar os 

recursos que ofrece a biblioteca, así como as tecnoloxías da información e da comunicación, 

e fomentar a investigación en grupo e o traballo colaborativo do alumnado. 

Por outro lado, cómpre lembrar que a aprendizaxe lingüística non se fai só na clase de 

lingua galega e literatura, senón que outros axentes, como os medios de comunicación, a 

familia, as compañeiras e os compañeiros, así como o profesorado doutras áreas, inciden na 

adquisición das habilidades comunicativas do alumnado. 

En relación coa aprendizaxe non formal da lingua, cabe sinalar tamén que cumprirá 

traballar en equipo co resto do profesorado para converter o centro nun lugar que ofreza 

contextos comunicativos diversos en galego que lle fornezan ao alumnado modelos 

lingüísticos adecuados a cada situación e favorezan as interaccións entre iguais de maneira 

organizada. O traballo por proxectos que impliquen varias disciplinas é, neste sentido, de 

grande utilidade. Fundamentalmente, é preciso asegurar a coordinación do profesorado de 

lingua galega co que imparte as outras linguas no centro. Convén buscar a maneira de 

rendibilizar os coñecementos lingüísticos e literarios que ten o alumnado, aproveitando todos 

os contidos adquiridos nunha das materias para a aprendizaxe das outras. Unha proposta 

didáctica integradora das distintas linguas do centro asegura a transferencia de saberes entre 

elas e a contribución da área ao desenvolvemento das competencias básicas. 

Se a área de lingua e literatura se orienta á adquisición de destrezas que permitan o uso 

pleno da lingua nun amplo abano de contextos, é evidente que constitúe o ámbito privilexiado 

para o progreso da competencia en comunicación lingüística en toda a súa extensión. 

Porén, hai outras competencias básicas con que garda unha relación moi estreita. Así 

sucede, coa competencia social e cidadá. Desde a materia de lingua galega e literatura é 

obrigado facilitar, a través do traballo con diferentes tipos de textos e situacións de 

comunicación, a aproximación crítica á realidade, así como o coñecemento e exercicio dos 

valores democráticos e dos dereitos civís. 
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O traballo das destrezas dialóxicas prepara para compartir e respectar saberes e 

referencias culturais. Ademais, redunda na mellora da práctica de normas sociais de 

convivencia, no emprego da negociación para chegar a acordos. 

En canto á competencia no tratamento da información e dixital, a súa relación con lingua 

galega e literatura ten dúas dimensións complementarias: dunha banda, cómpre aprender a 

utilizar unha serie de ferramentas que hoxe en día se presentan en soportes variados e que 

lles permitirán ao alumnado mellorar as súas habilidades e obter información verbo da área 

que nos ocupa: desde as máis estritamente lingüísticas, como dicionarios, correctores 

ortográficos..., ata as relacionadas coa materia dun xeito menos exclusivo (enciclopedias, 

xornais dixitais...), pasando por outras de corte literario (bibliotecas virtuais, catálogos de 

publicacións...). 

Doutra banda, a lingua mesma é unha ferramenta: aquela con que os cidadáns e cidadás 

nos enfrontamos á crecente cantidade de información de que se dispón. Con ela podemos e 

debemos seleccionar, analizar criticamente, organizar, relacionar e sintetizar esa información 

co fin de transformármola en coñecemento. 

Disponse de competencia cultural e artística se se crean, comprenden, aprecian e valoran 

con criterio manifestacións estéticas. Nesta área, isto concrétase sobre todo no ámbito 

literario, mais tamén no coñecemento e valoración da riqueza cultural que supón a 

diversidade lingüística e a expresividade popular da fala. 

En canto á competencia para aprender a aprender, desenvólvese ao contribuír a linguaxe á 

estruturación do pensamento e ao control da aprendizaxe; en concreto, ao perfeccionar a 

lectura comprensiva, a composición de resumos e de esquemas que organicen as ideas, a 

interpretación das informacións lingüísticas dos dicionarios, a exposición e as conclusións 

sobre tarefas académicas, etc. Tamén contribuirá decisivamente o valorar a lectura e a escrita 

como fontes de enriquecemento propio. A autonomía e iniciativa persoal promóvense desde a 

materia de lingua e literatura co contacto activo e continuo con distintos espazos de 

comunicación: a intervención en situacións reais ou simuladas; os obradoiros de escrita; a 

lectura de obras literarias que estimulen a imaxinación e fomenten a creatividade; o uso 

progresivamente autónomo dos medios de comunicación social, das tecnoloxías da 

información e da comunicación (TIC) e da biblioteca para aprender a manter unha actitude 

crítica ante as mensaxes recibidas; a localización e selección de información; a orientación 

lectora; o fomento da autoestima lingüística, etc. Pero, ademais, o propio traballo da linguaxe 

é clave na análise de problemas, na elaboración de plans e nas toma de decisións. 
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Esta bagaxe lingüística do alumnado debe ser o punto de partida desde o cal suxerir e 

achegar modelos normativos que amplíen e corrixan as súas capacidades de comunicación. 

Este punto de partida non é alleo á análise é á comprensión do medio sociolingüístico no que 

vive o alumnado nin aos factores que interveñen nel, xa sexan socioeconómicos, culturais ou 

de outra índole. Polo tanto partindo das aprendizaxes adquiridas na educación primaria, a 

ESO debe favorecer o uso funcional da lingua como instrumento de comunicación e de 

representación, pero tamén a conciencia crítica sobre a situación do idioma e  a súa 

permanencia histórica. Agora ben, o fomento do uso (procedemento) e o aprecio (actitudes) 

deberá constatarse, obxectivamente, na práctica e nos coñecementos teóricos do alumnado. 

En consecuencia, a aprendizaxe da lingua galega e literatura na ESO estará orientada a un 

triplo obxectivo: o progreso do alumnado no dominio activo das destrezas instrumentais 

(escoitar, falar, ler e escribir) e dos coñecementos teóricos xa adquiridos na educación 

primaria, o coñecemento histórico e a comprensión crítica da evolución e da realidade actual 

da lingua galega e o coñecemento da literatura galega (etapas, autores e obras), como 

manifestación dunha cultura diferenciada e como referente para as súas propias deducións; 

valorando este triplo obxectivo tamén como os contidos mínimos a acadar. 

A formación lingüística ten un carácter continuo ao longo das diversas etapas educativas e 

non existen tanto diferenzas de contidos, canto diferenzas na intensidade coa que se 

traballan. Malia a todo na proposta os contidos son presentados de xeito separado para cada 

curso, aínda que na práctica destrezas e coñecementos comparezan conxuntamente. 

Igualmente consideramos importante que a aprendizaxe da lingua oral e da escrita se 

efectúen en estreita relación, xa que se apoian mutuamente, e as deficiencias na primeira 

aparecen reflectidas na segunda. Daquela o traballo basearase en actividades 

interdependentes e complementarias relacionadas coa comprensión e a expresión de 

enunciados orais e a comprensión e a produción de textos escritos. 

A reflexión sobre o código, como base para o uso práctico, semella a fórmula máis axeitada 

para conseguir a competencia comunicativa oral e escrita do alumnado, que deberá incluír os 

inevitábeis aspectos teóricos.  

A incorporación ao estudo da materia do importante papel que as tecnoloxías da 

información e comunicación (TIC) teñen na sociedade actual achega novas técnicas de 

traballo (procura de información en redes informáticas, uso dos correctores ortográficos, 

encerado dixital, etc.) que veñen sumarse ás estratexias tradicionais (uso de dicionarios, 

bibliotecas, etc.). E , nesa aprendizaxe multifuncional da lingua, ten un papel de relevo a 

dimensión estética que representa a literatura. O camiño máis axeitado para achegarse a ela 
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é a lectura, como fonte de pracer e de formación, a partir de textos que resulten de interese 

para o alumnado. 

Todas as materias do currículo da ESO precisan da linguaxe, tanto para seren transmitidas 

como para seren adquiridas. En consecuencia, desenvolver as capacidades lingüísticas, e os 

obxectivos desta materia, non deben ser responsabilidade exclusiva do profesorado de lingua 

e literatura galega, senón preocupación compartida por todo o equipo educativo. 

Canto ao BACHARELATO (LOE), conforme o establecido no Decreto  126/2008, do 19 de 

xuño (DOG do 23 de xuño de 2008), polo que se establece a ordenación e o currículo de 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia; o obxectivo central de lingua e literatura 

galega desta etapa é que o alumnado aprenda correctamente o idioma, e que poida xustificar 

a través de probas obxectivas eses coñecementos. 

Preténdese, con este obxectivo, que ao rematar a etapa, o alumnado teña demostrado 

coñecementos solventes sobre fonética e fonoloxía, morfosintaxe e léxico-semántica, así 

como as distintas etapas da literatura galega, recoñecendo autores e obras. O alumnado 

deberá, así mesmo, coñecer conceptos básicos de psicolingüística e de sociolingüística, de 

forma que poidan emitir xuízos persoais fundamentados. 

En definitiva, o obxectivo será a plena competencia comunicativa, incluídos teóricos e 

prácticos, de forma que ao rematar a etapa estea en disposición de utilizar con propiedade as 

normas ortográficas, gramaticais e léxicas que definen o uso culto do idioma galego. 

A aprendizaxe da lingua nesta etapa oriéntase cara a dous tipos de discurso: o literario e o 

científico. Non se pretende só o coñecemento do código, senón a súa aplicación con destreza 

para organizar os outros saberes. 

Recoméndase o estudo da lingua e da literatura como partes diferenciadas, por máis que 

ambas se complementan mutuamente como elementos de cultura que son. Así mesmo, 

recoméndanse actividades que estimulen tanto o interese e o hábito da lectura como a 

capacidade para expresarse correctamente en público 

O estudo da lingua e a literatura galegas no bacharelato debe dotar ao alumnado dunha 

formación lingüística sistematizada, coherente e rigorosa no que atinxe aos coñecementos 

teóricos e ás destrezas prácticas e, igualmente, debe de proporcionarlles os elementos para 

comprender de forma autónoma, e crítica, a realidade sociolingüística do país. 
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Consideracións lexislativas. O marco legal 

A programación foi elaborada de acordo coas seguintes disposicións legais: 

1. Decreto 133/2007 do 5 de xullo polo que se regulan as ensinanzas da educación 

secundaria obrigatoria (ESO) na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 13 de 

xullo de 2007), redactado segundo a Lei orgánica da educación (LOE) 2/2006 do 3 de 

maio e o Real decreto 1631/2006 do 29 de decembro. 

2. Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da educación 

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

3. Orde do 23 de xuño de 2008 pola que se modifica e regula a avaliación na educación 

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

4. Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas de diversificación 

curricular na educación secundaria obrigatoria. 

5. Decreto 126/2008 do 19 de xuño polo que se establece a ordenación e o currículo de 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 23 de xuño de 2008), 

redactado segundo a Lei orgánica da educación (LOE) 2/2006  do 3 de maio e o Real 

decreto 1467/2007, do 2 de novembro. 

6. Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das 

ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

7. Orde do 23 de setembro de 2008 pola que se amplía a oferta de materias optativas do 

bacharelato e se establece o seu currículo. 

8. Tamén se tiveron en conta os criterios emanados do Proxecto Curricular e do Proxecto 

Educativo do Centro, das decisións de carácter xeral adoptadas polo Departamento e, 

finalmente, da experiencia didáctica acumulada. 
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2. Contextualización económica e sociolingüística 

2.1. Entorno socioeconómico. 

O IES Ramón Mª Aller Ulloa  é  un centro de ensino  público que esta situado na  

localidade  de Lalín. A maioría do alumnado é desta zona, sendo o alumnado tanto do casco 

urbano como de zonas rurais próximas.  

O Concello de Lalín, cunha superficie de 326 quilómetros cadrados, é un dos 

municipios de maior extensión de toda Galicia e goza dunha situación privilexiada no corazón 

da Comarca de Deza, que aglutina a seis concellos (Lalín, Silleda, Rodeiro, Vila de Cruces, 

Dozón e Agolada) nun área de 987,7 quilómetros cadrados. A poboación do Concello de Lalín 

é de 20.409 habitantes e está dividida entre o núcleo urbano, onde hai máis de 10.000 

veciños, e as 52 parroquias do rural: Albarellos, Alemparte, Alperiz, Anseán, Anzo, Barcia, 

Bendoiro, Bermés, Botos, Busto, Cadrón, Camposancos, Cangas, Castro, Catasós, Cello, 

Cercio, Cristimil, Doade, Donramiro, Donsión, Erbo, Filgueira, Fontecabalos, Galegos, Goiás, 

Gresande, Lalín, Lalín de Arriba, Lebozán, Lodeiro, Losón, Maceira, Madriñán, Méixome, 

Moneixas, Moimenta, Noceda, Palio, Palmou, Parada, Prado, Rodís, Santiso, Sello, 

Soutolongo, Val do Carrio, Vilanova, Vilatuxe, Xaxán, A Xesta e Zobra.  Considerando o 

conxunto da área de influencia do centro temos que lembrar a presenza de alumnado dos 

outros concellos dezaos, sobre todo do de Rodeiro. 

Na actualidade, o concello de Lalín conta cunha economía moi diversificada, posto que 

a tradicional actividade agrícola e gandeira foi abrindo portas progresivamente nas últimas 

décadas a un sector industrial, malia estar en regresión por mor da crise económica que 

afectou principalmente ás ramas do téxtil, do aluminio e da construción. Esta diversificación 

tamén ten unha tradución xeográfica, posto que no núcleo urbano e nas parroquias lindantes 

atópanse todos os servizos e a maior parte das industrias -situadas maioritariamente nos 

dous polígonos existentes-, mentres que na zona eminentemente rural a economía segue a 

estar baseada nas explotacións agropecuarias, que aproveitaron a riqueza da comarca para 

modernizarse e facerse máis competitivas. 
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 2.2. Descrición da situación sociolingüística do centro  

A actualización dos datos referidos á situación sociolingüística do centro concretouse no 

Mapa Sociolingüístico do Centro (MSC-2014), elaborado polo ENDLG, o Departamento de 

Galego e a Biblioteca no que recollemos un estudo sobre a lingua inicial e a lingua habitual 

(usos lingüísticos) do alumnado. 

Dito estudo móstranos que a maior parte do alumnado maniféstase bilingüe inicial e 

habitual, perpetuando desta maneira o mito falaz do bilingüismo harmónico, cordial ou 

equitativo, cunha maior porcentaxe de máis galego; situación esta inviábel ante a necesidade 

do mantemento da diversidade lingüística. Sen dúbida ningunha, como situación de tránsito 

cara ao monolingüismo na lingua maiorizada, neste caso o castelán. Por tanto, o 

coñecemento da situación real débenos servir como marco de referencia á hora de realizar o 

proxecto de normalización. 

 Neste aspecto, hai que ter presente a zona de emprazamento do instituto, a comarca 

natural de Deza, zona neste caso do interior de Galicia integrada na Área Central de 

Transición do Bloque Central e cun alumnado rural e urbano-vilego, case ao 50%. 

2.2.1. Lingua inicial: 

Segundo se tira do gráfico 1, a maioría do alumnado manifesta ter como lingua inicial máis 

galego ou só galego, máis do 63%; fronte ao 33% que ten máis castelán ou só castelán. Ora 

ben, se comparamos os datos do gráfico 1 cos comparativos do gráfico 2, vemos que estas 

porcentaxes reducen a presenza de só galego como lingua inicial nun 16%, incrementando, 

iso si, a porcentaxe de máis galego no actual estudo, nun 21%. Tamén é de salientar o 

descenso na porcentaxe de só castelán en 12 puntos o que nos pode facer pensar nunha 

certa regaleguización, aspecto este reforzado coas porcentaxes de usos na familia e cos 

amigos, mais que non se corresponde co desexábel monolingüismo social na lingua propia de 

Galiza, o que nos leva á aceptación por parte do alumnado (mocidade) do falaz bilingüismo 

harmónico, cordial ou equilibrado proposto pola administración galega e ratificado a través 

das novas disposicións legais (Decreto de Plurilingüismo). Esta elección baséase no principio 

metodolóxico de parsimonia (coñecido como a navalla de Ockham), é dicir nunha suposta 

igualdade de condicións, a solución máis sinxela perante calquera situación será sempre a 

correcta1. Isto garante o dominio da lingua maiorizada. 

                                                 

1 Contra a morte das linguas. O caso do galego. Miguel Moreira Barbeito. Xerais (2014). 
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Lingua habitual:  

Función familiar e local 

O gráfico 3 informa sobre os usos lingüísticos do alumnado nos ámbitos familiar e local 

(cos amigos), informe que incide no bilingüismo (asimétrico), primando a presenza de máis 

galego (40,48%) nas relacións entre compañeiros; mentres que no ámbito familiar a 

porcentaxe de só galego (39,46%) móstranos unha notoria resistencia ante o proceso 

xeneralizado de desgaleguización da mocidade galega, o que contradí o dramatismo co que 

se enfoca a problemática sociolingüística, no ámbito etario obxecto desta análise. 
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Lingua inicial 1995 Lingua inicial 2014 Outras 2014



Departamento de Lingua Galega e Literatura - Instituto “Ramón María Aller Ulloa” – LALÍN 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, a perda xeracional é notoria (preto do 30%) se comparamos os datos obtidos 

no estudo sociolingüístico de 1995 cos do 2014 canto á lingua habitual dos avós e pais, como 

se observa no gráfico seguinte: 
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Este proceso desgaleguizador obsérvase tamén ante outras cuestións como: 

A competencia lecto-escritora, na que os datos recollidos no estudo sociolingüístico do 

PEC-1995 non son uniformes: o alumnado di non ter dificultades á hora de ler, o que 
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Gráfico 3. Lingua habitual: función familiar e local
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contrasta coa competencia escrita, na que un 25,5% declara ter algunha dificultade para o 

castelán e un 41,4% para o caso do galego. 

Con respecto ao uso escrito, tendo en conta os datos de 1995 recollidos no PEC, a 

situación do galego aínda empeora: un 51,1% dos rapaces e rapazas declaran escribir só en 

castelán os seus escritos privados, dato que contrasta co feito de que nas clases impartidas 

en galego, toman apuntamentos (84%) e fan exames (77%), maioritariamente nesta lingua. 

Función local e extralocal 

O gráfico 4 dá conta da elección lingüística á hora de interaccionar ou ben no ámbito 

comercial local ou no extralocal (cidade). Os datos ratifican a situación diglósica na elección 

de lingua, primando o máis galego no ámbito local (36,83%) e o máis castelán no extralocal 

máis urbano (45,11%), o que consagra a lingua castelá como referente urbano. Isto non deixa 

de ser un factor a ter en conta no futuro proceso de transmisión lingüística que non beneficia o 

galego. 

 

 

Función franca 

O gráfico 5 acolle de novo a dinámica do mito do bilingüismo de máis galego que 

manifesta o alumnado (35,73%), dato que contradí a elección de máis castelán no ámbito 

comunicativo comercial das cidades, do que deducimos que as respostas ou non foron 

entendidas ou se basearon no principio do politicamente correcto. 
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Gráfico 4. Usos lingüísticos: lingua habitual nas tendas

Lingua habitual nas tendas das cidades Lingua habitual nas tendas locais



Departamento de Lingua Galega e Literatura - Instituto “Ramón María Aller Ulloa” – LALÍN 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos telefónicos 

O gráfico 6 recolle o emprego das linguas no ámbito telefónico galego, mais con persoas 

descoñecidas,  primando o só galego e máis galego (58,82% entrambos). Este dato de novo 

resulta incoherente a respecto do emprego de máis castelán no ámbito urbano (comercios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusións 

Os datos analizados mostran un dubidoso panorama regaleguizador ao ficar inserido na 

estratexia de substitución lingüística, froito do conflito lingüístico ante o cal a administración 

lexisla procurando unha promoción paritaria entre a lingua propia minorizada e a foránea 

opresora o que constitúe unha clara alternativa discriminatoria e que nos somerxe nun lento 

pero dramático proceso de asimilación polo uso diglósico xeneralizado da lingua galega; 
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Gráfico 5. Lingua habitual cos descoñecidos
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estratexia confrontada coa lingüisticamente ecolóxica, é dicir o impulso decisivo dun proxecto 

de normalización da lingua propia minorizada  a fin de promovela en todos os contextos e en 

todos os usos das diferentes funcións lingüísticas.2 

Ante esta “realidade” segue a ser importante o papel que os equipos de dinamización 

lingüística teñen que desempeñar no camiño de contrarrestar, na medida do posíbel, a 

perspectiva dun bilingüismo que se sustenta falazmente no politicamente correcto, polo que 

devén asimétrico o que a curto prazo resultará negativo para a lingua galega; mais sempre 

dentro dunhas pautas sociais necesarias desde o punto de vista lingüístico evitando deste 

xeito calquera tipo de “sacralización da lingua” que de certo sería máis daniño que 

beneficioso. 

Por outra banda, os resultados sociolingüísticos confírmannos o importante papel que xoga 

o profesorado neste labor, xa que o alumnado adoita seguir nas súas prácticas lingüísticas 

cotiás as que impón este; é evidente que se un profesor ou profesora opta pola lingua galega 

como lingua vehicular na súa aula, tanto desde o punto de vista oral como escrito, así o fará 

maioritariamente o alumnado ao longo do curso. A este respecto o Decreto 79/2010 para o 

plurilingüismo non deixa de ser un obstáculo máis para o proceso normalizador. 

En suma, a este respecto os obxectivos do Departamento de Lingua Galega coinciden 

basicamente cos do ENDLG, e que baseados na ética das linguas, han de ir encamiñados 

tanto ao alumnado coma ao profesorado, sobre todo se comparamos os datos do estudo coa 

realidade que hoxe estamos a observar nas aulas e fóra delas; e tendo en conta que o tempo 

das mensaxes catastrofistas sobre o galego xa é pasado, as teses que antano empregaban o 

argumento da morte das linguas para chamar a atención da poboación deben ser 

reconducidas cara a outras estratexias que poidan ser máis útiles para a recuperación da 

nosa lingua; iso si, tendo presente o contexto de imperialismo lingüístico así como o de 

racismo lingüístico.3 

No entanto, as respostas dadas mostran certas contradicións que en parte as invalidan 

como fiábeis e que máis ben semellan incidir nas actitudes lingüísticas relacionadas co feito 

de que lingua é a que se lles debe falar na casa aos nenos, e obtendo como resposta as 

dúas, se sumamos os datos de máis galego e máis castelán (58% inicial);  o que nos leva a 

pensar no futuro en reelaborar o estudo cunha nova enquisa que tentará ratificar ou corrixir os 

datos recollidos no MSC-2014. 

                                                 

2 Contra a morte das linguas. O caso do galego. Miguel Moreira Barbeito. Xerais (2014). [Páx. 138]. 

3 A este respecto, J. C. Moreno Cabrera sinala que a ideoloxía nacionalista imperialista é a evolución da ideoloxía nacionalista 
colonial decimonónica. El nacionalismo lingüístico. Una ideología destructiva. Península (2008), Barcelona. 



Departamento de Lingua Galega e Literatura - Instituto “Ramón María Aller Ulloa” – LALÍN 

17 

3. Datos xerais do departamento 

Materias que se imparten no Departamento: 

Lingua e Literatura Galega (ESO e Bacharelato) 

Reforzo  Lingüístico, 1º de ESO 

Reforzo  Lingüístico, 2º de ESO 

Módulo de Comunicación e Sociedade I (Comunicación en linguas galega e castelá I e 

Sociedade I) 

Integrantes do Departamento: 

Pilar Espiño Espantoso (Coordinadora de Normalización e Dinamización da Lingua 

Galega) 

Mª Paz Iglesias Méndez 

Mario Pereira Fernández (Coordinador responsable da Biblioteca) 

Xosé Payo Cangado (Xefe de Departamento) 
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4. Obxectivos 

4.1. Obxectivos xerais da educación secundaria obrigatoria 

A finalidade da educación secundaria obrigatoria consiste en lograr que o alumnado adquira 

os elementos básicos da cultura, especialmente en aspectos humanístico, artístico, científico 

e tecnolóxico; desenvolver e consolidar hábitos de estudo e de traballo; preparalo para a súa 

incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral e formalo para o exercicio 

dos seus dereitos e obrigas na vida como cidadáns e cidadás. A educación secundaria 

obrigatoria debe contribuír a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permita: 

a) Asumir responsablemente os seu deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as 

persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos como valores 

comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera 

tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes da información para, con sentido 

crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado que se estrutura en distintas 

disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 

campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o 

estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira apropiada. 
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j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e das 

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que 

realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 

k) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das outras 

persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos do coidado e saúde 

corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en 

toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 

consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente,contribuíndo á súa conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 

interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

n) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para 

o mantemento da nosa identidade. 

4.2. Obxectivos xerais da área de lingua galega e literatura para a ESO 

A área de lingua galega e literatura ten como finalidade fundamental o desenvolvemento da 

competencia comunicativa do alumnado. Xa que logo, está orientada a garantir que, ao final 

da educación secundaria obrigatoria, o alumnado sexa capaz de interaccionar 

adecuadamente nas situacións de comunicación fundamentais dos ámbitos escolar, social, 

cultural e profesional, que comprenda a diversidade de mensaxes orais e escritas con que se 

vai atopar ao longo da súa vida adulta e que sexa quen de producilas, non só coa debida 

corrección lingüística, senón tamén con creatividade e adecuación ao contexto en que se 

realiza a comunicación. Non en van, a lingua é unha das ferramentas fundamentais que vai 

utilizar para relacionarse na sociedade, para adquirir novos coñecementos e entender a 

realidade, para analizar criticamente a información, para xerar e difundir ideas ou opinións e 

mais para expresar a súa afectividade e regular as emocións.  

Por esta razón, os bloques de comunicación oral e escrita céntranse sobre todo no traballo 

lingüístico das relacións interpersoais e sociais e nas habilidades comunicativas precisas en 

todas as áreas curriculares, así como no emprego activo dos medios de comunicación e das 

tecnoloxías da sociedade da información. Ademais, concibir a aprendizaxe da lingua como o 

desenvolvemento das destrezas de comprensión e de expresión nos contextos sociais máis 
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relevantes, incluído o literario, implica que o coñecemento formal debe poñerse ao servizo da 

mellora das habilidades comunicativas. A aprehensión das formas, estruturas e regras 

realízase mediante a reflexión e indución sobre os usos contextualizados e ten que redundar 

no perfeccionamento destes. Daquela, a unidade lingüística fundamental terá que ser o 

discurso e as propiedades textuais convértense nun dos piares do bloque de funcionamento 

da lingua. Mais esta concepción implica tamén unha sistematización progresiva ao longo da 

etapa dese funcionamento da lingua, co asentamento dunha metalinguaxe axustada e, 

asemade, o profundamento gradual na reflexión sobre discursos cada vez máis complexos. 

Agora ben, a lingua tamén é transmisora de significados culturais e iso supón atender a 

aspectos como o seu papel de depositaria e, ao mesmo tempo, conformadora dunha 

determinada visión do mundo ou cultura e, así mesmo, como lugar de proxección simbólica de 

identidades. Deste xeito, a materia de lingua galega e literatura debe garantir un coñecemento 

reflexivo e práctico do idioma que leve o alumnado a sentirse seguro para usalo con 

propiedade en calquera situación, mais tamén debe contribuír á 

comprensión e á valoración da realidade plurilingüe en que nos movemos e á superación dos 

prexuízos que bloquean o uso do galego en determinados contextos ou con determinadas 

persoas, encarando os condicionamentos sociolingüísticos derivados do proceso de 

minorización que sofre. Todas estas son finalidades do bloque de lingua e sociedade. 

Tamén o estudo da literatura pode e debe ser abordado desde diferentes perspectivas. En 

concreto, debe contribuír á capacitación comunicativa do alumnado ao fornecerlle modelos de 

lingua apropiados e creativos en que prima a dimensión estética, pero tamén se erixe como 

fonte de pracer e de enriquecemento persoal e como manifestación dunha cultura 

diferenciada. 

A literatura tamén contribúe a mellorar o gusto pola lectura, a mellorar a súa capacidade de 

comprensión e interpretación de mensaxes escritas e a formar o espírito crítico do alumnado. 

En calquera caso, será preciso integrar na práctica da aula, a través de tarefas e situacións 

significativas para o alumnado, tanto procedementos, conceptos e actitudes como o traballo 

das capacidades básicas (escoitar comprensivamente e falar, ler e escribir) así como, en 

xeral, todos os bloques de contidos, que presentan a súa especificidade sempre en 

articulación cos demais. 

O ensino desta área así como a secuenciación de contidos en cada un dos bloques, parte 

do principio de que a aprendizaxe dunha lingua progresa en espiral, o que significa que a 

adquisición de novas habilidades debe ir paralela ao mantemento e á activación das dos 

cursos anteriores, pois sobre elas se asenta. Polo tanto, secuenciar contidos non implica en 
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moitos casos facer unha selección dos que se dan en cada curso, senón indicar a atención e 

o grao maior ou menor de profundidade con que se han abordar. Do mesmo xeito, os criterios 

de avaliación dos distintos cursos só se distinguirán na autonomía que o alumnado deberá 

demostrar na asimilación e uso práctico dos contidos, en función da súa madureza e de que 

se trate de avaliar a adquisición de novas habilidades ou a activación das vellas. 

Cómpre poñer especial atención na oralidade e nas competencias activas; aproveitar os 

recursos que ofrece a biblioteca, así como as tecnoloxías da información e da comunicación, 

e fomentar a investigación en grupo e o traballo colaborativo do alumnado. 

Por outro lado, cómpre lembrar que a aprendizaxe lingüística non se fai só na clase de 

lingua galega e literatura, senón que outros axentes, como os medios de comunicación, a 

familia, as compañeiras e os compañeiros, así como o profesorado doutras áreas, inciden na 

adquisición das habilidades comunicativas do alumnado. 

En relación coa aprendizaxe non formal da lingua, cabe sinalar tamén que cumprirá traballar 

en equipo co resto do profesorado para converter o centro nun lugar que ofreza contextos 

comunicativos diversos en galego que lle fornezan ao alumnado modelos lingüísticos 

adecuados a cada situación e favorezan as interaccións entre iguais de maneira organizada. 

O traballo por proxectos que impliquen varias disciplinas é, neste sentido, de grande utilidade. 

Fundamentalmente, é preciso asegurar a coordinación do profesorado de lingua galega co 

que imparte as outras linguas no centro. Convén buscar a maneira de rendibilizar os 

coñecementos lingüísticos e literarios que ten o alumnado, aproveitando todos os contidos 

adquiridos nunha das materias para a aprendizaxe das outras. 

Unha proposta didáctica integradora das distintas linguas do centro asegura a transferencia 

de saberes entre elas. 

Salientamos, daquela, os seguintes obxectivos de área (mínimos e de ampliación): 

1. Comprender discursos orais e escritos nos diversos contextos da actividade social, 

cultural e académica. 

2. Expresarse oralmente de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos distintos 

contextos da actividade social, laboral e cultural, adoptando mediante o diálogo actitudes de 

respecto e de colaboración cos demais. 

3. Expresarse por escrito de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos distintos 

contextos da actividade social, laboral e cultural. 

4. Utilizar eficazmente a lingua na actividade escolar para buscar, procesar e analizar 

información e mais para redactar ou expoñer textos propios do ámbito académico. 
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5. Utilizar criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de 

comunicación social e as TIC para obter, interpretar, elaborar e valorar informacións de 

diversos tipos e opinións diferentes. 

6. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso 

lingüístico para comprender textos orais e escritos e mais para escribir e falar con adecuación, 

coherencia e corrección. 

7. Comprender as circunstancias que condicionaron a historia social da lingua galega, 

afirmándoa como propia de Galicia, así como as que hoxe condicionan o seu uso, de xeito 

que se estea en disposición de superar as que supoñen obstáculos para a súa utilización en 

calquera contexto e situación. 

8. Coñecer e respectar a realidade plurilingüe e pluricultural do Estado español, de Europa e 

do mundo actual, facerse consciente da riqueza que representa e entender as situacións que 

provoca o contacto de linguas. 

9. Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os estereotipos que supoñen 

xuízos de valor e prexuízos clasistas, racistas ou sexistas. 

10. Ler con fluidez, consolidar o hábito lector e facer da lectura fonte de pracer, de 

enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo. 

11. Comprender textos literarios utilizando os coñecementos sobre as convencións de cada 

xénero, os temas e motivos da tradición literaria e os recursos estilísticos. 

12. Aproximarse ao coñecemento do patrimonio literario e valoralo como un xeito de 

simbolizar a experiencia individual e colectiva en diferentes contextos histórico-culturais. 

4.3. Obxectivos xerais do bacharelato 

O  bacharelato debe contribuír a desenvolver no alumnado as capacidades que lles 

permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto 

de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de maneira responsable 

e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente 

os conflitos persoais, familiares e sociais. 
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c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades existentes e impulsar a igualdade real e a 

non discriminación das persoas con discapacidade. 

d) Reforzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para 

aproveitar eficazmente as aprendizaxes e mais como medio para o desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na expresión oral coma na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar eficazmente e con responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria 

no desenvolvemento e mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade de bacharelato elixida. 

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais dos métodos científicos e da 

investigación. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao 

cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto do medio 

natural e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, autoconfianza e sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o sentido estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. 

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social e 

impulsar condutas e hábitos saudables. 

n) Reforzar actitudes de respecto e de prevención no ámbito da seguridade viaria. 

o) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

4.4. Obxectivos xerais da área de lingua galega e literatura para o bacharelato 

1. Perfeccionar o uso da lingua galega, oralmente e por escrito, como instrumento para a 

comunicación interpersoal e para a comprensión, análise e organización de feitos e saberes 

de calquera tipo. 

2. Utilizar con soltura a lingua galega para a comprensión e elaboración, de informacións 

orais e escritas, atendendo ás características formais de cadansúa. 
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3. Valorar a lingua galega como propia de Galicia, comprendendo as circunstancias 

históricas que condicionaron a súa evolución. 

4. Analizar a realidade sociolingüística de Galicia, interpretando criticamente os factores 

que interveñen nela. 

5. Analizar as linguaxes específicas dos medios de comunicación e utilizar as seccións e os 

programas en galego para mellorar as propias producións. 

6. Aplicar os principios fundamentais da gramática galega, recoñecendo as distintas 

unidades da lingua, e as súas posibles combinacións, no plano fónico-fonolóxico, 

morfosintáctico, léxico-semántico e textual. 

7. Coñecer as características das principias etapas da literatura galega, así como dos 

autores e das obras máis significativas, utilizando de forma crítica as fontes documentais para 

o seu estudo 

8. Ler e comentar as obras máis representativas das diferentes épocas da literatura galega, 

como fonte de pracer persoal e como manifestación artística do ser humano nun ámbito 

cultural concreto. 

4.5. Obxectivos para 1º de ESO 

1.  Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais sinxelos de distintos 

ámbitos, seguindo instrucións para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe. 

2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos escritos sinxelos de distintos 

ámbitos, seguindo instrucións para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe. 

3. Realizar exposicións e narracións orais planificadas claras e áxiles e participar de forma 

construtiva en diversas interaccións comunicativas (simulacións, traballos colaborativos...) 

respectando as regras que as rexen. Adoptar o rexistro adecuado a cada tipo de texto e 

situación. 

4. Elaborar narracións e descricións seguindo un modelo, así como outros textos sinxelos 

propios da vida cotiá, das relacións sociais e dos medios de comunicación. Planificar e revisar 

os ditos textos coa axuda do profesorado aplicándolles normas básicas de adecuación, de 

coherencia, de cohesión, de corrección e de precisión léxica. 

5. Consultar, baixo a dirección do profesorado, textos en diferentes soportes, co fin de extraer 

a información solicitada e incorporala ás propias producións. 

6. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para resolver 

problemas de comprensión e para compoñer e revisar de xeito dirixido os propios textos. 
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7. Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos discursivos, os mecanismos da lingua e 

coñecer e usar unha terminoloxía lingüística básica. 

8. Observar os condicionamentos máis evidentes da valoración e uso social do galego e 

utilizar a lingua galega con fluidez e normalidade nos máis diversos contextos comunicativos. 

9. Recoñecer a diversidade lingüística do mundo actual, con especial atención ao contorno 

peninsular; coñecer e usar os dereitos lingüísticos. 

10. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; expoñer unha opinión 

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

experiencia e recoñecendo os trazos xerais do xénero. 

11. Utilizar os coñecementos literarios na comprensión de textos breves ou fragmentos, 

atendendo especialmente aos trazos xenéricos e á funcionalidade dos recursos retóricos. 

12. Participar de maneira activa na creación de textos de intención estética tomando como 

modelo os lidos e comprendendo os recursos a empregar. 

4.6. Obxectivos  para 2º de ESO 

1. Extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datos relevantes de 

diferentes textos orais dos medios de comunicación e do ámbito escolar, así como seguir 

instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

2. Extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datos relevantes de 

diferentes textos escritos dos ámbitos social e académico, así como seguir instrucións para 

realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

3. Realizar exposicións orais planificadas claras e áxiles de informacións de actualidade 

poñendo de relevo as diferenzas no modo de presentar uns mesmos feitos de diferentes 

medios, así como participar de forma construtiva en diversas interaccións comunicativas 

(simulacións, traballos colaborativos...) respectando as regras que as rexen. Adoptar o 

rexistro adecuado a cada tipo de texto e situación. 

4. Escribir –a partir de modelos aos que incorporar as propias achegas– textos propios dos 

medios de comunicación e dos ámbitos social e académico. Planificar e revisar os ditos textos 

con progresiva autonomía aplicándolles normas de coherencia, de cohesión, de corrección e 

de precisión léxica. 

5. Consultar de maneira progresivamente autónoma textos en diferentes soportes co fin de 

seleccionar a información relevante e incorporala ás propias producións, especialmente a 

traballos do ámbito académico adecuados ao nivel. 
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6. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para resolver 

problemas de comprensión e para compoñer e revisar de xeito progresivamente autónomo os 

propios textos. 

7. Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos discursivos, os mecanismos da lingua e 

coñecer e usar unha terminoloxía lingüística básica. 

8. Observar os condicionamentos actuais da valoración e uso social da lingua galega e 

utilizala con fluidez e normalidade nos máis diversos contextos comunicativos. 

9. Recoñecer e comprender a diversidade lingüística do mundo actual. 

10. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; expoñer unha opinión 

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

experiencia e valorando o uso dos elementos do xénero, o punto de vista e o emprego da 

linguaxe. 

11. Utilizar os coñecementos literarios na comprensión de textos breves ou fragmentos, 

atendendo especialmente aos trazos dos subxéneros e á funcionalidade dos recursos 

retóricos. 

12. Participar de maneira activa na creación de textos de intención estética tomando como 

modelo os lidos e comprendendo os recursos que se empregarán. 

4.7. Obxectivos para 3º de ESO 

O eixo central da programación para este curso radica no noso propósito de aumentar a 

competencia lingüística e comunicativa do alumnado. Trátase de ampliar o seu repertorio de 

habilidades lingüísticas, prestando especial coidado á súa selección conforme ao contexto 

social e a finalidade coa que se elabora a mensaxe. 

O procedemento básico parte da análise dun extenso abano de textos, orais e escritos, 

elaborados para funcionaren dentro de ámbitos de uso específicos (coloquial, científico, 

xurídico, administrativo, xornalístico, publicitario, literario...) e agrupados en catro grandes 

bloques (conversa, descrición, narración e exposición-argumentación). A interpretación e 

análise destes textos compleméntase coa elaboración por parte do alumnado doutros 

similares e reforzarase con exercicios específicos destinados a corrixir e consolidar elementos 

de corrección morfosintáctica e procedementos de cohesión textual. 

En última instancia, trátase de promover o uso desas capacidades no marco dunha actitude 

normalizadora consciente, consecuente e activa. 
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Así mesmo, estimularase ao alumnado no coñecemento do feito literario medieval, na 

estima das manifestacións literarias dos séculos escuros e nun maior afondamento do 

coñecemento do que o Rexurdimento literario supuxo para a nosa literatura e a nosa lingua. 

4.7.1. Obxectivos conceptuias 

A. Comunicación oral. Escoitar e falar 

1. Ampliar a competencia comunicativa do alumnado, tanto no referido ás súas habilidades 

comprensivas, como ás expresivas, orais. 

2. Presentar a diversidade lingüística, referida ás variedades internas das linguas, como 

algo positivo, facendo fincapé nas variedades sociais e contextuais. 

B. Comunicación escrita. Ler e escribir 

1. Ampliar a competencia lingüística do alumnado, tanto no referido ás súas habilidades 

comprensivas, como ás expresivas, escritas. 

2. Determinar as funcións específicas que debe cubrir a variedade estándar. 

B.1. Os medios de comunicación 

1. Utilizar os recursos expresivos non lingüísticos como complementos, non como 

substitutos, dos lingüísticos na comunicación directa. 

2. Coñecer, analizar e comprender os mecanismos específicos e a función social dos 

medios de comunicación, identificando a súa influencia na configuración da opinión pública e 

a promoción de modas e hábitos de consumo e modelos de conduta. 

3. Ver a funcionalidade da lingua nos medios e a súa relación (complementándoos ou 

complementándose), con outras formas de expresión (debuxo, música, imaxes). 

C. Funcionamento da lingua 

1. Progresar no uso correcto da ortografía e na capacidade expresiva dos signos de 

puntuación. 

2. Adquirir un manexo fluído de terminoloxía e conceptos metalingüísticos que, sen 

constituíren un fin en si mesmo, sirvan de instrumento para a ampliación da competencia 

lingüística e de aproximación crítica aos textos. 

3. Ampliar o vocabulario e a capacidade de adecuación do mesmo a cada situación. 

4. Distinguir o uso específico (ciencia, técnica, etc) de determinada palabras, en contraste 

co que poden ter nun texto non especializado. 

5. Comprender a necesidade do proceso de modernización léxica dunha lingua e ver a 

especificidade do caso galego. 
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D. Lingua e sociedade 

1. Achegarse ao coñecemento das orixes da lingua galega canto á súa formación e 

evolución. 

2. Integrar selectivamente as peculiaridades de formación patrimonial no repertorio 

expresivo do alumnado. 

3. Analizar a situación legal do galego e o conflito xurdido do fenómeno das linguas en 

contacto nas épocas obxecto de estudo. 

4. Aceptar as diferenzas léxicas, morfosintácticas e fonéticas do galego medieval, medio e 

moderno. 

5. Saber contextualizar os diferentes rexistros sociais e contextuais da lingua. 

6. Conseguir que o alumnado se aproxime ao coñecemento de aspectos relacionados coa 

realidade sociolingüística galega tales como o bilingüismo, diglosia, normalización, 

normativización, tanto desde un punto de vista diacrónico como sincrónico. 

E. Educación literaria 

1. Adquirir unha maior e máis rica comprensión dos textos literarios, de transmisión oral ou 

de transmisión escrita. 

2. Estimular a creación de textos literarios propios. 

3. Estimular a recollida de textos orais en vías de desaparición. 

4. Sensibilizar ao alumnado para que aprecie o patrimonio literario propio como expresión 

lingüística, de identidade colectiva e cultural. 

5. Analizar criticamente o feito literario con respecto ao feito sociohistórico. 

6. Valorar os textos literarios como fonte de creatividade, información, pracer e posible 

proxección persoal. 

7. Lograr un certo dominio do comentario de texto medieval e contemporáneo en función da 

razón crítica a fin de que o alumnado poda emitir os seus propios xuízos de valor. 

8. Conseguir que o alumnado se interese pola lectura de textos literarios de diferentes 

xéneros, utilizando criterios propios de selección, interpretación e valoración. 

9. Valorar e coñecer a literatura medieval como acervo cultural propio. 

10. Estimar as manifestacións literarias dos séculos escuros como resistencia perante o 

fenómeno asimilador. 

11. Coñecer as manifestacións literarias dos precursores como base para un futuro 

rexurdimento da nosa literatura. 

12. Valorar e coñecer a importancia da obra de Rosalía de Castro, Eduardo Pondal e Curros 

Enríquez, e non só no eido literario senón tamén no sociolingüístico. 
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4.7.2. Obxectivos procedementais 

A. Comunicación oral. Escoitar e falar 

1. Producir textos orais de índole diversa. 

2. Caracterizar as variedades sociais e estilísticas básicas e adecuadas a cada feito 

comunicativo concreto, de carácter oral. 

3. Observar a capacidade do galego para responder a calquera tipo de comunicación. 

B. Comunicación escrita. Ler e escribir 

1. Analizar desde unha perspectiva sociolingüística o funcionamento de diversos textos 

(descritivos, narrativos, conversacionais e expositivos-argumentativos) en ámbitos de uso 

específicos e relacionados con diferentes necesidades comunicativas. 

2. Descubrir e producir textos partindo dos modelos analizados. 

3. Caracterizar as variedades sociais e estilísticas básicas e adecuadas a cada feito 

comunicativo concreto, de carácter escrito 

4. Observar a capacidade do galego para responder a calquera tipo de comunicación. 

B.1. Os medios de comunicación 

1. Analizar as distintas funcións que cumpren os medios: informativas, formativas ou 

lúdicas. 

2. Identificar as seccións dos diversos medios. 

3. Analizar as mensaxes publicitarias e identificar a estratexia de persuasión que 

emprega. 

4. Comprobar os valores expresivos da tipografía e a alternancia da lingua con diferentes 

códigos non verbais. 

5. Elaborar modelos escolares de distintos medios (prensa, radio, blogs...). 

C. Funcionamento da lingua 

1. Incidir na mellora daqueles aspectos ortográficos que poidan resultar máis dificultosos, 

partindo dos textos iniciais e con exercicios ad hoc. 

2. Conseguir que o alumnado vexa a importancia dos elementos de concordancia e de 

relación textual para construír mensaxes ben vertebradas, partindo da análise das unidades 

gramaticais e a súa interrelación e organización nos textos. 

3. Entender que as palabras se constitúen en morfemas e que o significado destes é 

recorrente. 

4. Ver como, por iso, se poden crear novas palabras ou desentrañar o significado de 

palabras descoñecidas. 
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5. Observar a importancia que a derivación e a composición e a ampliación semántica 

teñen para a modernización léxica dunha lingua. 

6. Descubrir as relacións lexicográficas e semánticas entre as palabras. 

D. Lingua e sociedade 

1. Detectar as diferenzas etimolóxicas coas linguas romances próximas: co castelán e co 

portugués. 

2. Establecer a que nivel de uso se corresponde o emprego dos trazos patrimoniais. 

3. Analizar as interferencias lingüísticas sobre textos da época de cara a un mellor 

coñecemento da lingua nestas etapas. 

4. Ler e comparar textos de época coa súa versión actual. 

5. Observar e analizar con criterio o fenómeno do bilingüismo e a diglosia derivado do 

conflito lingüístico. 

6. Analizar textos que exemplifiquen a problemático dos diferentes tipos de bilingüismo. 

7. Comparar textos estandarizados con outros con interferencias e desviacións da norma. 

E. Educación literaria 

1. Lectura e interpretación de diversos textos literarios. 

2. Introdución en diversas técnicas literarias, tanto cara á produción como á comprensión 

de textos. 

3. Comprobación de como o medio de transmisión (oral, escrito, mixto con códigos non 

lingüísticos) inflúe na configuración da literatura. 

4. Introducir ao alumnado na realización de comentarios temáticos e estilísticos de cantigas 

medievais. 

5. Escoitar audicións de música medieval comparándoa coas versións modernas. 

6. Comentar tematicamente textos de prosa medieval. 

7. Relacionar a “materia da Bretaña” con outras artes, especialmente o cine e a literatura. 

8. Ler e interpretar textos medievais. Antoloxía de lírica e prosa. 

9. Lectura de libros sobre o medievo (literarios e histórico-sociais). 

10. Ler algunha antoloxía literaria da época escura. Elaborar conclusións criticistas. 

11. Realizar comentarios de textos da época para levar á praxe os coñecementos 

conceptuais aprendidos. 

12. Analizar feitos históricos sobre textos literarios. Distinguir a realidade da ficción. 

13. Comparar temática e estilisticamente sobre textos os tres grandes autores do 

Rexurdimento marcando as afinidades e as diferenzas. 

14. Valorar criticamente a lectura de libros ou antoloxías de autores da época. 
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4.7.3. Obxectivos actitudinais 

A. Comunicación oral. Escoitar e falar 

1. Valorar como correctos aqueles usos que se adaptan a cada situación comunicativa. 

2. Recoñecer a necesidade e a importancia social que significa posuír unha ampla gama de 

recursos e niveis de lingua. 

3. Superar os prexuízos relativos á “presunta” imposibilidade de responder en galego a 

determinadas situacións formais 

4. Superar os prexuízos que pesan sobre o proceso de elaboración e sobre a propia 

fixación da variedade estándar, recoñecendo a importancia que esta ten para unha 

normalización plena o seu no ámbito oral. 

B. Comunicación escrita. Ler e escribir 

1. Recoñecer a necesidade e a importancia social que significa posuír unha ampla gama de 

recursos e niveis de lingua e a súa aplicación textual. 

2. Superar os prexuízos que pesan sobre o proceso de elaboración e sobre a propia 

fixación da variedade estándar, recoñecendo a importancia que esta ten para unha 

normalización plena. 

B.1. Os medios de comunicación 

1. Aceptar os diversos medios e soportes de comunicación. 

2. Estimar a pluralidade de medios. 

3. Discernir entre o que é información, opinión e propaganda nos medios. 

4. Facer un uso crítico e racional dos mesmos. 

5. Discernir a publicidade con fins consumistas ou ideolóxico-partidistas daquela que ten 

afán divulgativo e informativo. 

6. Descualificar o uso de estereotipos discriminatorios (por sexo, etnia, crenzas, lingua, 

etc.) para lograr maior eficacia publicitaria. 

C. Funcionamento da lingua 

1. Valorar a necesidade de dominar a convención ortográfica, como un mecanismo 

auxiliar para lograr unha expresión máis eficaz. 

2. Ser quen de establecer o grao de corrección gramatical que demanda cada tipo de 

texto e sentir o estímulo para ser (auto)esixentes en ampliar a capacidade de facelo. 

3. Apreciar o esforzo de recuperación e renovación léxica que se vén operando no 

galego. 

4. Eliminar prexuízos provocados polos atrancos e dificultades de difusión que a situación 

diglósica orixinou e mantén. 
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D. Lingua e sociedade 

1. Estimar a importancia que o uso de determinadas formas patrimoniais teñen como 

elementos de diferenciación e de enriquecemento léxico. 

2. Valorar a etapa medieval como unha época de normalidade no uso social da lingua 

galega. 

3. Valorar o labor levado a cabo polos partidarios da normalización da lingua no contexto 

dunha sociedade decimonónica tremendamente diglósica, propensa á política asimilacionista 

en comparanza coa actualidade. 

4. Valorar o fenómeno da normalización da lingua como un dos elementos fundamentais 

para a recuperación social do noso idioma, fronte á dinámica do bilingüismo substitutivo. 

E. Educación literaria 

1. Apreciar o uso lúdico-estético que a literatura fai da lingua. 

2. Integrar a lectura como un hábito moi rendible en varios aspectos: como fonte de 

entretemento, como mecanismo de ampliación das capacidades expresivas e como medio de 

aproximación e coñecemento a múltiples culturas, épocas... 

3. Concibir a mudanza nas ideas estéticas por mor do paso do tempo. 

4. Conseguir que o alumnado se deleite coa lectura da poesía e prosa medievais. 

5. Valorar a literatura medieval como complemento da arte románica, cume da 

manifestación da arte medieval galega. 

6. Concibir a mudanza nas ideas estéticas por mor do paso do tempo. 

7. Contemplar e valorar a literatura medieval como acervo cultural propio. 

8. Valorar a literatura popular de transmisión oral e recoñecer a súa importancia e as 

dificultades de subsistencia. Comprender as diferenzas entre o marco na que naceu e o noso 

e a distinta función que cumpría e que pode cumprir agora. 

9. Concibir a mudanza nas ideas estéticas por mor do paso do tempo. 

10. Conseguir unha plena identificación do alumnado coas circunstancias da poesía dos 

séculos escuros. 

11. Valorar as manifestacións literarias do período estudado como resistencia diante do 

fenómeno asimilacionista. 

12. Conseguir que o alumnado simpatice de cheo coa lectura de textos do Rexurdimento. 

13. Esforzarse para comprender mellor os posibles desacordos entre a creación e as 

actitudes sociais decimonónicas. 
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4.8. Obxectivos para 4º de ESO 

O eixo central da programación para este curso radica no noso propósito de lograr unha 

maior competencia lingüística e comunicativa do alumnado. Trátase de ampliar unha vez máis 

e como complemento dos cursos anteriores o seu repertorio de habilidades lingüísticas, 

prestando especial coidado á súa selección conforme ao contexto social e a finalidade coa 

que se elabora a mensaxe. Aspecto este a reforzar con exercicios específicos destinados a 

corrixir e consolidar elementos de corrección morfosintáctica e procedementos de cohesión 

textual. 

En última instancia, trátase como meta final do ensino secundario obrigatorio de promover 

o uso desas capacidades no marco dunha actitude normalizadora consciente, consecuente e 

activa. 

Así mesmo, estimularase ao alumnado para conseguir que se aproxime ao coñecemento 

de aspectos relacionados coa realidade sociolingüística galega tales como o bilingüismo, 

diglosia, normalización, normativización, interferencias ou variedades diatópicas, tanto desde 

un punto de vista diacrónico como sincrónico. 

Por outro lado, sensibilizarase ao alumnado para que coñeza e aprecie o noso patrimonio 

literario do século XX como expresión lingüística, de identidade colectiva e cultural. 

O alumnado ao final deste curso e etapa deberá ser quen de analizar criticamente o feito 

literario con respecto ao feito sociohistórico; de valorar os textos literarios como fonte de 

creatividade, información, pracer e posible proxección persoal; de lograr un certo dominio do 

comentario de texto literario en función da razón crítica a fin de que o alumnado poda emitir os 

seus propios xuízos de valor; e , en fin, de conseguir que se interese pola lectura de textos 

literarios de diferentes xéneros, utilizando criterios propios de selección, interpretación e 

valoración. 

4.8.1. Obxectivos conceptuais 

A. Comunicación oral. Escoitar e falar 

1. Perfeccionar a competencia lingüística e comunicativa oral do alumnado, tanto no 

referido ás súas habilidades comprensivas como expresivas. 

2. Presentar a diversidade lingüística, referida ás variedades internas das linguas, como 

algo positivo, facendo fincapé nas variedades xeográficas ou dialectais. 

3. Determinar as funcións específicas que debe cubrir a variedade estándar. 

B. Comunicación escrita. Ler e escribir 
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1. Perfeccionar a competencia lingüística e comunicativa escrita do alumnado, tanto no 

referido ás súas habilidades comprensivas, como ás expresivas. 

2. Presentar a diversidade lingüística, referida ás variedades internas das linguas, como 

algo positivo. 

3. Determinar as funcións específicas que debe cubrir a variedade estándar. 

C. Funcionamento da lingua 

1. Perfeccionar o uso correcto da ortografía e a capacidade expresiva dos signos de 

puntuación. 

2. Desde a perspectiva da linguaxe como un fenómeno oral, achegarse a un maior 

coñecemento dos sons da lingua. 

3. Valorar o coñecemento da morfoloxía e da sintaxe como as partes fundamentais da 

gramática e sobre todo de cara a unha maior capacidade textual organizativa. 

4. Valorar a semántica lexical ou lexicoloxía como fonte de riqueza para o idioma.. 

5. Adquirir un manexo máis solvente da gramática textual: propiedades dos textos, técnicas 

da escrita e tipos e redacción de textos. 

D. Lingua e sociedade 

1. Achegarse ao coñecemento das variedades dialectais e integrar selectivamente as 

peculiaridades dialectais de cada alumno/a no seu repertorio expresivo. 

2. Coñecer a situación social da lingua no primeiro terzo do século XX, durante a ditadura e 

na actualidade. 

3. Lograr a supresión progresiva das interferencias do castelán no galego. 

4. Coñecer e valorar o labor levado a cabo polos partidarios da normalización da lingua no 

contexto dunha sociedade diglósica, propensa á política asimilacionista. 

5. Observar e analizar con criterio o fenómeno do conflito lingüístico. 

6. Analizar a situación legal do galego. 

7. Analizar os niveis de coñecemento e uso da lingua galega, así como as actitudes. 

E. Educación literaria 

1. Sensibilizar ao alumnado para que aprecie o patrimonio literario propio como expresión 

lingüística, de identidade colectiva e cultural.  

2. Analizar criticamente o feito literario con respecto ao feito sociohistórico. 

3. Valorar os textos literarios como fonte de creatividade, información, pracer e posible 

proxección persoal. 

4. Lograr un certo dominio do comentario literario. 

5. Conseguir que o alumnado se interese pola lectura de textos literarios. 
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6. Valorar a importancia das Irmandades da Fala, do Grupo Nós e das Vangardas. 

7. Comparar temática e formalmente aos membros da Xeración Nós. 

8. Confrontar e analizar temática e formalmente aos autores vangardistas. 

9. Relacionar o neotrobadorismo coa lírica medieval. 

10. Confrontar aspectos estéticos das vangardas coa xeración Nós. 

11. Relacionar o tratamento das temáticas da Materia da Bretaña, Mariscal e emigración 

con épocas literarias anteriores. 

12. Coñecer e valorar as diferentes correntes literarias do exilio, ditadura, transición e 

democracia. 

4.8.2. Obxectivos procedementais 

A. Comunicación oral. Escoitar e falar 

1. Producir mensaxes orais.  

2. Observar a capacidade do galego para responder a calquera tipo de comunicación 

B. Comunicación escrita. Ler e escribir 

1. Descubrir e producir textos partindo dos modelos analizados. 

2. Caracterizar as variedades dialectais, sociais e contextuais en comparación coa 

variable estándar. 

C. Funcionamento da lingua 

1. Incidir na mellora daqueles aspectos ortográficos que poidan resultar máis dificultosos, 

partindo dos textos iniciais e con exercicios ad hoc. 

2. Conseguir que o alumnado vexa a importancia dos elementos de concordancia e de 

relación textual para construír mensaxes ben vertebradas, partindo da análise das unidades 

gramaticais, sintácticas e a súa interrelación e organización nos textos. 

3. Incidir na definición de interferencia como un produto non desexable dunha situación 

de linguas en contacto. 

4. Analizar o grao de aceptación que teñen as interferencias, dependendo do idioma en 

que aparecen. 

5. Detectar e evitar os castelanismos e comprobar aqueles ámbitos e campos semánticos 

en que son máis frecuentes e delimitar as razóns de que así sexa. 

D. Lingua e sociedade 

1. Detectar as diferenzas dialectais de cada alumno/a en relación coas dos seus 

compañeiros/as de clase procedentes doutras zonas. 

2. Ídem en relación coa variedade estándar. 
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3. Establecer a que nivel de uso se corresponde o emprego dos trazos dialectais. 

4. Relacionar as diferentes variedades da lingua, partindo da práctica da variable 

estándar. 

5. Analizar o proceso de normalización nas diferentes etapas do século XX. 

6. Descubrir interferencias lingüísticas sobre textos do período obxecto de estudo. 

7. Observar criticamente o conflito diglósico a través das manifestacións literarias do 

século XX como reflexo da sociedade. 

8. Descubrir nun texto literario actitudes de denuncia sobre a situación da lingua dentro da 

loita normalizadora. 

9. Analizar as interferencias e desviacións da norma que se atopen en diferentes textos, 

distinguindo deste xeito os conceptos de normalización e normativización. 

E. Educación literaria 

1. Lectura e maduración da interpretación de diversos textos literarios. 

2. Adquirir diversas técnicas literarias, tanto cara á produción como á comprensión de 

textos. 

3. Análise de como o medio de transmisión (oral, escrito, mixto con códigos non 

lingüísticos) inflúe na configuración da literatura. 

4. Aplicar mediante o comentario de textos os coñecementos teóricos aprendidos. 

5. Descubrir e analizar feitos históricos sobre texto literarios, distinguindo realidade de 

ficción. 

6. Ler e interpretar con sentido crítico obras literarias de autores das Irmandades, Grupo 

Nós e Vangardas. 

7. Traballar o comentario de texto como base práctica de aplicación dos conceptos 

aprendidos. 

8. Contrastar temática e formalmente a través de textos os distintos movementos ou 

escolas literarias xurdidos desde a posguerra até hoxe. 

9. Establecer relacións con épocas anteriores daqueles temas reiterativos na nosa historia 

literaria: materia da Bretaña, lírica medieval, emigración... 

10. Ler e interpretar con sentido crítico obras correspondentes aos períodos estudados. 

11. Realizar por parte do alumnado as súas propias creacións poéticas, prosísticas ou 

ensaísticas, de acordo ou non coa estética literaria obxecto de estudo. 

4.8.3. Obxectivos actitudinais 

A. Comunicación oral. Escoitar e falar 
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1. Valorar como correctos aqueles usos que se adaptan a cada situación comunicativa. 

2. Recoñecer a necesidade e a importancia social que significa posuír unha ampla gama 

de recursos e niveis de lingua. 

3. Superar os prexuízos relativos á “presunta” imposibilidade de responder en galego a 

determinadas situacións formais. 

4. Superar os prexuízos que pesan sobre o proceso de elaboración e sobre a propia 

fixación da variedade estándar, recoñecendo a importancia que esta ten para unha 

normalización plena. 

B. Comunicación escrita. Ler e escribir 

1. Recoñecer a necesidade e a importancia social que significa posuír unha ampla gama 

de recursos e niveis de lingua. 

2. Superar os prexuízos que pesan sobre o proceso de elaboración e sobre a propia 

fixación da variedade estándar, recoñecendo a importancia que esta ten para unha 

normalización plena. 

C. Funcionamento da lingua 

1. Valorar a necesidade de dominar a convención ortográfica, como un mecanismo 

auxiliar para lograr unha expresión máis eficaz. 

2. Ser quen de establecer o grao de corrección gramatical que demanda cada tipo de 

texto e sentir o estímulo para ser (auto)esixentes en ampliar a capacidade de facelo. 

3. Relacionar a capacidade de detectar e evitar interferencias co grao de instrución do 

individuo, respectando a aqueles sectores da sociedade aos que se lles negou a posibilidade 

de logralo. 

D. Lingua e sociedade 

1. Respectar as variacións dialectais e eliminar os prexuízos que recaen sobre algunhas 

(gheada...). 

2. Estimar a importancia que o uso de determinadas formas dialectais ou sociais teñen 

como elementos de autoidentificación. 

3. Non evitar esas variedades en niveis de lingua para os que son adecuadas. 

4. Comprender a necesidade de suprimir os castelanismos do galego, na dobre 

perspectiva de lograr unha expresión máis adecuada e de conservación do idioma. 

5. Valorar iso mesmo como un acto de afirmación normalizadora. 

6. Relacionar a capacidade de detectar e evitar interferencias co grao de instrución do 

individuo, respectando a aqueles sectores da sociedade aos que se lle negou a posibilidade 

de logralo. 
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7. Valorar a loita normalizadora no contexto da sociedade da época. 

8. Asimilar as diferenzas léxicas, morfosintácticas e fonéticas do galego enxebrista e 

protoestándar en comparación coa normativa oficial actual. 

9. Estimar a loita en defensa da lingua desde a clandestinidade durante o franquismo. 

E. Educación literaria 

1. Valorar o uso lúdico-estético que a literatura fai da lingua. 

2. Integrar a lectura como un hábito moi rendible en varios aspectos: como fonte de 

entretemento, como mecanismo de ampliación das capacidades expresivas e como medio de 

aproximación e coñecemento a múltiples culturas, épocas... 

3. Concibir a mudanza nas ideas estéticas por mor do paso do tempo. 

4. Sensibilizar ao alumnado para que nun texto literario descubra aspectos históricos, 

aprecie peculiaridades estilísticas e se identifique coa estética. 

5. Conseguir unha plena identificación do alumnado coa lectura e circunstancias que 

concorren na creación literaria desde o primeiro terzo do século XX á actualidade. 

6. Valorar a loita normalizadora nos diferentes contextos sociais. 

7. Aplicar criterios de raciocinio diante de dislocacións entre as sensibilidades estéticas e 

as actitudes sociais das diferentes épocas. 

8. Valorar as manifestacións literarias do exilio como resistencia contra a opresión 

asimilacionista e de defensa das liberdades individuais e colectivas. 

9. Ser que de interpretar obras literarias e de actuar criticamente ante temas que 

denoten discriminación de calquera tipo. 

4.9. Obxectivos xerais para 1º de Bacharelato (LOE) 

A área de lingua galega e literatura ten como obxectivo fundamental na etapa do ensino 

postobrigatorio o enriquecemento da capacidade comunicativa do alumnado, competencia 

que xa se vén traballando desde a ESO. Neste sentido, non se produce un salto cualitativo 

considerable entre ambas as dúas etapas en canto que o obxectivo fundamental é o mesmo: 

a adquisición e mellora da competencia comunicativa, entendida esta como unha 

competencia ampla que abrangue saberes lingüísticos, sociolingüísticos e discursivos e que 

lle debe reportar ao alumnado a capacidade para usar a lingua (tanto no nivel produtivo coma 

receptivo e interaccional) nas diversas esferas da actividade social e individual. 

O nivel de coñecementos de lingua galega e literatura que se debe adquirir ao rematar o 

bacharelato corresponde ao dunha persoa capaz de comprender unha ampla variedade de 

textos orais e escritos extensos e cun alto nivel de dificultade, expresarse de forma fluída e 
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espontánea en distintos contextos comunicativos, producir textos ben estruturados sobre 

temas de certa complexidade e para distintos fins e mostrar un uso correcto da norma 

ortográfica e morfosintáctica. 

O currículo desta materia preséntase dividido en tres bloques de contidos: Lingua e texto, A 

literatura e A situación sociolingüística. Esta división atende, por un lado, ao criterio de ter en 

conta tanto o carácter sistemático da lingua coma a rendibilidade comunicativa que as 

persoas usuarias deben extraer dela, e por outro á consecución dunha formación literaria e 

dunha reflexión sobre a situación das linguas no mundo, sobre todo na Europa occidental. 

Preténdese, xa que logo, a adquisición dunha bagaxe tanto instrumental coma sociocultural 

que lle permita ao alumnado participar en todas as funcións sociais da lingua galega. 

O bloque Lingua e texto está pensado para o tratamento de todos aqueles aspectos 

relacionados co uso lingüístico en contextos diversificados. Recóllense aquí, polo tanto, todos 

aqueles contidos de análise de texto, tipoloxía textual, variedades da lingua e funcionalidade 

lingüística necesarios para reverter nunha mellor comprensión e produción de textos orais e 

escritos, así como nun aumento da capacidade e calidade da interacción. Neste bloque de 

Lingua e texto aténdese igualmente á lingua na súa dimensión de código ou sistema. 

O bloque A literatura está pensado para o tratamento desta en dúas dimensións: unha máis 

centrada no coñecemento da historia da literatura galega e outra que xira ao redor do 

coñecemento, análise e valoración de obras significativas. Así pois, atenderase non só a que 

o alumnado teña un coñecemento das principais etapas, autoras e autores, xéneros e obras 

da nosa historia da literatura, senón tamén a mellorar o seu coñecemento dos textos literarios 

a través da lectura e comentario. Non se debe perder de vista, polo tanto, a concepción do 

texto literario como un modelo de texto formalizado cunhas características moi definidas que 

contribúe, ademais, polo seu status especial, non só á reflexión sobre o uso estético da lingua 

no seu aspecto creativo, senón á creación dun imaxinario colectivo que nos define como 

pobo. 

Por último, o bloque A situación sociolingüística está pensado para que o alumnado se 

achegue, co rigor desexable neste nivel educativo, á nosa situación sociolingüística, coa 

finalidade de ser quen de interpretala con perspectiva histórica e suficientes criterios 

valorativos. 

Daquela, os obxectivos fundamentais da materia de lingua galega e literatura para 

bacharelato concrétanse no desenvolvemento das seguintes actividades e competencias 

comunicativas: 
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Por outra parte, o reparto do temario nos dous cursos que comprende o Bacharelato está 

condicionado polas Probas de Acceso á Universidade á que se somete o alumnado logo de 

superar o Bacharelato. Neste sentido, en primeiro de Bacharelato, traballarase 

fundamentalmente con aspectos que, aínda necesitando unha base teórica, sexan máis 

prácticos (morfoloxía, gramática do texto, comentarios lingüísticos...). 

Así mesmo e dentro do bloque de contidos Lingua e Sociedade, o estudo da Historia da 

Lingua complementarase con aspectos claves dentro da Sociolingüística de cara a un mellor 

coñecemento da nosa historia literaria. 

Canto á Literatura afondarase no estudo da mesma desde a época medieval ao século 

XIX, perfeccionando o comentario literario de textos medievais e contemporáneos. 

Con todo partirase do coñecemento que o alumnado adquiriu en etapas anteriores. 

Obxectivos. 

Os obxectivos xerais do ensino da materia de lingua galega e literatura para bacharelato son 

o desenvolvemento das seguintes actividades e competencias comunicativas 

1. Comprender o contido global e particular, así como a intención e propósito dos discursos 

orais, escritos e audiovisuais procedentes de diversos contextos comunicativos da vida social 

e cultural; nomeadamente, dos ámbitos público, educativo, profesional e dos medios de 

comunicación. 

2. Expresar por escrito e oralmente o contido dunha mensaxe axustando o discurso a 

diferentes situacións comunicativas (especialmente ás do ámbito académico) e mantendo a 

coherencia, a corrección gramatical, a adecuada presentación e a utilización dos principais 

elementos cohesivos. 

3. Desenvolver as principais técnicas de comunicación e aprendizaxe relativas á 

comprensión e á produción que se empregan durante a interacción oral, para lograr os fins 

pretendidos e atendendo aos distintos contextos. 

4. Identificar os diversos tipos de textos orais, escritos e audiovisuais e reflexionar sobre a 

súa estrutura, así como recoñecer o seu tema e a organización da información. 

5. Interpretar e valorar criticamente a información e as mensaxes que emanan dos distintos 

discursos e utilizar con autonomía e espírito crítico as novas tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

6. Planificar, realizar e corrixir as propias producións de xeito que a persoa usuaria da lingua 

sexa axente social no seu ámbito, contribuíndo a consolidar as distintas funcións sociais da 

lingua (de identidade, familiar, laboral, local, institucional, cultural e internacional). 
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7. Coñecer a realidade multilingüe do mundo, de Europa e do estado español valorando 

positivamente a riqueza que representa e fomentar o desenvolvemento da competencia 

pluricultural e, en especial, o da plurilingüe. 

8. Coñecer, analizar e reflexionar sobre a situación social da nosa lingua e factores e 

procesos que ao longo da súa historia a levaron á situación actual. 

9. Analizar os diferentes usos sociais da lingua, valorar as súas variedades, superar 

estereotipos lingüísticos que supoñen xuízos de valor e prexuízos, en especial os referidos ás 

mulleres, para evitalos. 

10. Recoñecer e analizar as distintas unidades da lingua e o seu funcionamento a partir dos 

distintos tipos de textos que se producen en contextos diferentes e cun achegamento analítico 

que observe a lingua partindo da globalidade para chegar ás partes mínimas. 

11. Apreciar e valorar a corrección e precisión formal como una condición para que a 

comunicación funcione de maneira óptima. 

12. Adquirir un corpus léxico importante, adecuado á intención e á situación comunicativa, 

almacenable a longo prazo, de fácil acceso e formalmente correcto. 

13. Coñecer as características das principais etapas da literatura galega así como as 

correntes, xéneros, autoras e autores e obras máis representativas utilizando fontes 

bibliográficas axeitadas para o seu estudo. 

14. Ler, comprender, analizar e xulgar con criterio obras e fragmentos representativos das 

diferentes épocas da literatura galega en tanto que expresión de determinas circunstancias 

sociohistóricas. 

15. Concienciarse de que unha lectura crítica e de calidade mellora a competencia 

comunicativa, xa que posibilita a formación, a información e o pracer. 

4.10. Obxectivos xerais para 2º de Bacharelato (LOE) 

Os obxectivos específicos para o 2º curso serán os seguintes: 

1. Valorar positivamente a lingua galega e empregala oralmente e por escrito en todas as 

situacións. 

2. Analizar as relacións entre diferentes linguas e identificar os fenómenos de conflito 

lingüístico e de interferencia lingüística. 

3. Coñecer as características sociolingüísticas da lingua galega ao longo de todo o século 

XX ata a actualidade e en todos os seus ámbitos e funcións de uso. 

4. Empregar correctamente a variedade estándar do galego e identificar as súas 

características. 
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5. Analizar textos de todos tipos aplicando as regras de análise textual. 

6. Recoñecer e aplicar regras lingüísticas na análise morfosintáctica e na fonoloxía. 

7. Identificar as principais épocas, características, autores, obras e tendencias estéticas na 

literatura galega do Século XX. 

8. Ler comprensivamente, analizar e comentar textos literarios do século XX. 

9. Ampliar o vocabulario persoal a través da análise de textos, identificación de relacións e 

campos semánticos. 

4.11. Obxectivos transversais para ESO e Bacharelato. 

A non especificidade dos contidos transversais en referencia ás diferentes áreas 

curriculares fai que estes deban ser considerados de vital importancia para a formación 

integral do alumnado. 

Nós coidamos que desde a nosa materia (Lingua Galega e Literatura) hai uns contidos 

transversais que podemos integrar mellor ca outros, polo que propoñemos insistir naquelas 

propostos válidas para o ensino secundario obrigatorio e o bacharelato, neste último caso, 

sobre todo en segundo, a través do comentario crítico a desenvolver na análise de texto; 

proba específica pertence ao bloque primeiro das PAAU. 

Entre outros salientamos os seguintes temas transversais: 

 A educación non sexista: terá especial tratamento a través do estudo da chamada 

“linguaxe sexista” e do uso que dela se fai. 

 A educación para a paz e o desenvolvemento dos valores de tolerancia: será 

especialmente tratada nos temas onde se fale do conflito lingüístico e do respecto absoluto 

polas diferentes variedades lingüísticas. 

 A análise e xulgamento crítico dos diferentes usos sociais da lingua, evitando 

estereotipos que supoñen xuízos de valor e prexuízos (clasistas, racistas...), a través do 

recoñecemento do posíbel contido ideolóxico da linguaxe. 

 Outros temas tales como a educación medioambiental, a educación para a saúde, a 

educación viaria... serán introducidos a través da selección de textos empregados e do seu 

comentario. 
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5. Competencias básicas 

O DOG de 13 de xullo de 2007 define competencia básica como a capacidade de poñer en 

práctica de forma integrada, en contextos e situacións diversos, os coñecementos, as 

habilidades e as actitudes persoais adquiridas. O concepto de competencia inclúe tanto os 

saberes como as habilidades e as actitudes e vai mais alá do saber e do saber facer, 

incluíndo o saber ser ou estar. 

A incorporación de competencias básicas ao currículo permite poñer o acento naquelas 

aprendizaxes que se consideran imprescindibles desde unha formulación integradora e 

orientada á aplicación dos saberes adquiridos. De aí o seu carácter básico. Son aquelas 

competencias que debe desenvolver un mozo ou unha moza ao finalizar o ensino obrigatorio 

para poder lograr a súa realización persoal, exercer a cidadanía activa, incorporarse á vida 

adulta de xeito satisfactorio ser capaz de desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo 

da vida. 

A inclusión das competencias básicas no currículo ten varias finalidades: integrar as 

diferentes aprendizaxes, tanto as formais, incorporadas ás diferentes áreas ou materias, coma 

as informais e non formais; permitirlle a todo o alumnado integrar as súas aprendizaxes, 

poñelas en relación con distintos tipos de contidos e utilizalas de xeito efectivo cando lle 

resulten necesarias en diferentes situacións e contextos, e orientar o ensino, ao permitir 

identificar os contidos e criterios de avaliación que teñen carácter imprescindible e, en xeral, 

inspirar as distintas decisións relativas ao proceso de ensino e de aprendizaxe, á metodoloxía, 

á organización dos centros educativos, ás relacións persoais e á participación de toda a 

comunidade educativa. 

Coas materias do currículo preténdese que todas as alumnas e os alumnos alcancen os 

obxectivos educativos e, consecuentemente, que adquiran as competencias básicas. Con 

todo, non existe unha relación unívoca entre o ensino de determinadas materias e o 

desenvolvemento de certas competencias. Cada unha delas contribúe ao desenvolvemento 

de diferentes competencias e, pola súa vez, cada unha das competencias básicas 

alcanzarase como consecuencia do traballo en varias materias. 

Ao seren as competencias un elemento organizador van ter influencia non só nos contidos e 

na avaliación senón tamén na metodoloxía. 

O traballo nas materias do currículo para contribuír ao desenvolvemento das competencias 

básicas débese complementar con diversas medidas organizativas e funcionais, 

imprescindibles para o seu desenvolvemento. Así, a organización e o funcionamento dos 

centros e das aulas, a participación do alumnado, as normas de réxime interno, o uso de 
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determinadas metodoloxías e recursos didácticos, ou a concepción, organización e 

funcionamento da biblioteca escolar, entre outros aspectos, poden favorecer ou dificultar o 

desenvolvemento de competencias asociadas á comunicación, á análise do contorno físico, á 

creación, á convivencia e á cidadanía ou á alfabetización dixital. Igualmente, a acción titorial 

permanente pode contribuír de modo determinante á adquisición de competencias 

relacionadas coa regulación das aprendizaxes, o desenvolvemento emocional ou as 

habilidades sociais. A planificación das actividades complementarias e extraescolares pode 

reforzar o desenvolvemento do conxunto das competencias básicas. 

5.1.Tipos de competencias 

No marco da proposta realizada pola Unión Europea, e de acordo coas consideracións que 

se acaban de expoñer, identificáronse oito competencias básicas: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. 

4. Tratamento da información e competencia dixital. 

5. Competencia social e cidadá. 

6. Competencia cultural e artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa persoal. 

5.2. Competencia en comunicación lingüística. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia, recollendo as normas do Estatuto de autonomía, os 

elementos que configuran a competencia lingüística estarán referidos ás dúas linguas oficiais, 

o galego, lingua propia de Galicia, e o castelán, así como, polo menos, a unha lingua 

estranxeira. 

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral 

e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e 

comunicación do coñecemento de organización e autorregulación do pensamento, das 

emocións e da conduta. 

5.2.1. Contribución da materia de lingua galega e literatura á adquisición das 

competencias básicas na ESO. 

Se a área de lingua e literatura se orienta á adquisición de destrezas que permitan o uso 

pleno da lingua nun amplo abano de contextos, é evidente que constitúe o ámbito privilexiado 

para o progreso da competencia en comunicación lingüística en toda a súa extensión. 
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Porén, hai outras competencias básicas con que garda unha relación moi estreita. Así 

sucede, coa competencia social e cidadá. Desde a materia de lingua galega e literatura é 

obrigado facilitar, a través do traballo con diferentes tipos de textos e situacións de 

comunicación, a aproximación crítica á realidade, así como o coñecemento e exercicio dos 

valores democráticos e dos dereitos civís. 

O traballo das destrezas dialóxicas prepara para compartir e respectar saberes e referencias 

culturais. Ademais, redunda na mellora da práctica de normas sociais de convivencia, no 

emprego da negociación para chegar a acordos. 

En canto á competencia no tratamento da información e dixital, a súa relación con lingua 

galega e literatura ten dúas dimensións complementarias: dunha banda, cómpre aprender a 

utilizar unha serie de ferramentas que hoxe en día se presentan en soportes variados e que 

lles permitirán ás alumnas e aos alumnos mellorar as súas habilidades e obter información 

verbo da área que nos ocupa: desde as máis estritamente lingüísticas, como dicionarios, 

correctores ortográficos..., ata as relacionadas coa materia dun xeito menos exclusivo 

(enciclopedias, xornais dixitais...), pasando por outras de corte literario (bibliotecas virtuais, 

catálogos de publicacións...). 

Doutra banda, a lingua mesma é unha ferramenta: aquela con que os cidadáns e cidadás 

nos enfrontamos á crecente cantidade de información de que se dispón. Con ela podemos e 

debemos seleccionar, analizar criticamente, organizar, relacionar e sintetizar esa información 

co fin de transformármola en coñecemento. 

Disponse de competencia cultural e artística se se crean, comprenden, aprecian e valoran 

con criterio manifestacións estéticas. Nesta área, isto concrétase sobre todo no ámbito 

literario, mais tamén no coñecemento e valoración da riqueza cultural que supón a 

diversidade lingüística e a expresividade popular da fala. 

En canto á competencia para aprender a aprender, desenvólvese ao contribuír a linguaxe á 

estruturación do pensamento e ao control da aprendizaxe; en concreto, ao perfeccionar a 

lectura comprensiva, a composición de resumos e de esquemas que organicen as ideas, a 

interpretación das informacións lingüísticas dos dicionarios, a exposición e as conclusións 

sobre tarefas académicas, etc. Tamén contribuirá decisivamente o valorar a lectura e a escrita 

como fontes de enriquecemento propio. 

A autonomía e iniciativa persoal promóvense desde a materia de lingua e literatura co 

contacto activo e continuo con distintos espazos de comunicación: a intervención en 

situacións reais ou simuladas; os obradoiros de escrita; a lectura de obras literarias que 

estimulen a imaxinación e fomenten a creatividade; o uso progresivamente autónomo dos 
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medios de comunicación social, das TIC e da biblioteca para aprender a manter unha actitude 

crítica ante as mensaxes recibidas; a localización e selección de información; a orientación 

lectora; o fomento da autoestima lingüística, etc. Pero, ademais, o propio traballo da linguaxe 

é clave na análise de problemas, na elaboración de plans e nas toma de decisións.  

Así a materia debe contribuír a: 

1. Desenvolver a autoestima e a autoconfianza a través dos coñecementos, destrezas e 

actitudes propios desta competencia que permiten expresar pensamentos, emocións, 

vivencias e opinións, así como dialogar, formarse un xuízo crítico e ético, xerar ideas, 

estruturar coñecemento, dar coherencia e cohesión ao discurso ás propias accións e tarefas, 

adoptar decisións e gozar escoitando, lendo ou expresándose de forma oral escrita. 

2. Ter capacidade efectiva de convivir e de resolver conflitos. Por iso, a competencia 

de comunicación lingüística permite comunicarse e conversar, accións que supoñen 

habilidades para establecer vínculos e relacións construtivas cos demais e co contorno, así 

como achegarse a novas culturas, que adquiren consideración e respecto na medida en que 

se coñecen. 

3. Utilizar a comunicación como eixe para a resolución pacífica de conflitos na 

comunidade escolar. A lingua, como ferramenta de comprensión e representación da 

realidade, debe ser instrumento para a igualdade; para a construción de relacións, en termos 

de igualdade, entre mulleres e homes; para a eliminación de estereotipos e expresións 

machistas ou xenófobas. 

4. Escoitar, expoñer e dialogar o que implica ser consciente dos principais tipos de 

interacción verbal, ser progresivamente competente na expresión e comprensión das 

mensaxes orais que se intercambian en situacións comunicativas diversas e adaptar a 

comunicación ao contexto. Supón tamén a utilización activa e efectiva de códigos e 

habilidades lingüísticas e non lingüísticas e das regras propias do intercambio comunicativo 

en diferentes situacións, para producir textos orais adecuados a cada situación de 

comunicación. 

5. Conservar e mellorar a competencia comunicativa a través da lectura e escritura. Ler 

e escribir son accións que supoñen e reforzan as habilidades que permiten buscar, recompilar 

e procesar información, e ser competente á hora de comprender, compoñer e utilizar distintos 

tipos de textos con intencións comunicativas ou creativas diversas. A lectura facilita a 

interpretación e comprensión do código que permite facer uso da lingua escrita e é, ademais, 

fonte de pracer, de descubrimento doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e de 

saber. A habilidade para seleccionar e aplicar determinados propósitos ou obxectivos ás 
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accións propias da comunicación lingüística (o diálogo, a lectura, a escritura, etc.) está 

vinculada a algúns trazos fundamentais desta competencia, como as habilidades para 

representarse mentalmente, interpretar e comprender a realidade, e organizar e autorregular o 

coñecemento e a acción dotándoos de coherencia. 

6. Comprender e saber comunicar valores. Estes saberes prácticos débense apoiar no 

coñecemento reflexivo do funcionamento da lingua e as súas normas de uso, o que implica a 

capacidade de tomar a lingua como obxecto de observación e de análise. Así, expresar e 

interpretar diferentes tipos de discurso acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais implica o coñecemento e a aplicación efectiva das regras de 

funcionamento do sistema da lingua e das estratexias necesarias para interactuar 

lingüisticamente dun xeito adecuado. Dispoñer desta competencia implica ter conciencia das 

convencións sociais, dos valores e aspectos culturais e da versatilidade da lingua en función 

do contexto e da intención comunicativa. Implica a capacidade empática de poñerse no lugar 

doutras persoas; de ler, de escoitar, de analizar e de ter en conta opinións distintas á propia 

con sensibilidade e espírito crítico; de expresar adecuadamente -en fondo e forma- as propias 

ideas e emocións, e de aceptar e realizar críticas con espírito construtivo. 

7. Contribuír á favorecer a comunicación dentro da área lusófona. Con distinto nivel de 

dominio e de formalización –especialmente en lingua escrita- esta competencia significa, no 

caso das lingua galega, poder comunicarse con falantes do ámbito lingüístico afro-luso-

brasileiro-timorense, o que contribúe a enriquecer as relacións sociais e a desenvolverse en 

contextos distintos ao propio. Así mesmo, favorécese o acceso a máis e diversas fontes de 

información, comunicación e aprendizaxe. 

En síntese, o desenvolvemento da competencia lingüística en galego e sobre todo ao final 

da educación secundaria obrigatoria comporta o dominio da lingua oral e escrita en múltiples 

contextos. 
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6. Bloques de contido por curso. temporalización. Mínimos esixíbeis. 

6.1. Primeiro curso da ESO 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

Comprensión de textos. 

1. Comprensión de textos propios dos medios de comunicación, especialmente de novas 

de actualidade próximas aos intereses do alumnado. 

2. Comprensión de textos orais utilizados no ámbito académico, como presentación de 

tarefas e de instrucións para a súa realización ou breves exposicións orais de temáticas 

variadas. 

3. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa. Actitude de interese, de cooperación 

e de respecto ante as intervencións orais de quen fala diante de nós, sobre todo en 

exposicións do profesorado ou do alumnado e mais no traballo colaborativo. 

4. Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de 

discriminación, con especial atención ás procedentes dos informativos dos medios de 

comunicación. Identificación dos usos lingüísticos discriminatorios máis evidentes e procura 

de alternativas. 

5. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitude 

crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

Produción de textos. 

1. Exposición planificada, clara e ordenada, coa axuda das TIC, de informacións de 

actualidade que interesen ao alumnado tomadas dos medios de comunicación. 

2. Narración oral coa axuda dos medios audiovisuais das TIC a partir dun guión preparado 

previamente, incluíndo descricións sinxelas, ideas e valoracións relativas aos feitos expostos. 

3. Participación activa en situacións propias do ámbito académico (pedimento de 

aclaracións, intercambio de opinións, exposición de conclusións...). 

4. Coherencia entre comunicación verbal e non verbal na produción dos discursos e 

presentacións orais. 

5. Participación en situacións de comunicación reais ou simuladas propias da vida cotiá do 

alumnado adoptando o rexistro adecuado a estas. 

6. Valoración do diálogo como medio de resolución de conflitos, intervencións orais 

respectuosas con quen nos rodea e actitude de cooperación en situacións de aprendizaxe 

compartida. Desenvolvemento de habilidades de comunicación asertiva aplicadas, por 

exemplo, á expresión e recepción de sentimentos positivos. 
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7. Interese por producir enunciados correctos e non interferidos desde o punto de vista 

fonético, fuxindo dos prexuízos que adoitan relacionarse con determinados modelos de lingua 

oral. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

Comprensión de textos. 

1. Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos 

á experiencia do alumnado, como mensaxes de chat e de correo electrónico, 

2. normas e instrucións de uso. 

3. Comprensión de textos dos medios de comunicación, sobre todo de noticias 

relacionadas coa vida cotiá, atendendo ao lugar que ocupan na estrutura do xornal, á 

información dos feitos e aos elementos paratextuais. 

4. Comprensión de textos do ámbito académico, atendendo especialmente aos de carácter 

instrutivo e expositivo (incluídas webs educativas e informacións de dicionarios, glosarios e 

enciclopedias en diversos soportes). 

5. Detección do tema e dos subtemas de narracións e aplicación a elas de técnicas de 

análise do contido de textos escritos: subliñado das ideas principais, elaboración de 

esquemas que as estruturen visualmente e resumo. 

6. Utilización dirixida da biblioteca do centro e das TIC para obter tanto información como 

modelos para a composición escrita. 

7. Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de 

discriminación, con especial atención ás procedentes das informacións dos xornais. 

Identificación dos usos lingüísticos discriminatorios máis evidentes e procura de alternativas. 

8. Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo correctos, incidindo especialmente na 

adecuación aos patróns fonéticos do galego e na atención aos signos de puntuación. 

Produción de textos escritos. 

1. Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais, como instrucións e 

normas, mensaxes de chat ou de correo electrónico. 

2. Composición de textos propios dos medios de comunicación impresos ou dixitais, 

especialmente noticias. 

3. Composición de textos propios do ámbito académico, especialmente conclusións sobre 

tarefas e aprendizaxes efectuadas, resumos, esquemas e exposicións sinxelas. 

4. Composición de textos narrativos e descritivos. 
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5. Planificación, revisión e boa presentación dos textos escritos, con respecto polas normas 

gramaticais e ortográficas e mais con adecuación á temática, fins, destinatarios... de cada 

escrito. 

6. Uso das TIC para elaborar textos escritos ben presentados e correctos, aproveitando as 

posibilidades dos procesadores de textos, correctores ortográficos, etc. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

1. Recoñecemento das intencións comunicativas expresadas a través das modalidades 

oracionais. 

2. Recoñecemento e uso reflexivo dos mecanismos de cohesión textual como a deíxe 

persoal, a actualización e a referencia interna de tipo gramatical e mais dos nexos e 

conectores textuais máis comúns, en particular os temporais e explicativos. 

3. Indución, a partir de usos contextualizados, da diferenza entre palabras flexivas e non 

flexivas e recoñecemento das categorías gramaticais básicas (substantivo, adxectivo 

cualificativo, verbo, adverbio), para o perfeccionamento da produción e comprensión textuais. 

4. Indución das regras de concordancia e das funcións sintácticas principais no seo da 

oración para a mellora das estruturas na construción e revisión de textos. 

5. Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de fraseoloxía e de 

vocabulario temático a partir de campos identificados nos textos traballados na aula. 

6. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica, así como das normas 

ortográficas, con aprecio dos seus valores funcionais e sociais. 

7. Reflexión básica acerca daqueles aspectos da fonética e da fonoloxía do galego onde 

poidan producirse interferencias (apertura das vogais de grao medio, n velar, entoación...), 

exposición a modelos positivos e práctica mediante a lectura de textos. 

8. Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro como parte do 

proceso de aprendizaxe. 

9. Interpretación e aproveitamento das informacións lingüísticas que ofrecen os dicionarios 

e as obras de consulta, especialmente sobre clases de palabras e normativa. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

1. Coñecemento xeral da diversidade lingüística no mundo e no Estado español, valorando 

positivamente o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 

2. Observación da situación sociolingüística en canto a usos e actitudes no contorno máis 

próximo (aula, barrio...), con aproximación aos prexuízos lingüísticos máis evidentes. 

3. Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo 

do uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 
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4. Observación das principais diferenzas, contextuais e formais, entre usos de distintos 

niveis e rexistros, tanto na oralidade como na escrita. 

Bloque 5. Educación literaria 

1. Selección guiada e lectura orientada de obras adecuadas á idade que estimulen o hábito 

e pracer lector ao tempo que amplían o coñecemento do mundo. 

2. Lectura expresiva e comprensiva e mais audición de poemas recitados ou cantados, 

captando o uso dos recursos estilísticos principais do nivel semántico e os que conforman o 

ritmo poético. 

3. Lectura expresiva e comprensiva e mais audición de diferentes textos narrativos breves, 

recoñecendo a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

4. Lectura dramatizada e comprensiva e mais visionamento de pezas teatrais, apreciando 

os seus compoñentes e procedementos máis relevantes. 

5. Comparación entre textos literarios e non literarios dos tres grandes xéneros. 

6. Creación de textos de intención literaria partindo dos trazos formais dos traballados na 

aula e das posibilidades lúdico-estéticas da lingua. 

7. Análise doutras linguaxes estéticas: o cómic. 

8. Aproveitamento guiado dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as 

virtuais. 

6.1.1.Temporalización 

Realizaranse tres exames por trimestre: un do libro de lectura obrigatoria, e outros dous das 

unidades didácticas. 

Primeiro trimestre  

O primeiro exame incluirá as unidades 1ª e 2ª e o segundo, as unidades 3ª e 4ª; ademais 

examinaranse do libro de lectura correspondente. 

Segundo trimestre 

O primeiro exame incluirá as unidades didácticas 5ª e 6ª e no segundo, a 7ª e 8ª e a proba 

correspondente ao libro de lectura. 

Terceiro trimestre. 

O primeiro exame incluirá as unidades 9ª e 10ª e o segundo a 11ª e 12ª e tamén a proba do 

libro de lectura 

6.2. Segundo curso da ESO 

Bloque 1. Comunicación oral e escrita 

Comprensión de textos. 
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1. Comprensión de novas de actualidade e de informacións de crónicas e de reportaxes 

procedentes dos medios de comunicación audiovisual. 

2. Comprensión de textos orais utilizados no ámbito académico, como presentación de 

tarefas e de instrucións para a súa realización ou breves exposicións orais de temáticas 

variadas. 

3. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa. Actitude de interese, de cooperación e 

de respecto ante as intervencións orais de quen fala diante de nós, sobre todo en exposicións 

do profesorado ou do alumnado e mais no traballo colaborativo. 

4. Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes dos medios de comunicación, con especial 

atención aos programas de carácter informativo e, xa que logo, ás noticias, reportaxes e 

crónicas que conteñen. Recoñecemento dos usos lingüísticos discriminatorios máis evidentes, 

análise dos prexuízos que os sustentan e procura de alternativas. 

5. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitude crítica 

ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

Produción de textos. 

1. Exposición planificada, clara e ordenada, coa axuda das TIC, de informacións de 

actualidade que interesen ao alumnado tomadas dos medios de comunicación, poñendo de 

relevo as diferenzas no modo de presentar os feitos dos distintos medios. 

2. Participación activa en situacións propias do ámbito académico (achega de propostas e 

de información, intercambio de opinións, exposición de informes sobre as tarefas 

realizadas...). 

3. Coherencia entre comunicación verbal e non verbal na produción dos discursos e 

presentacións orais. 

4. Participación en situacións de comunicación reais ou simuladas propias da vida cotiá do 

alumnado adoptando o rexistro adecuado a elas. 

5. Valoración do diálogo como medio de resolución de conflitos, intervencións orais 

respectuosas con quen nos rodea e actitude de cooperación en situacións de aprendizaxe 

compartida. Desenvolvemento de habilidades de comunicación asertiva (por exemplo, 

aplicadas á solicitude de cambios). 

6. Interese por producir enunciados correctos e non interferidos desde o punto de vista 

fonético, fuxindo dos prexuízos que adoitan relacionarse con determina dos modelos de lingua 

oral. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

Comprensión de textos. 
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1. Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos 

á experiencia do alumnado, como diarios ou cartas persoais e solicitudes. 

2. Comprensión e análise de textos dos medios de comunicación, sobre todo de noticias, 

reportaxes e crónicas, atendendo ao lugar que ocupan na estrutura do xornal dixital e aos 

elementos paratextuais. 

3. Comprensión de textos do ámbito académico, atendendo especialmente aos de carácter 

instrutivo e expositivo (incluídas webs educativas e informacións de dicionarios, glosarios e 

enciclopedias en diversos soportes). 

4. Detección do tema e dos subtemas de narracións e aplicación a elas de técnicas de 

análise do contido de textos escritos: subliñado das ideas principais, elaboración de 

esquemas que as estruturen visualmente e resumo. 

5. Utilización progresivamente autónoma da biblioteca e das TIC como fonte de información 

e de modelos para a composición escrita. 

6. Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de discriminación, 

con especial atención ás procedentes das noticias, reportaxes e crónicas dos medios de 

comunicación. Recoñecemento dos usos lingüísticos discriminatorios máis evidentes, análise 

dos prexuízos que os sustentan e procura de alternativas. 

7. Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo correctos, incidindo especialmente na 

adecuación aos patróns fonéticos do galego e na atención aos signos de puntuación. 

Produción de textos. 

1. Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos 

á experiencia do alumnado, como diarios e cartas persoais ou solicitudes. 

2. Composición de textos propios dos medios de comunicación en soporte papel ou dixital; 

por exemplo noticias, crónicas e reportaxes. 

3. Composición, en soporte papel e dixital, de textos propios do ámbito académico 

(esquemas, resumos, exposicións e explicacións sinxelas, informes de tarefas e aprendizaxes 

efectuadas). 

4. Composición de textos narrativos e descritivos. 

5. Planificación, revisión e boa presentación dos textos escritos, con respecto polas normas 

gramaticais e ortográficas e mais con adecuación á temática, fins, destinatarios... de cada 

escrito. 

6. Uso das TIC para elaborar textos escritos ben pre sentados e correctos, aproveitando as 

posibilidades dos procesadores de textos, correctores ortográficos, etc. 

 



Departamento de Lingua Galega e Literatura - Instituto “Ramón María Aller Ulloa” – LALÍN 

54 

Bloque 3. Funcionamento da lingua. 

1. Revisión da adecuación de textos alleos e propios, con especial atención ao tratamento 

dos interlocutores e ás fórmulas de cortesía. 

2. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis comúns, en 

particular os espaciais e os de oposición e contraste, e mais dos mecanismos de cohesión 

textual como a deíxe espacial e temporal, a relación entre os tempos verbais, as relacións de 

contraste -antonimia- e a referencia interna de tipo léxico, sobre todo a sinonimia e a elipse. 

3. Indución, a partir de usos contextualizados, da estrutura das palabras flexivas, 

especialmente substantivo e verbo, e recoñecemento dos seus aspectos morfolóxicos máis 

precisos para a mellora da comprensión e produción textuais. 

4. Distinción reflexiva entre os distintos elementos sintácticos no nivel da frase para a 

mellora das estruturas na construción e revisión de textos. 

5. Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de fraseoloxía e de 

vocabulario temático a partir de campos identificados nos textos traballados na aula. 

6. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica, así como das normas 

ortográficas, con aprecio dos seus valores funcionais e sociais. Reflexión básica acerca 

daqueles aspectos da fonética e da fonoloxía do galego onde poidan producirse interferencias 

(apertura das vogais de grao medio, n velar, entoación...), exposición a modelos positivos e 

práctica, especialmente durante as exposicións planificadas. 

7. Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro como parte do 

proceso de aprendizaxe. 

8. Interpretación e aproveitamento das informacións lingüísticas que ofrecen os dicionarios e 

as obras de consulta, especialmente sobre flexión, relacións semánticas e normativa. 

Bloque 4. Lingua e sociedade. 

1. Coñecemento xeral da situación das linguas minorizadas e das internacionais, con 

manexo e interpretación de mapas, táboas, textos e información dos medios e tecnoloxías da 

comunicación, valorando positivamente o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da 

humanidade. 

2. Comprensión da situación sociolingüística galega en canto a usos e actitudes xerais, 

realizando pequenos traballos que permitan recoñecer e analizar pre xuízos lingüísticos. 

3. Coñecemento da nosa lexislación esencial en materia lingüística, a toponimia e a 

antroponimia. 

4. Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo 

do uso norma lizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 
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5. Observación das principais diferenzas, preferente mente en textos orais, entre as 

variedades xeográficas da lingua galega. 

Bloque 5. Educación literaria. 

1. Selección guiada e lectura progresivamente autónoma de obras adecuadas á idade que 

estimulen o hábito e pracer lector ao tempo que amplían o coñecemento do mundo. 

2. Lectura expresiva e comprensiva e mais audición de poemas recitados ou cantados, 

captando o valor funcional dos recursos estilísticos máis relevantes nos diferentes niveis. 

3. Lectura expresiva e comprensiva e mais audición de textos narrativos breves, 

contrastando os elementos estruturais e formais: distintas voces, perspectivas temporais, etc.. 

4. Lectura dramatizada e comprensiva e mais visionamento de pezas teatrais, recoñecendo 

os compoñen tes e procedementos que caracterizan os subxéneros. 

5. Comparación entre textos pertencentes aos subxéneros literarios. 

6. Creación de textos de intención literaria partindo dos trazos formais dos traballados na 

aula e das posibilidades lúdico-estéticas da lingua. 

7. Análise doutras linguaxes estéticas: a canción. 

8. Aproveitamento guiado dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as 

virtuais. 

6.2.1.Temporalización 

A distribución dos contidos  será a seguinte: 

En cada trimestre realizaranse tres exames, dous relativos ás unidades didácticas e un 

terceiro sobre o libro ou libros de lectura obrigatoria. 

No primeiro trimestre faranse dous exames, o primeiro das unidades 1º e 2º e o segundo 

das unidades 3º e 4º. 

No segundo trimestre  repartiranse en dous exames as unidades 5º e 6º e logo a 7º e 8º. 

No terceiro trimestre realizaranse outros dous exames abarcando as unidades 9º , 10º e 

posteriormente a 11º e 12º. 

6.3. Terceiro curso da ESO 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

Comprensión de textos 

1. Comprensión de textos propios dos medios de comunicación audiovisual, con especial 

atención ás entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes. 

2. Análise encamiñada á comprensión e á valoración crítica da comunicación televisiva e 

da radiofónica coas súas especificidades. 
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3. Comprensión de textos orais utilizados no ámbito académico, como presentación de 

tarefas e de instrucións para a súa realización, intervencións en simposios ou exposicións 

orais de temáticas variadas. 

4. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa. Actitude de interese, de cooperación 

e de respecto ante as intervencións orais de quen fala diante de nós, sobre todo en 

exposicións do profesorado ou do alumnado e mais no traballo colaborativo. 

5. Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes dos medios de comunicación, con especial 

atención ás procedentes das entrevistas, noticias, reportaxes e crónicas. Recoñecemento dos 

usos lingüísticos discriminatorios, detección dos prexuízos que os sustentan e procura de 

alternativas que se incorporen con progresiva autonomía ás propias producións. 

6. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitude 

crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

Produción de textos 

1. Exposición planificada, clara e ordenada sobre temas de actualidade que interesen ao 

alumnado tomadas dos medios de comunicación, contrastando os diferentes puntos de vista e 

opinións neles expresadas e axudándose dos medios audiovisuais e das TIC. 

2. Participación activa en situacións propias do ámbito académico (achega de propostas e 

de información, intercambio de opinións, breve exposición de traballos coa axuda dos medios 

audiovisuais e das TIC, informes sobre as tarefas realizadas...). 

3. Participación en entrevistas e simposios simulados, así como en situacións de 

comunicación propias da vida cotiá do alumnado, adoptando o rexistro adecuado a elas. 

4. Uso consciente dos elementos paraverbais (volume de voz, velocidade, pausas, 

entoación) e non verbais (xestos, movementos...) na intervención oral planificada. 

5. Valoración do diálogo como medio de resolución de conflitos, intervencións orais 

respectuosas con quen nos rodea e actitude de cooperación en situacións de aprendizaxe 

compartida. Desenvolvemento de habilidades de comunicación asertiva (por exemplo, á hora 

de formular e reaccionar a críticas). 

6. Interese por producir enunciados correctos e non interferidos desde o punto de vista 

fonético, fuxindo dos prexuízos que adoitan relacionarse con determinados modelos de lingua 

oral. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

Comprensión de textos escritos 

1. Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais, como actas de 

reunión, regulamentos... 
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2. Comprensión de textos dos medios de comunicación, recoñecendo as diferenzas entre 

información e opinión en entrevistas, crónicas, reportaxes... 

3. Comprensión de textos do ámbito académico, atendendo especialmente aos de carácter 

instrutivo e expositivo (incluídos webs educativas e informacións de dicionarios, glosarios e 

enciclopedias en diversos soportes). 

4. Detección do tema e dos subtemas de textos expositivos e aplicación a estes de técnicas 

de análise do contido de textos escritos: subliñado das ideas principais, elaboración de 

esquemas que as estruturen visualmente e resumo. 

5. Utilización practicamente autónoma da biblioteca e das TIC para obter, organizar e 

seleccionar a información. 

6. Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de 

discriminación, con especial atención ás procedentes de reportaxes, crónicas ou 

7. entrevistas dos medios de comunicación. Recoñecemento dos usos lingüísticos 

discriminatorios, detección dos prexuízos que os sustentan e procura de alternativas que se 

incorporen con progresiva autonomía ás propias producións. 

8. Lectura en voz alta adecuada aos patróns fonéticos do galego (entoación, fonética 

sintáctica...) e fluidez lectora que favoreza a comprensión dos textos traballados na aula. 

Produción de textos escritos 

1. Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais, como actas de 

reunión, solicitudes, etc. 

2. Composición de textos propios dos medios de comunicación en soporte papel ou dixital, 

fundamentalmente entrevistas, crónicas e reportaxes. 

3. Composición, en soporte papel e dixital, de textos, sobre todo expositivos, propios do 

ámbito académico, elaborados a partir de información obtida en distintas fontes. Elaboración 

de proxectos e de informes sobre tarefas e sobre aprendizaxes. 

4. Planificación, revisión e boa presentación dos textos escritos, con respecto polas normas 

gramaticais e ortográficas e mais con adecuación á temática, fins, destinatarios, soporte... de 

cada escrito. 

5. Uso das TIC para elaborar textos escritos ben presentados e correctos, aproveitando as 

posibilidades dos procesadores de textos, correctores ortográficos, etc. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

1. Revisión da adecuación de textos alleos e propios, con recoñecemento das intencións 

comunicativas expresadas a través dos modos e perífrases verbais. 
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2. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis comúns, en 

particular os presentativos, secuenciadores e de adición, e mais dos mecanismos de cohesión 

textual como a referencia interna de tipo léxico, sobre todo a hiperonimia e a nominalización; 

análise e aplicación da función cohesiva das familias léxicas. 

3. Recoñecemento, sobre usos contextualizados, dos mecanismos de formación de 

palabras (derivación e composición), para o perfeccionamento da comprensión e produción 

textuais. 

4. Recoñecemento da diferenza entre funcións sintácticas e unidades que as desempeñan 

(incluíndo as que teñen forma oracional), de cara á mellora das estruturas na construción e 

revisión de textos, con emprego dunha terminoloxía sintáctica axeitada. 

5. Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de fraseoloxía e de 

vocabulario temático a partir de campos identificados nos textos traballados na aula. 

6. Identificación e revisión da estrutura do texto, a construción dos parágrafos e a 

vinculación e progresión temáticas en diferentes textos expositivos, alleos e propios. 

7. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica, así como das normas 

ortográficas, con aprecio dos seus valores funcionais e sociais. 

8. Reflexión básica acerca daqueles aspectos da fonética e da fonoloxía do galego onde 

poidan producirse interferencias (apertura das vogais de grao medio, n velar, entoación...), 

exposición a modelos positivos e aplicación práctica nas interaccións orais espontáneas. 

9. Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro como parte do 

proceso de aprendizaxe. 

10. Interpretación e aproveitamento das informacións lingüísticas que ofrecen os dicionarios 

e as obras de consulta, especialmente sobre formación de palabras, familias léxicas e 

normativa. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

1. Coñecemento xeral e concreción no marco peninsular das causas que contribúen á 

formación, expansión, transformación, minorización, substitución e normalización das linguas, 

con manexo e interpretación de mapas, táboas, textos e información dos medios e tecnoloxías 

da comunicación. Valoración positiva do plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da 

humanidade. 

2. Coñecemento xeral da formación da lingua galega e das distintas etapas da súa historia 

social ata o século XIX, con manexo de textos da época e información dos medios e 

tecnoloxías da comunicación. Análise e comprensión das causas e consecuencias dos feitos 

máis relevantes. 
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3. Comprensión da situación sociolingüística galega a través da abordaxe dos fenómenos 

de contacto de linguas (bilingüismo, diglosia, conflito lingüístico, 

4. interferencias...), desenvolvendo proxectos de traballo, con emprego dos medios 

audiovisuais e das TIC, que permitan enfrontar prexuízos lingüísticos. 

5. Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo 

do uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 

6. Recoñecemento das características contextuais e formais dos distintos niveis e rexistros, 

aplicación segundo as circunstancias da situación comunicativa e valoración da necesidade 

de adecuarse a elas. 

Bloque 4. Educación literaria 

1. Selección e lectura autónoma de obras adecuadas á idade que estimulen o hábito e 

pracer lector ao tempo que amplían o coñecemento do mundo, especial- mente da nosa 

realidade histórico-cultural anterior ao século XX. 

2. Lectura expresiva e comprensiva e mais audición de textos poéticos recitados ou 

cantados da literatura galega desde a Idade Media ao século XIX e da popular, comentando 

as motivacións e o tratamento das temáticas máis recorrentes en distintos períodos e a 

funcionalidade das sucesivas formas e recursos estéticos. 

3. Lectura expresiva e comprensiva e mais audición de prosa galega anterior ao século XX, 

así como de contos e lendas populares, recoñecendo as diversas concepcións da narrativa e 

os procedementos asociados. 

4. Lectura dramatizada e comprensiva e mais visionamento de fragmentos do teatro galego 

anterior ao século XX, observando as súas características. 

5. Desenvolvemento de tarefas colectivas pouco complexas ou elaboración de traballos 

sinxelos, ambos sobre as lecturas e o seu contexto (etapas, cultura e ambiente literarios, 

axentes, etc.), entendendo o influxo determinante das circunstancias históricas e da situación 

sociolingüística na evolución do sistema literario galego. 

6. Creación de textos de intención literaria partindo das características dos traballados na 

aula. 

7. Análise doutras linguaxes estéticas: o cinema. 

8. Aproveitamento progresivamente autónomo dos fondos e recursos que ofrecen as 

bibliotecas, incluídas as virtuais. 

6.3.1.Temporalización 

Realizaranse tres exames por trimestre: un do libro ou libros de lectura obrigatoria, e 

outros dous das unidades didácticas nas que separaremos  os contidos de sociolingüística e 
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literatura por unha parte (que á súa vez poderán dividirse en exames separados) e os 

contidos gramaticais e de gramática textual por outra. Con todo a distribución dos contidos 

por trimestre non debe ser ríxida e fica sometida a calquera modificación da temporalización 

que for preciso realizar. 

Primeiro trimestre  

Gramática do texto. A comunicación: 

1. As diversas clases de textos: a narración, a descrición, o diálogo. 

2. O texto informativo. 

3. Os textos xornalísticos: a noticia, a crónica, a entrevista.  

Lingua e sociedade (Sociolingüística): 

1. A formación da lingua galega. 

2. A lingua na Idade Media: o esplendor. 

3. Alternancia e mestura de códigos. 

Literatura: 

1. A literatura popular. 

2. A literatura medieval. 

3. A cantiga de amor. 

4. A cantiga de amigo. 

5. Outros textos líricos da literatura medieval: as cantigas de escarnio e maldicir, os 

xéneros menores e a lírica relixiosa. 

Lingüística: 

1. Fonética, fonoloxía e ortografía. 

2. O substantivo. 

3. O adxectivo. 

4. Os determinantes I. O artigo. 

5. O dicionario. As definicións. 

6. A estrutura da palabra. 

7. O nome das cousas I (vocabulario). 

Segundo trimestre 

Gramática do texto. A comunicación: 

1. Os textos formalizados: actas e regulamentos. 

2. A linguaxe cinematográfica. 

Lingua e sociedade (Sociolingüística): 

1. A lingua na Idade Moderna: a decadencia. 
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2. A lingua no século XIX: a dignificación. 

3. A variación lingüística: niveis e rexistros. 

Literatura: 

1. A prosa medieval. 

2. Os séculos escuros e literarios. A Ilustración. 

3. A literatura galega no século XIX: Primeiro terzo e prerrexurdimento. 

Lingüística: 

1. Os determinantes II (outros pronomes): demostrativos, posesivos, relativos, indefinidos, 

numerais, interrogativos e exclamativos. 

2. Os pronomes persoais. 

3. As relacións semánticas. 

4. O  nome das cousas II (vocabulario). 

Terceiro trimestre 

Gramática do texto. A comunicación: 

1. A banda deseñada. 

2. O tecido da lingua: a adecuación, a coherencia e a cohesión. Os conectores. A linguaxe 

non sexista. 

Lingua e sociedade (sociolingüística): 

1. O conflito lingüístico. Linguas en contacto. 

2. Normalización lingüística e normativización. 

3. As linguas da Península. 

Literatura 

0. Introdución ao comentario de textos literarios. 

1. O rexurdimento: Rosalía de Castro. Manuel Curros Enríquez, Eduardo Pondal. 

2. A prosa e o teatro no século XIX. 

Lingüística: 

1. O verbo. 

2. As perífrases verbais. 

3. O adverbio. 

4. A preposición. 

5. As conxuncións e as interaccións. 

6. Os nomes das cousas III (vocabulario). 

6.4. Cuarto curso da ESO 

Bloque 1. Comunicación oral e escrita 
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Comprensión de textos orais. 

 Comprensión de textos propios dos medios de comunicación audiovisual, con especial 

atención aos xéneros de carácter argumentativo (debates, faladoiros, editoriais 

radiofónicos...). 

 Comprensión e análise de textos publicitarios dos medios de comunicación audiovisual, 

atendendo aos compoñentes verbais e non verbais da comunicación publicitaria. 

 Comprensión de textos orais utilizados no ámbito académico, como presentacións, 

relatorios, intervencións en mesas redondas... 

 Desenvolvemento de habilidades de escoita activa. Actitude de interese, de 

cooperación e de respecto ante as intervencións orais de quen fala diante de nós, 

sobre todo en debates, exposicións do profesorado ou do alumnado e mais no traballo 

colaborativo. 

 Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes dos medios de comunicación, con 

especial atención ás procedentes da publicidade e ás mensaxes implícitas e explícitas 

dos textos argumentativos. Detección dos usos lingüísticos discriminatorios e mais dos 

prexuízos que os sustentan e procura de alternativas que se incorporen con autonomía 

ás propias producións. 

 Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitude 

crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

Produción textos orais. 

 Coa axuda dos medios audiovisuais e das TIC, presentacións orais ben organizadas 

sobre temas de actualidade tomados dos medios de comunicación audiovisual que 

admitan distintos puntos de vista, diferenciando información, opinión e persuasión e 

inserindo a propia visión de maneira argumentada e respectuosa. 

 Participación activa en situacións propias do ámbito académico, especialmente en 

autoavaliacións das tarefas realizadas e en presentacións orais, con axuda dos medios 

audiovisuais e das TIC, de traballos previamente elaborados. 

 Participación activa en debates e noutras situacións de comunicación reais ou 

simuladas onde se expresen opinións acerca dun tema de actualidade do interese do 

alumnado, ofrecendo argumentos e respectando as normas que rexen a interacción 

oral organiza da. Uso consciente dos elementos paraverbais (volume de voz, 

velocidade, pausas, entoación) e non verbais (xestos, movementos...) na intervención 

oral planifica da. 
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 Valoración do diálogo como medio de resolución de conflitos, intervencións orais 

respectuosas con quen nos rodea e actitude de cooperación en situacións de 

aprendizaxe compartida. Desenvolvemento de habilidades de comunicación asertiva, 

en especial á hora de rexeitar peticións e propostas cando sexa conveniente. 

 Interese por producir enunciados correctos e non interferidos desde o punto de vista 

fonético, fuxindo dos prexuízos que adoitan relacionarse con determina dos modelos 

de lingua oral. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

Comprensión de textos escritos. 

 Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relación sociais, como contratos ou 

correspondencia institucional e comercial. 

 Comprensión de textos dos medios de comunicación, atendendo especialmente aos 

xéneros de opinión como editoriais, columnas, cartas ao director, etc. 

 Comprensión e análise de textos publicitarios dos medios de comunicación escritos, 

dos elementos verbais e non verbais que se empregan neles e das súas mensaxes 

explícitas e implícitas. 

 Comprensión de textos do ámbito académico, como os procedentes de dicionarios, 

glosarios, enciclopedias e outras fontes de información en diversos soportes, incluíndo 

fragmentos de ensaios. 

 Detección do tema e dos subtemas dun texto argumentativo, análise dos argumentos e 

elaboración de esquemas que reflictan que se captou a súa mensaxe principal e a súa 

estrutura. 

 Utilización autónoma da biblioteca e das TIC para obter, organizar e seleccionar a 

información. 

 Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de 

discriminación, con especial atención ás procedentes da publicidade e dos xéneros de 

opinión nos medios de comunicación. Detección dos usos lingüísticos discriminatorios, 

dos prexuízos que os sustentan e procura de alternativas que se incorporen con 

autonomía ás propias producións. 

 Lectura en voz alta adecuada aos patróns fonéticos do galego (entoación, fonética 

sintáctica...) e fluidez lectora que favoreza a comprensión dos textos traballa dos na 

aula. 

Produción de textos escritos. 
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 Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais, como 

intervencións en foros e blogs, curricula vitae, reclamacións e solicitudes, etc. 

 Composición de textos propios dos medios de comunicación en soporte papel ou 

dixital, como cartas ao director, editoriais, artigos de opinión, columnas, etc. 

 Composición, en soporte papel e dixital, de textos, sobre todo expositivos e 

argumentativos, propios do ámbito académico e elaborados a partir de información 

obtida en distintas fontes. Redacción de proxectos e de informes sobre tarefas e sobre 

aprendizaxes. 

 Planificación, revisión e boa presentación dos textos escritos, con respecto polas 

normas gramaticais e ortográficas e mais con adecuación á temática, fins, 

destinatarios, soporte... de cada escrito. 

 Uso das TIC para elaborar textos escritos ben pre sentados e correctos, aproveitando 

as posibilidades dos procesadores de textos, correctores ortográficos, etc. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua. 

 Revisión da adecuación de textos alleos e propios, con especial atención ás formas de 

expresión da subxectividade e ao enfoque do tema, sobre todo en exposicións e 

argumentacións. 

 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 como a referencia interna de tipo léxico, 

sobre todo as metáforas, metonimias, paráfrases e comodíns. 

 Recoñecemento das principais regras de combinación impostas polos verbos en 

función dos seus argumentos e revisión das conseguintes estruturas sintácticas e os 

tipos de oración segundo a natureza do predicado, aplicándoas na construción e 

revisión de textos; emprego dunha terminoloxía sintáctica apropiada. 

 Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de fraseoloxía e de 

vocabulario temático a partir de campos identificados nos textos traballados na aula. 

 Identificación e revisión da estrutura do texto, a construción dos parágrafos e a 

vinculación e progresión temáticas en diferentes textos argumentativos, alleos e 

propios. 

 Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica, así como das normas 

ortográficas, con aprecio dos seus valores funcionais e sociais. 
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 Reflexión básica acerca daqueles aspectos da fonética e da fonoloxía do galego onde 

poidan producirse interferencias (apertura das vogais de grao medio, n velar, 

entoación...), exposición a modelos positivos e práctica. 

 Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro como parte do 

proceso de aprendizaxe. 

 Interpretación e aproveitamento das informacións lingüísticas que ofrecen os 

dicionarios e as obras de consulta, especialmente sobre cuestións de uso (semántico e 

sintáctico) e de normativa. 

 Repaso da fonética e fonoloxía: correspondencia entre sons e grafías. 

 Repaso das regras básicas de acentuación e de puntuación; da acentuación diacrítica, 

das palabras compostas, da interrogación e da exclamación. 

 Repaso das clases de palabras: substantivo (flexión de xénero e número, tipos de 

substantivos), adxectivo (determinantes), pronome, verbo (estrutura, distinción 

regular/irregular, formas non persoais, perífrases), adverbio, preposición, conxunción e 

interxección. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

 Coñecemento xeral da situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español, 

con manexo e interpretación de gráficos, táboas, textos e información dos medios e 

tecnoloxías da comunicación, valorando positivamente o plurilingüismo como expresión 

da riqueza cultural da humanidade. 

 Coñecemento xeral das distintas etapas da historia social da lingua galega desde 

comezos do século XX, con manexo e interpretación de textos e información dos 

medios e tecnoloxías da comunicación. Análise e comprensión das causas e 

consecuencias dos feitos máis relevantes. 

 Comprensión da situación sociolingüística de Galicia a través da revisión da presenza 

da lingua galega nos principais ámbitos e contextos e dos factores de normalización, 

desenvolvendo proxectos de traballo, con emprego dos medios e tecnoloxías da 

información, que permitan enfrontar e superar prexuízos lingüísticos. 

 Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e 

colectivo do uso norma lizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 

 Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as variedades 

xeográficas da lingua galega e da función da lingua estándar. 

Bloque 5. Educación literaria 
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 Selección e lectura autónoma de obras fundamentais da literatura galega desde 

comezos do século XX ata a actualidade adecuadas á idade. Recoñecer o papel das 

personaxes femininas nestas obras. 

 Lectura expresiva e comprensiva e audición de textos poéticos recitados ou cantados 

das distintas etapas da literatura galega desde o 1900, entendendo e apreciando os 

recursos empregados, sobre todo os que manifestan as innovacións dos principais 

movementos, grupos ou autoras e autores. 

 Lectura expresiva e comprensiva e audición de textos da narrativa galega dos séculos 

XX e XXI, comentando os seus trazos e en especial a incorporación, por parte de 

certos grupos e autores/as, das novas visións do mundo e das técnicas modernas. 

 Lectura dramatizada e comprensiva e mais visionamento de fragmentos ou breves 

obras teatrais galegas dos séculos XX e XXI, recollendo as diversas intencións e 

formas e resaltando as innovadoras. 

 Desenvolvemento de tarefas colectivas sobre as lecturas e o seu contexto entendendo 

o influxo determinante das circunstancias históricas e da situación sociolingüística na 

evolución do sistema literario galego. 

 Creación de textos de intención literaria partindo das características dos traballados na 

aula. 

 Aproveitamento practicamente autónomo dos fondos e recursos que ofrecen as 

bibliotecas, incluídas as virtuais. 

 Características fundamentais dos diferentes períodos e tendencias da literatura galega 

do século XX e XXI e estudo dos autores e autoras principais. 

 Realización de comentarios literarios dos diferentes autores obxecto de estudo. 

6.4.1.Temporalización 

Primeiro trimestre 

Gramática do texto 

1. Propiedades dos textos: 

A adecuación textual. A intencionalidade textual: denotación e connotación. A coherencia 

textual.  A cohesión textual: a puntuación; a deíxe de persoa, espazo e tempo; a referencia 

interna; os conectores de espazo e tempo, de estruturación de ideas, de estruturación do 

texto; o parágrafo 

2. Técnicas da escrita:  

Planificación, construción, revisión e presentación.  

4. Os nomes das cousas I (vocabulario).  
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Lingua e sociedade (Sociolingüística) 

1.- As variedades xeográficas ou dialectais do galego. 

Fenómenos lingüísticos con distribución dialectal. Bloques e áreas lingüísticas do galego. 

3.- A lingua no primeiro terzo do século XX (ata 1936). 

Das Irmandades da Fala ao Grupo Nós. Os estudos lingüísticos e a lingua galega. 

Literatura. 

0. Introdución ao comentario de textos literarios: 

Niveis gráfico, temático pragmático, fónico e fonoestilístico. 

1. A literatura no 1º terzo do século XX:  

Contexto histórico e cultural: Galicia a comezos do século XX, o movemento agrario. As 

Irmandades da Fala: Ramón Cabanillas. 

2. Os tempos do grupo Nós. Contexto histórico. O grupo Nós. Vicente Risco e Ramón Otero 

Pedrayo. 

3.  A obra de Castelao. 

Lingüística (repaso de 3º ESO) 

1. Fonética, fonoloxía e ortografía. Conceptos básicos. A acentuación. Regras ortográficas. 

2 e 3. A categoría gramatical das palabras I. Morfoloxía: o artigo, o nome substantivo e 

adxectivo.  

11. As definicións. 

12. A estrutura da palabra. Abreviaturas e siglas. Símbolos e acrónimos. 

Segundo trimestre 

Gramática do texto 

3. Tipos e redacción de textos:  

A  descrición física: prosopográfica e/ou etopeica. O periódico escolar. O mapa conceptual. O 

texto expositivo. O texto argumentativo. Os xornais dixitais. As TIC. As solicitudes e as 

reclamacións. O currículo. A publicidade. A linguaxe non sexista. 

4. Os nomes das cousas II (vocabulario). 

Lingua e sociedade (Sociolingüística) 

2.- A lingua estándar. 

A construción da norma estándar desde o punto de vista histórico. 

4.- A lingua durante o franquismo (1936-1975). 

A posguerra: represión e o exilio. O galego na oposición ao franquismo.  

Literatura. 
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4. O tempo das vangardas: Características xerais. A xeración de 1922: as liñas de 

renovación poética, características, autores e obras. Manuel Antonio. Rafael Dieste e a 

renovación da prosa: o realismo máxico. 

5. A literatura durante o franquismo: Contexto histórico: Galicia tras a Guerra Civil, 

aspectos históricos e culturais. A literatura galega no exilio (1936-1950): Contexto histórico 

e cultural. Os escritores do exilio.  

6. A poesía galega de posguerra:  

6.1. Luís Pimentel. 

6.2. A xeración do 36: características autores e obras máis representativos. Celso Emilio 

Ferreiro e a derradeira etapa do réxime franquista.  

6.3. A Promoción de Enlace. 

6.4. A promoción das Festas Minervais: características autores e obras máis representativos 

Lingüística (repaso de 3º ESO) 

4 e 5. A categoría gramatical das palabra II. O pronome persoal, o demostrativo, o posesivo, o 

relativo, o interrogativo, o exclamativo, o indefinido e os numerais. 

Terceiro trimestre 

Gramática do texto 

4. Os nomes das cousas III (vocabulario). 

Lingua e sociedade (Sociolingüística) 

5.- A lingua na actualidade (I, desde 1975 ata hoxe). 

Situación das linguas do Estado Español. A oficialidade do galego: marco legal e política 

lingüística. Os dereitos lingüísticos.  

6.- A lingua na actualidade (II). 

Conceptos básicos. A situación lingüística hoxe: niveis de coñecemento e de uso. As 

industrias culturais: o libro galego, a música e a banda deseñada. As actitudes lingüísticas.  

Literatura. 

7. A narrativa galega de posguerra:  

7.1. A  narrativa realista, etnográfica e máxica de Ánxel Fole. 

7.2. O realismo fantástico de Álvaro Cunqueiro. 

7.3. O realismo social de Eduardo Blanco Amor. 

7.4. O realismo crítico de Neira Vilas. 

7.5. A Nova Narrativa Galega: contexto histórico, características, autores e obras máis 

representativas. Xosé Luís Méndez Ferrín, Carlos Casares, María Xosé Queizán. 

8.- A literatura galega de 1975 ata hoxe. 
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8.1.- Contexto histórico e cultural. As novas xeracións poéticas: panorámica xeral. 

8.2.- A narrativa actual: panorámica xeral. 

8.3.- O teatro actual: panorámica xeral. 

Lingüística (repaso de 3º ESO) 

6 a 10. A categoría gramatical das palabras III. O verbo, as perífrases verbais, o adverbio, a 

preposición e a conxunción. 

13. As relacións semánticas: A sinonimia. Polisemia e homonimia. Campos semánticos. 

14. A sintaxe: Unidades sintácticas. A frase: tipos. A cláusula 

Libros de lectura: 

Un ou dous obrigatorios por trimestre e cando menos outro optativo a maiores por trimestre 

dunha proposta de lectura aberta. 

6.5. Actitudes, valores e normas na ESO 

1. Respecto polas normas básicas de conduta que rexen o intercambio comunicativo. 

2. Respecto polas regras de coherencia, propiedade e corrección que facilitan a 

comunicación lingüística. 

3. Respecto pola lingua do interlocutor e rexeitamento crítico de expresións que supoñan 

prexuízos lingüísticos. 

4. Valoración crítica dos factores políticos, económicos e sociolingüísticos que 

condicionaron a evolución da lingua e da literatura galegas. 

5. Valoración da lingua galega como manifestación cultural colectiva e consideración 

positiva dos esforzos individuais, colectivos e institucionais a favor da normalización 

lingüística. 

6. Valoración dos medios de comunicación de masas na sociedade actual a partir do 

coñecemento progresivo das súas linguaxes específicas. 

7. Interese pola propiedade expresiva oral e escrita, e polo emprego de locucións, léxico e 

frases características da lingua galega. 

8. Interese pola lectura como fonte de satisfacción persoal, de coñecemento e de 

información. 

9. Interese por expresar as propias ideas, sentimentos e fantasías mediante diferentes 

formas literarias. 

6.6. Primeiro curso de Bacharelato 

O reparto do temario nos dous cursos que comprende o Bacharelato está condicionado 

polas PAAU (Probas de Acceso á Universidade) á que se somete o alumnado logo de superar 

o Bacharelato.  
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Bloque 1. Contidos comúns 

 Lectura comprensiva, análise e comentario de textos de natureza diversa e cun nivel de 

dificultade adaptado aos obxectivos propios da etapa postobrigatoria. 

 Produción de textos orais e escritos respectuosos coas regras de coherencia, 

cohesión, adecuación, presentación e corrección ortográfica que facilitan a 

comunicación lingüística. 

 Elaboración de exposicións orais e composicións escritas realizadas de xeito 

documentado e cun vocabulario rigoroso que lle proporcionen ao alumnado os 

rudimentos do discurso científico. 

 Aplicación e respecto polas normas básicas que rexen o intercambio e a interacción 

comunicativa. 

 Busca, obtención, selección e integración de información procedente de fontes 

bibliográficas e audiovisuais proporcionadas polas bibliotecas e polas tecnoloxías da 

información. 

 Valoración da nosa lingua como elemento de identidade colectiva e consideración 

positiva do esforzo e o compromiso individual a prol da normalización lingüística. 

 Interese pola literatura como manifestación artística do ser humano, como fonte de 

formación permanente e de satisfacción persoal. Reflexión e análise de obras e 

fragmentos de diversos períodos literarios. 

 Bloque 2. Lingua e texto 

 Reflexión e comprensión dos 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. 

 Reflexión sobre o concepto de rexistro lingüístico, os seus tipos e as súas 

manifestacións lingüísticas. Aplicación ás producións propias dos coñecementos 

adquiridos. Análise do rexistro en producións alleas. 

 Recoñecemento da presentación e corrección ortográfica como dúas propiedades 

textuais que deben aplicar ás producións propias. Repaso de casos de ortografía 

dubidosa. 

 Texto descritivo: intención comunicativa, estrutura formal e de contido e características 

lingüísticas. Substantivo e adxectivo: xénero e número, o grao do adxectivo, as 

conxuncións comparativas. 
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 Texto expositivo: intención comunicativa, estrutura formal e de contido e características 

lingüísticas. Outras palabras adnominais (artigo, demostrativo, posesivo, 

cuantificadores e identificadores). Caracterización e tipoloxía. 

 Texto narrativo: intención comunicativa, estrutura formal e de contido e características 

lingüísticas O verbo: a conxugación verbal regular e irregular. As perífrases verbais. O 

infinitivo conxugado. Descrición e usos. 

 Texto argumentativo: intención comunicativa, estrutura formal e de contido e 

características lingüísticas. Os conectores: preposicións e conxuncións. 

Caracterización e tipoloxía. As locucións prepositivas. O adverbio: caracterización e 

tipoloxía. As locucións adverbiais. 

 Texto dialogado: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, características 

lingüísticas. Os pronomes: caracterización e tipos. Funcións e usos. 

Bloque 3. A sociolingüística 

 A formación da lingua galega: substrato e superestrato. O estrato latino: principais 

evolucións fonéticas do latín ao galego. Cultismos, semicultismos e palabras 

patrimoniais. Familias léxicas irregulares. 

 A lingua galega na Idade Media: características lingüísticas fundamentais. Contexto 

histórico e situación sociolingüística. 

 A lingua galega nos Séculos Escuros: características lingüísticas fundamentais. 

Contexto histórico e situación sociolingüística. 

 A lingua galega no Rexurdimento: características lingüísticas fundamentais. Contexto 

histórico e situación sociolingüística. 

 A diversidade lingüística no mundo e en Europa: unidade e diversidade lingüística. 

Multilingüismo e plurilingüismo. 

 A diversidade lingüística na Península Ibérica: linguas faladas na Península Ibérica. 

Territorios, usos e situación legal. O caso galego. 

Bloque 4. A literatura 

 A literatura e o texto literario. Xéneros e recursos formais. Introdución á cronoloxía 

xeral da historia da literatura galega. A literatura como creación cultural e como 

expresión da realidade histórica e social. 

 A literatura medieval: a lírica profana (cantiga de amor, de amigo e de escarnio e 

maldicir) e a lírica relixiosa (as cantigas de Santa María). Caracterización, lectura e 

comentario. A prosa medieval. 
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 A literatura nos Séculos Escuros e na Ilustración: literatura popular e culta. 

Caracterización, lectura e comentario. 

 A literatura no século XIX: o Prerrexurdimento. O Rexurdimento. Rosalía de Castro, 

Curros Enríquez e Eduardo Pondal. Outros autores coetáneos. 

 Lectura, comentario e resumo oral/escrito de obras literarias ou textos breves (contos, 

lendas, relatos…), tanto da tradición literaria obxecto de estudo como de autores 

actuais. 

6.6.1.Temporalización 

Primeiro trimestre 

1. LINGUA  E TEXTO. 

1.1. LINGUA 

1. A acentuación. Regras xerais. O acento diacrítico. Casos dubidosos.  

2. O nome substantivo e adxectivo 

Caracterización. Clasificación semántica. Xénero e número. A gradación do adxectivo e as 

conxuncións comparativas. 

3. O adnominal artigo. 

Formas e uso dos artigos determinados e indeterminados. 

1.2. GRAMÁTICA DO TEXTO 

1. A comunicación e a linguaxe. 

Sociedade e comunicación. A linguaxe e outros sistemas de comunicación humana. 

Elementos do proceso comunicativo. As funcións da linguaxe. O signo lingüístico. A lingua 

como sistema: funcionalidade e disciplinas. 

2. Tipoloxía textual I. 

O texto descritivo. O texto expositivo.  

3. SOCIOLINGÜÍSTICA. 

1.- A formación da lingua galega: substrato e superestrato. 

O estrato latino: principais evolucións fonéticas do latín ao galego. Cultismos, 

semicultismos e palabras patrimoniais. Outras fontes léxicas do galego. 

2.- A lingua na Idade Media. 

Historia externa da lingua: a situación sociolingüística. Historia interna: caracterización 

lingüística do galego medieval. 

4. LITERATURA. 

1.- O feito literario. 

A literatura e o texto literario. Introdución á cronoloxía xeral da literatura galega. 
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2-. A literatura medieval. 

2.1.- Contexto histórico. A lírica medieval: Teses sobre as orixes da lírica medieval. A 

cultura trobadoresca. A teoría do amor cortés. O ámbito xeográfico. Cronoloxía da lírica 

galego-portuguesa medieval. Os poetas. Os textos conservados. A lingua dos 

cancioneiros. 

3-. A cantiga de amor e a cantiga de amigo 

3.1.- Cantiga de amor: Relación coa cançó provenzal. A forma. Procedementos formais e 

métricos. Temas e motivos. Comentario. 

3.2.- Cantiga de amigo: As orixes. Tipoloxía. Recursos formais e métricos. Temas e 

motivos: simboloxía. Variedades da cantiga de amigo. Autores. Comentario. 

4. As cantigas de escarnio e maldicir. 

Caracterización. Trazos xerais. Temas. Comentario. 

5.- Xéneros menores: a pastorela, a tenzón, o pranto, lais, descordo, cantiga de 

malmaridada, cantigas de seguir e vilao, cantigas de tear. Comentario. 

6.- A lírica relixiosa: as Cantigas de Santa María. Códices, fontes e autoría. Tipoloxía e 

temática. Comentario. 

7.- A prosa medieval: Condicionamentos históricos. Ámbito xeográfico e cronolóxico. A 

narrativa de ficción. Ciclos temáticos: bretón, clásico, carolinxio. A prosa historiográfica. 

Outros textos en prosa. 

Segundo trimestre 

1. LINGUA  E TEXTO. 

1.1. LINGUA 

4. O pronome persoal. 

Caracterización. Formas. Funcións e usos das series tónica e átona. Os reflexivos. Outros 

usos de SE. A colocación do pronome átono. Secuencias de pronomes átonos. A 

interpolación.  

5. Outros pronomes. 

5.1. Os demostrativos. Os posesivos. Os indefinidos (identificadores e cuantificadores). Os 

numerais.  

5.2. Os relativos, interrogativos e exclamativos. 

1.2. GRAMÁTICA DO TEXTO 

2. Tipoloxía textual II. 

O texto narrativo. O texto argumentativo.  

2. SOCIOLINGÜÍSTICA. 
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3.- A lingua na Idade Moderna (Os séculos escuros). 

Historia externa da lingua: a situación sociolingüística. Historia interna: a configuración 

escrita do galego medio. 

5. As variedades sociais e contextuais ou rexistros lingüísticos.  

O concepto de rexistro lingüístico. A variación social e contextual: os niveis e rexistros: 

variedades diastráticas, diafásicas e específicas ou sectoriais. A problemática específica 

da lingua galega. 

3. LITERATURA. 

8.- Os séculos escuros literarios. 

Contexto histórico. A decadencia da escola trobadoresca. Causa da decadencia literaria. A 

poesía popular e tradicional. A poesía culta. A poesía relixiosa: os vilancicos de galego e 

os vilancicos en galego. O teatro. A Ilustración en Galicia. Comentario. 

9.- Análise e comentario de textos literarios.  

Nivel gráfico: xéneros literarios. Nivel temático-pragmático. Nivel fónico. Nivel gramatical. 

Nivel léxico-semántico. Nivel fonoestilístico. 

10.- A literatura no século XIX. 

10.1.- Contexto histórico. A literatura no primeiro terzo do século XIX: literatura utilitaria e 

de circunstancias. O teatro. A literatura no segundo terzo do XIX: os precursores. 

Terceiro trimestre 

1. LINGUA E TEXTO 

1.1. LINGUA. 

6. O verbo. Formas. 

A raíz. A vocal temática. Os sufixos modo-temporal e de número e persoa. Os verbos 

irregulares. 

7. O verbo: as categorías verbais. 

O modo, tempo e aspecto. Valores temporais e modais das formas verbais. 

8. O infinitivo persoal e o participio. 

Uso do infinitivo persoal. O participio. 

9. As perífrases verbais. 

Perífrases temporais, aspectuais e modais. A sobreauxiliación. 

10. O adverbio e as locucións adverbiais. 

11. Os conectores I: A preposición a as locucións prepositivas. 

12. Os conectores II: A conxunción e as locucións conxuntivas. 

1.2. GRAMÁTICA DO TEXTO 
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2. Tipoloxía textual III. 

O texto dialogado ou conversacional. 

2. SOCIOLINGÜÍSTICA. 

4.- A lingua no século XIX. 

Historia externa da lingua: a situación sociolingüística. Historia interna: a variedade escrita 

no Rexurdimento. 

6.- A diversidade lingüística no mundo e en Europa. 

Unidade e diversidade lingüística. Multilingüismo e plurilingüismo. 

7.- A diversidade lingüística na Península Ibérica. 

Linguas faladas na Península Ibérica. Territorios, usos e situación legal. O caso 

galego. 

3. LITERATURA. 

11.- O Rexurdimento. Rosalía de Castro. 

12.- Eduardo Pondal. 

13.- Manuel Curros Enríquez. Os diádocos e os epígonos. 

Ademais en cada trimestre farán un exame sobre o libro de lectura obrigatoria. 

6.7. Segundo curso de bacharelato 

Bloque 1. Contidos comúns 

 Lectura comprensiva, análise e comentario de textos de natureza diversa e cun nivel de 

dificultade adaptado aos obxectivos propios da etapa postobrigatoria. 

 Produción de textos orais e escritos respectuosos coas regras de coherencia, 

cohesión, adecuación, presentación e corrección ortográfica que facilitan a 

comunicación lingüística. 

 Elaboración de exposicións orais e composicións escritas realizadas de xeito 

documentado e cun vocabulario rigoroso que lle proporcionen ao alumnado os 

rudimentos do discurso científico. 

 Aplicación e respecto polas normas básicas que rexen o intercambio e a interacción 

comunicativa busca, obtención, selección e integración de información procedente de 

fontes bibliográficas e audiovisuais proporcionadas polas bibliotecas e polas 

tecnoloxías da información. 

 Valoración da nosa lingua como elemento de identidade colectiva e consideración 

positiva do esforzo e o compromiso individual a prol da normalización lingüística. 
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 Interese pola literatura como manifestación artística do ser humano, como fonte de 

formación permanente e de satisfacción persoal. Reflexión e análise de obras e 

fragmentos de diversos períodos literarios. 

Bloque 2. Lingua e texto 

 Propiedades do texto: a coherencia e a cohesión. Análise de procedementos 

lingüísticos básicos e aplicación ás propias producións. A progresión temática. 

 A fonética e a fonoloxía. Descrición de fonemas. 

 As variedades dialectais. Bloques e áreas dialectais. Principais trazos fonéticos, 

morfolóxicos e sintácticos. O texto dialectal. 

 Estrutura e formación de palabras. Tipos de morfemas e análise morfolóxica. 

 Sintaxe: unidades e funcións sintácticas. Análise sintáctica. 

 Semántica: campos semánticos. As relacións e os cambios semánticos. Definición de 

palabras. 

Bloque 3. A sociolingüística 

 As funcións sociais da lingua. Conflito e diglosia. Estereotipos e prexuízos lingüísticos: 

a súa repercusión nos usos. 

 Historia da normativización: a construción da variedade estándar. Interferencias e 

desviacións da norma. 

 Linguas minorizadas e linguas minoritarias. O galego: lingua en vías de normalización. 

 O galego no primeiro terzo do século XX: características lingüísticas fundamentais. 

Contexto histórico e situación sociolingüística. 

 O galego de 1936 a 1975: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico 

e situación sociolingüística. 

 O galego de finais do século XX e comezos do XXI: características lingüísticas 

fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística. 

Bloque 4. A Literatura 

A literatura do primeiro terzo do século XX: 

 A poesía das Irmandades. Características, autores e obras representativas. 

 A poesía de vangarda. Características, autores e obras representativas. 

 A prosa do primeiro terzo do século XX: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, 

ensaio e xornalismo). 

 O teatro do primeiro terzo do século XX: Irmandades, vangardas e Grupo Nós. 

A literatura entre 1936 e 1976: 
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 A poesía entre 1936 e 1976: a Xeración do 36, a Promoción de Enlace e a Xeración 

das Festas Minervais.  

 A prosa entre 1936 e 1976: os renovadores da prosa (Fole, Blanco Amor, Cunqueiro e 

Neira Vilas).  

 A Nova Narrativa Galega. Características, autores e obras representativas. 

 teatro galego entre 1936 e 1976: a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia.  

 A literatura do exilio. Entre 1936 e 1976: poesía, prosa e teatro. 

A literatura de fins do século XX e comezos do XXI: 

 A poesía de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autoras e autores dos 80 e dos 90. 

Poetas e tendencias actuais máis relevantes. 

 A prosa de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Prosistas 

e tendencias actuais máis relevantes. 

 O teatro de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. 

Dramaturgos, tendencias e compañías actuais máis relevantes. 

 Lectura, análise e comentario de textos significativos, polo menos dunha obra completa 

de cada un dos períodos literarios referidos. 

6.7.1.Temporalización 

Primeiro trimestre: 

Gramática do texto. Lectura, comprensión, análise e comentario de texto.  

 Resumo breve do texto ou dunha parte del. 

 Estrutura do texto. 

 Ideas principais e secundarias (esquema). 

 Intencionalidade do texto. 

 Opinión do autor sobre algún aspecto que se indique. Será especialmente interesante 

para o alumnado que perciba as ironías, por exemplo, e non entenda só o que se di, 

senón o que se quere dicir. 

 Significado (definición ou explicación) concreto no texto dalgunha palabra ou expresión. 

 Comentario crítico (obrigatorio). 

Lingüística.  

1. Fonética, fonoloxía e ortografía. 

Conceptos básicos. O sistema vocálico e o sistema consonántico. Descrición de fonemas. 

Ditongos e tritongos. A acentuación: casos especiais. 



Departamento de Lingua Galega e Literatura - Instituto “Ramón María Aller Ulloa” – LALÍN 

78 

2. As variedades dialectais. Bloques e áreas dialectais. Principais trazos fonéticos, 

morfolóxicos e sintácticos. 

3. A estrutura da palabra. 

4. Definicións de palabras. 

Repaso dos temas de 1º Bacharelato 

1. O artigo. 

2. O nome: 

Caracterización. Xénero e número. A gradación do adxectivo 

Sociolingüística.  

1. As funcións sociais da lingua. Conflito e diglosia. Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a 

súa repercusión nos usos. 

4. O galego no primeiro terzo do século XX: características lingüísticas fundamentais. 

Contexto histórico e situación sociolingüística. 

Literatura.  

A literatura do 1º terzo do século XX 

1. A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras máis representativas. 

2. A poesía de vangarda. Características, autores e obras máis representativas. 

3. A prosa do primeiro terzo do século XX: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, ensaio e 

xornalismo). 

4. O teatro do primeiro terzo do século XX: Irmandades, vangardas e Grupo Nós. 

Segundo trimestre 

Lingüística 

Repaso dos temas de 1º Bacharelato 

3. O pronome persoal: 

Caracterización. Formas. Funcións e usos das series tónica e átona. Os reflexivos. Outros 

usos de SE. A colocación do pronome átono. Secuencias de pronomes átonos. A 

interpolación. 

4. Outros pronomes: 

Os demostrativos. os posesivos. Os relativos, interrogativos e indefinidos. Os numerais. 

Sociolingüística. 

2. Historia da normativización: a construción da variedade estándar. Interferencias e 

desviacións da norma. 

5. O galego de 1936 a 1975: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e 

situación sociolingüística. 
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Literatura 

A literatura entre 1936 e 1976 

5. A poesía entre 1936 e 1976: a Xeración do 36, a Promoción de Enlace e a Xeración das 

Festas Minervais. 

6. A prosa entre 1936 e 1976: os renovadores da prosa (Fole, Blanco Amor, Cunqueiro e 

Neira Vilas). 

8. O teatro galego entre 1936 e 1976: a xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia.  

9. A literatura do exilio entre 1936 e 1976: poesía, prosa e teatro. 

Terceiro trimestre 

Lingüística 

5.  As relacións semánticas: 

A sinonimia. Tabús e eufemismos. Polisemia e homonimia. Homografía e homofonía. 

Relacións entre significados. Os cambios semánticos. 

6. A sintaxe: 

 Unidades e funcións sintácticas.  

Repaso dos temas de 1º Bacharelato 

5. O verbo. Formas: 

A raíz. A vocal temática. Os sufixos modo-temporal e de número e persoa. Os verbos 

irregulares. 

6. O verbo: as categorías verbais: 

O modo, tempo e aspecto. Valores temporais e modais. 

7. O infinitivo persoal e o participio. 

8. As perífrases verbais. 

9. O adverbio. 

10. A preposición a as locucións prepositivas. 

11. A conxunción e as locucións conxuntivas 

Sociolingüística.  

3. Linguas minorizadas e linguas minoritarias. O galego: lingua en vías de normalización. 

6. O galego de finais do século XX e comezos do XXI: características lingüísticas 

fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística. 

 Literatura.  

A literatura entre 1936 e 1976 

8. O teatro galego entre 1936 e 1976: a xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia.  

A literatura de fins do século XX e comezos do XXI 
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10. A poesía de fins do século XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. 

Poetas e tendencias actuais máis relevantes. 

11. A prosa de fins do século XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. 

Prosistas e tendencias actuais máis relevantes. 

12. O teatro de fins do século XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. 

Dramaturgos, tendencias e compañías actuais máis relevantes. 

6.8. CONTIDOS MÍNIMOS 

6.8.1. Primeiro da ESO 

Lingüística: 

 Coñecer o alfabeto. Letras e dígrafos. 

 Recoñecer a sílaba tónica, o ditongo e o hiato. 

 Aplicar correctamente as regras de acentuación. 

 Coñecer as normas de uso das maiúsculas. 

  Uso do b/ v. 

 Substantivo: xénero e número. 

 Adxectivo: os graos. 

  Pronomes tónicos e átonos. 

  Os artigos. As contraccións. 

  Os posesivos e os indefinidos. 

  O verbo: regulares e irregulares máis usuais. 

Literatura: 

 Distinguir os xéneros literarios e os recursos máis usuais. 

6.8.2 Segundo da ESO 

Lingüística: 

 Ortografía: Aplicar correctamente os signos de puntuación. 

 Aplicar correctamente as normas de acentuación sen esquecer os casos especiais: hiato 

e til diacrítico. 

 Empregar correctamente algúns grupos consonánticos. 

 Uso correcto de b/ v/ h nas palabras máis usuais. 

 Substantivo: Xénero (variables, invariables, epicenos). Número. Formación do plural. 

 Adxectivo: Formar correctamente os femininos dos adxectivos variables. 

 Utilizar axeitadamente as conxuncións comparativas. 

 Realizar correctamente as contraccións. 
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 Saber conxugar os verbos regulares, irregulares máis usuais e os máis frecuentes con 

alternancia vocálica. 

Sintaxe: 

 Distinguir enunciado / oración. 

 Distinguir oración simple e oración composta. 

 Identificar as principais funcións sintácticas. 

Literatura: 

 Coñecer as principais etapas da historia da Literatura Galega coas súas manifestacións 

e autores máis salientables. 

6.8.3. Terceiro da ESO 

6.8.3.1. Funcionamento da lingua e lingua e sociedade 

 Repasar as regras básicas de acentuación e puntuación. A acentuación diacrítica, a das 

palabras compostas, a da interrogación e exclamación. 

 Coñecer as clases de palabras: substantivo (flexión de xénero e número, tipos de 

substantivos), adxectivo (determinantes), pronome, verbo (estrutura, distinción regular / 

irregular, formas non persoais, perífrases), adverbio, preposición, conxunción e interxección. 

 Formación de palabras: derivación, parasíntese e composición. 

 Identificación de voces patrimoniais e de cultismos. 

 Producir enunciados correctos e non interferidos desde o punto de vista fonético. 

 Recoñecer a diferenza entre funcións sintácticas e unidades que as desempeñan 

(incluíndo as que teñen forma oracional), de cara á mellora das estruturas na construción e 

revisión de textos, con emprego dunha terminoloxía sintáctica axeitada. 

 Usar un léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de fraseoloxía e de 

vocabulario temático a partir de campos identificados nos textos traballados na aula. 

 Coñecer aqueles aspectos da fonética e da fonoloxía do galego onde poidan producirse 

interferencias (apertura das vogais de grao medio, n velar, entoación...). 

 Ter un coñecemento xeral da formación da lingua galega e das distintas etapas da súa 

historia social ata o século XIX. Análise e comprensión das causas e consecuencias dos 

feitos máis relevantes. 

 Comprender a situación sociolingüística galega a través da abordaxe dos fenómenos de 

contacto de linguas (bilingüismo, diglosia, conflito lingüístico, interferencias...). 

 Recoñecer as características contextuais e formais dos distintos niveis e rexistros. 

6.8.3.2. Educación literaria 
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 Características fundamentais dos períodos da literatura galega que se estudan neste 

curso. 

 A lírica medieval: recoñecemento de diferentes tipos de cantigas. 

 A decadencia e o rexurdimento da literatura galega: Rosalía de castro, Pondal e Curros. 

 Lectura e comentario de textos dos autores estudados neste curso. 

 Lectura autónoma de obras literarias adecuadas á idade. 

6.8.3.3. Comunicación oral e escrita 

 O alumnado deberá ser quen de elaborar textos con coherencia e corrección gramatical; 

ao mesmo tempo, debe observarse no alumno/a un dominio oral da lingua. 

6.8.4. Cuarto da ESO 

6.8.4.1. Funcionamento da lingua  

 Perfeccionar o uso das regras básicas de acentuación e puntuación. A acentuación 

diacrítica, a das palabras compostas, a da interrogación e exclamación. 

 Identificar as clases de palabras: substantivo (flexión de xénero e número, tipos de 

substantivos), adxectivo (determinantes), pronome, verbo (estrutura, distinción regular / 

irregular, formas non persoais, perífrases), adverbio, preposición, conxunción e interxección. 

 Recoñecer a diferenza entre funcións sintácticas e unidades que as desempeñan 

(incluíndo as que teñen forma oracional), de cara á mellora das estruturas na construción e 

revisión de textos, con emprego dunha terminoloxía sintáctica axeitada. 

 Definir ou explicar palabras sen axuda do dicionario. 

 Establecer as relacións semánticas: a sinonimia. Polisemia e homonimia. Campos 

semánticos. 

 Coñecer aqueles aspectos da fonética e da fonoloxía do galego onde poidan producirse 

interferencias (apertura das vogais de grao medio, n velar, entoación...). 

 Mostrar un coñecemento amplo do léxico galego. 

6.8.4.2. Lingua e sociedade 

 Distinguir as variedades xeográficas ou dialectais: principias fenómenos lingüísticos que 

caracterizan as variedades diatópicas ou dialectais do galego. 

 Coñecer a variedade estándar (análise histórica). 

 Coñecer a situación da lingua desde o primeiro terzo do século XX á actualidade: análise 

dos niveis de comunicación e uso. 

 Coñecer a situación actual do idioma galego: lexislación que regulamenta o uso das 

linguas oficiais de Galicia. 
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6.8.4.3. Educación literaria 

 Distinguir as características fundamentais dos períodos da literatura galega que se 

estudan neste curso. 

 Estudar os principais autores e tendencias literarias dos séculos XX e XXI. Ramón 

Cabanillas, Vicente Risco, Otero Pedrayo, Castelao, Rafael Dieste, Manuel Antonio, Celso 

Emilio Ferreiro, Blanco Amor, Álvaro Cunqueiro, Ánxel Fole, Neira Vilas, Carlos Casares e 

Méndez Ferrín. 

 Traballar a lectura e comentario literario de textos dos autores estudados neste curso. 

 Lectura de obras axeitadas á idade do alumnado. 

6.8.4.4. Comunicación oral e escrita 

 O alumnado deberá ser quen de elaborar diferentes tipos de textos orais e escritos con 

coherencia e corrección gramatical; ao mesmo tempo, debe observarse no alumnado un 

dominio oral da lingua. 

 O alumnado deberá saber realizar mapas conceptuais e resumos. 

6.8.5. Bacharelato 1º 

O Real decreto 1467/2007, do 2 de novembro, establece a estrutura do bacharelato e fixa as 

súas ensinanzas mínimas. A finalidade das ensinanzas mínimas é asegurar unha formación 

común ás alumnas e aos alumnos dentro do sistema educativo español e garantir a validez 

dos títulos correspondentes, como indica o artigo 6.2º da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 

de educación. A dita formación facilitará a continuidade, progresión e coherencia da 

aprendizaxe en caso de mobilidade xeográfica. 

Os centros educativos, axentes activos no proceso de ensino e aprendizaxe, desenvolverán 

e completarán, se for o caso, o currículo establecido, respondendo ao principio de autonomía 

pedagóxica, de organización e xestión, coa finalidade de adecuarse ás características e á 

realidade educativa de cada un deles. 

Por outra parte, de conformidade co Decreto 126/2008 do 19 de xuño polo que se 

establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia 

(DOG do 23 de xuño de 2008), redactado segundo a Lei orgánica da educación (LOE) 2/2006  

do 3 de maio e o Real decreto 1467/2007, do 2 de novembro, e a Orde do 24 de xuño de 

2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia; os contidos expostos en dita disposición legal enténdese 

que están enunciados como mínimos para que se poidan traballar, de forma razoábel, na súa 

totalidade. É polo que o Departamento acorda ratificar ese criterio e considerar os diferentes 

bloques de contidos de primeiro de bacharelato como  os mínimos a esixir ao alumnado e, 
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sobre todo, de cara a unha futura confrontación coas PAAU, posto que deberán examinarse 

nela do bloque de lingua e texto deste curso. O reparto do temario nos dous cursos que 

comprende o Bacharelato está condicionado polas PAAU (Probas de Acceso á Universidade) 

á que se somete o alumnado logo de superar o Bacharelato.  

Bloque 1. Contidos comúns 

 Lectura comprensiva, análise e comentario de textos de natureza diversa e cun nivel de 

dificultade adaptado aos obxectivos propios da etapa postobrigatoria. 

 Produción de textos orais e escritos respectuosos coas regras de coherencia, 

cohesión, adecuación, presentación e corrección ortográfica que facilitan a 

comunicación lingüística. 

 Elaboración de exposicións orais e composicións escritas realizadas de xeito 

documentado e cun vocabulario rigoroso que lle proporcionen ao alumnado os 

rudimentos do discurso científico. 

 Aplicación e respecto polas normas básicas que rexen o intercambio e a interacción 

comunicativa. 

 Busca, obtención, selección e integración de información procedente de fontes 

bibliográficas e audiovisuais proporcionadas polas bibliotecas e polas tecnoloxías da 

información. 

 Valoración da nosa lingua como elemento de identidade colectiva e consideración 

positiva do esforzo e o compromiso individual a prol da normalización lingüística. 

 Interese pola literatura como manifestación artística do ser humano, como fonte de 

formación permanente e de satisfacción persoal. Reflexión e análise de obras e 

fragmentos de diversos períodos literarios. 

 Bloque 2. Lingua e texto 

 Reflexión e comprensión dos 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. 

 Reflexión sobre o concepto de rexistro lingüístico, os seus tipos e as súas 

manifestacións lingüísticas. Aplicación ás producións propias dos coñecementos 

adquiridos. Análise do rexistro en producións alleas. 

 Recoñecemento da presentación e corrección ortográfica como dúas propiedades 

textuais que deben aplicar ás producións propias. Repaso de casos de ortografía 

dubidosa. 
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 Texto descritivo: intención comunicativa, estrutura formal e de contido e características 

lingüísticas. Substantivo e adxectivo: xénero e número, o grao do adxectivo, as 

conxuncións comparativas. 

 Texto expositivo: intención comunicativa, estrutura formal e de contido e características 

lingüísticas. Outras palabras adnominais (artigo, demostrativo, posesivo, 

cuantificadores e identificadores). Caracterización e tipoloxía. 

 Texto narrativo: intención comunicativa, estrutura formal e de contido e características 

lingüísticas O verbo: a conxugación verbal regular e irregular. As perífrases verbais. O 

infinitivo conxugado. Descrición e usos. 

 Texto argumentativo: intención comunicativa, estrutura formal e de contido e 

características lingüísticas. Os conectores: preposicións e conxuncións. 

Caracterización e tipoloxía. As locucións prepositivas. O adverbio: caracterización e 

tipoloxía. As locucións adverbiais. 

 Texto dialogado: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, características 

lingüísticas. Os pronomes: caracterización e tipos. Funcións e usos. 

Bloque 3. A sociolingüística 

 A formación da lingua galega: substrato e superestrato. O estrato latino: principais 

evolucións fonéticas do latín ao galego. Cultismos, semicultismos e palabras 

patrimoniais. Familias léxicas irregulares. 

 A lingua galega na Idade Media: características lingüísticas fundamentais. Contexto 

histórico e situación sociolingüística. 

 A lingua galega nos Séculos Escuros: características lingüísticas fundamentais. 

Contexto histórico e situación sociolingüística. 

 A lingua galega no Rexurdimento: características lingüísticas fundamentais. Contexto 

histórico e situación sociolingüística. 

 A diversidade lingüística no mundo e en Europa: unidade e diversidade lingüística. 

Multilingüismo e plurilingüismo. 

 A diversidade lingüística na Península Ibérica: linguas faladas na Península Ibérica. 

Territorios, usos e situación legal. O caso galego. 

Bloque 4. A literatura 

 A literatura e o texto literario. Xéneros e recursos formais. Introdución á cronoloxía 

xeral da historia da literatura galega. A literatura como creación cultural e como 

expresión da realidade histórica e social. 
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 A literatura medieval: a lírica profana (cantiga de amor, de amigo e de escarnio e 

maldicir) e a lírica relixiosa (as cantigas de Santa María). Caracterización, lectura e 

comentario. A prosa medieval. 

 A literatura nos Séculos Escuros e na Ilustración: literatura popular e culta. 

Caracterización, lectura e comentario. 

 A literatura no século XIX: o Prerrexurdimento. O Rexurdimento. Rosalía de Castro, 

Curros Enríquez e Eduardo Pondal. Outros autores coetáneos. 

 Lectura, comentario e resumo oral/escrito de obras literarias ou textos breves (contos, 

lendas, relatos…), tanto da tradición literaria obxecto de estudo como de autores 

actuais. 

 6.8.6. Bacharelato 2º 

Consonte o disposto na lexislación antedita os contidos expostos en dita disposición legal 

están enunciados como mínimos para que se poidan traballar, de forma razoábel, na súa 

totalidade. É polo que o Departamento acorda ratificar ese criterio e considerar os diferentes 

bloques de contidos tanto para primeiro, como xa sinalamos antes, como para segundo de 

bacharelato como  os mínimos a esixir ao alumnado e, sobre todo, de cara a unha futura 

confrontación coas PAAU. 

É máis, hai que salientar que de quedar marxe no proceso de temporalización 

procederiamos á ampliación en 2º de bacharelato de ditos contidos nos aspectos 

procedementais e instrumentais. 

Bloque 1. Contidos comúns 

 Lectura comprensiva, análise e comentario de textos de natureza diversa e cun nivel de 

dificultade adaptado aos obxectivos propios da etapa postobrigatoria. 

 Produción de textos orais e escritos respectuosos coas regras de coherencia, 

cohesión, adecuación, presentación e corrección ortográfica que facilitan a 

comunicación lingüística. 

 Elaboración de exposicións orais e composicións escritas realizadas de xeito 

documentado e cun vocabulario rigoroso que lle proporcionen ao alumnado os 

rudimentos do discurso científico. 

 Aplicación e respecto polas normas básicas que rexen o intercambio e a interacción 

comunicativa busca, obtención, selección e integración de información procedente de 

fontes bibliográficas e audiovisuais proporcionadas polas bibliotecas e polas 

tecnoloxías da información. 
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 Valoración da nosa lingua como elemento de identidade colectiva e consideración 

positiva do esforzo e o compromiso individual a prol da normalización lingüística. 

 Interese pola literatura como manifestación artística do ser humano, como fonte de 

formación permanente e de satisfacción persoal. Reflexión e análise de obras e 

fragmentos de diversos períodos literarios. 

Bloque 2. Lingua e texto 

 Propiedades do texto: a coherencia e a cohesión. Análise de procedementos 

lingüísticos básicos e aplicación ás propias producións. A progresión temática. 

 A fonética e a fonoloxía. Descrición de fonemas. 

 As variedades dialectais. Bloques e áreas dialectais. Principais trazos fonéticos, 

morfolóxicos e sintácticos. O texto dialectal. 

 Estrutura e formación de palabras. Tipos de morfemas e análise morfolóxica. 

 Sintaxe: unidades e funcións sintácticas. Análise sintáctica. 

 Semántica: campos semánticos. As relacións e os cambios semánticos. Definición de 

palabras. 

       Bloque 3. A sociolingüística 

 As funcións sociais da lingua. Conflito e diglosia. Estereotipos e prexuízos lingüísticos: 

a súa repercusión nos usos. 

 Historia da normativización: a construción da variedade estándar. Interferencias e 

desviacións da norma. 

 Linguas minorizadas e linguas minoritarias. O galego: lingua en vías de normalización. 

 O galego no primeiro terzo do século XX: características lingüísticas fundamentais. 

Contexto histórico e situación sociolingüística. 

 O galego de 1936 a 1975: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico 

e situación sociolingüística. 

 O galego de finais do século XX e comezos do XXI: características lingüísticas 

fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística. 

Bloque 4. A Literatura 

A literatura do primeiro terzo do século XX: 

 A poesía das Irmandades. Características, autores e obras representativas. 

 A poesía de vangarda. Características, autores e obras representativas. 

 A prosa do primeiro terzo do século XX: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, 

ensaio e xornalismo). 
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 teatro do primeiro terzo do século XX: Irmandades, vangardas e Grupo Nós. 

A literatura entre 1936 e 1976: 

 A poesía entre 1936 e 1976: a Xeración do 36, a Promoción de Enlace e a Xeración 

das Festas Minervais.  

 A prosa entre 1936 e 1976: os renovadores da prosa (Fole, Blanco Amor, Cunqueiro e 

Neira Vilas).  

 A Nova Narrativa Galega. Características, autores e obras representativas. 

 teatro galego entre 1936 e 1976: a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia.  

 A literatura do exilio. Entre 1936 e 1976: poesía, prosa e teatro. 

A literatura de fins do século XX e comezos do XXI: 

 A poesía de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autoras e autores dos 80 e dos 90. 

Poetas e tendencias actuais máis relevantes. 

 A prosa de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Prosistas 

e tendencias actuais máis relevantes. 

 teatro de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. 

Dramaturgos, tendencias e compañías actuais máis relevantes. 

Lectura, análise e comentario de textos significativos, polo menos dunha obra completa de 

cada un dos períodos literarios referidos. 
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7. Metodoloxía 

7.1. Orientacións metodolóxicas. 

A sociedade actual, en que se insire o noso alumnado, require das súas cidadás e dos seus 

cidadáns a capacidade de enfrontarse a unha gran cantidade de información. Por este motivo 

o seu tratamento é un dos obxectivos do sistema educativo. Este reto concrétase na 

necesidade de integrar o manexo de diversos soportes e fontes, utilizando tanto medios 

audiovisuais coma informáticos, enfrontando o alumnado coa tarefa de busca, selección, 

análise e interpretación da información, así como no desenvolvemento da capacidade crítica 

con respecto a ela. A biblioteca do centro móstrase así como un recurso cun alto valor dentro 

da comunidade educativa que deberemos ter en conta á hora de programar as nosas 

actividades docentes. 

Débese ter en conta igualmente a necesidade de traballar coas catro destrezas básicas dun 

xeito integrado, ben que é aconsellable nesta etapa darlles prioridade a aquelas que se 

detecten como as máis deficitarias para o noso alumnado dependendo do contexto. 

7.2. Principios metodolóxicos xerais. 

1. Facilitar a construción de aprendizaxes significativas deseñando actividades de ensino e 

aprendizaxe que permitan o establecemento de relacións substantivas entre os 

coñecementos e experiencias previas e as novas aprendizaxes. Pero, para que sexa posíbel 

unha aprendizaxe significativa é preciso que se cumpran os seguintes requisitos: 

 Significatividade lóxica do contido, en función da coherencia lóxica interna, é dicir en 

relación cos demais contidos do seu ámbito de coñecemento, e cunha presentación 

dos mesmos que responda a unha lóxica determinada. 

 Significatividade psicolóxica do contido no camiño de establecer unha conexión entre o 

novo concepto e a estrutura mental do destinatario (coñecementos previos, nivel de 

desenvolvemento e estratexias de aprendizaxe, tales como a implicación e motivación 

en función das propias expectativas). 

2. Garantir a funcionalidade das aprendizaxes, para que estas podan ser utilizadas nas 

circunstancias reais en que o alumnado as necesite. Entendendo por aprendizaxe funcional 

non só a posíbel aplicación práctica do coñecemento adquirido, senón tamén, e sobre todo, 

o feito de que os contidos a aprender sexan necesarios e útiles para levar a cabo outras 

aprendizaxes e para enfrontarse con éxito á adquisición doutros contidos. Para iso, 

actuarase no camiño de: 

 Prever experiencias e actividades. 
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 Facer uso dos coñecementos. 

 Estruturar outros novos. 

 Consolidar criterios de actuación. 

 Desenvolver habilidades e estratexias de planificación e regulación da propia actividade 

de aprendizaxe, é dicir aprender a aprender. 

3. Presentar, estruturar e relacionar os contidos de xeito claro, suxerindo, sempre que se 

considere pertinente, a interrelación entre distintos contidos dunha mesma área e entre 

contidos de diferentes áreas. 

 No primeiro ciclo da ESO esta interrelación debe propoñerse desde unha perspectiva 

máis interdisciplinar. 

 No segundo ciclo da ESO débese profundar progresivamente nas estruturas 

conceptuais máis específicas das disciplinas, no camiño dunha interpretación da 

realidade desde diferentes perspectivas. 

4. Preocuparse por recoller nos distintos proxectos e programacións un reforzamento dos 

aspectos prácticos aos que tradicionalmente se reservou un espazo moi reducido e marxinal 

no currículo escolar. 

 Por unha banda, tenderase a establecer unha maior vinculación da actividade docente 

co mundo do traballo, considerando este como obxecto de ensino e aprendizaxe e 

como recurso pedagóxico de primeira orde. 

 Por outra, poñerase o énfase na necesidade de acadar unha educación máis integral, 

entendida esta como unha dimensión enriquecedora para todo o alumnado. 

5. Crear un clima de aceptación mutua e cooperación que favoreza as relacións entre iguais, 

a coordinación de intereses e a superación de calquera tipo de discriminación, mediante:  

 Un proceso fundamentalmente interactivo, no que sexa tan importante a relación 

profesorado-alumnado como a do propio alumnado entre si. 

 Unha proposta de traballos cooperativos que favoreza o intercambio de información e a 

confrontación de diferentes puntos de vista na liña de atender ós dos seus 

compañeiros. Daquela o profesor ou profesora só intervirá para propiciar que se 

analicen e resolvan os conflitos persoais ou de grupo nun clima de aceptación, axuda 

mutua, cooperación e tolerancia, favorecendo a autonomía do alumnado na toma de 

decisións e a súa participación na organización do proceso de ensino e aprendizaxe, 

asumindo as súas responsabilidades como membro da comunidade escolar. 
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6. Prestar especial atención aos problemas que se lle presenten ao alumnado en relación 

coa súa autoestima e o seu equilibrio persoal e afectivo por mor dos importantes cambios 

que se producen no seu desenvolvemento fisiolóxico e psicolóxico nesta idades. 

 O papel do profesor ou profesora consistirá prioritariamente en favorecer a 

comprensión dos cambios que se producen, así como en propiciar unha valoración 

positiva dos mesmos, procurando que a ou o estudante xulgue o que lle acontece sen 

complexos. 

7. No Bacharelato incidirase no desenvolvemento da autonomía persoal favorecendo a 

investigación e a autoaprendizaxe nos diferentes soportes, analóxicos e dixitais. 

7.3. Procedementos metodolóxicos básicos para a área de Lingua Galega e 

Literatura. 

As materias lingüísticas, en xeral, contribúen de forma importante ao desenvolvemento e 

aprendizaxe do currículo por canto que son instrumentos de comunicación, soporte básico do 

coñecemento, vehículo para as relacións sociais e para a expresión emocional. 

Neste sentido, para desenvolver o currículo da materia de lingua galega e literatura, 

propóñense as seguintes orientacións metodolóxicas: 

 Adoptar un enfoque comunicativo no ensino e aprendizaxe da lingua, que faga do texto 

a unidade comunicativa fundamental e que favoreza o emprego do idioma en distintas 

funcións e contextos de uso. Por tanto, as habilidades e estratexias lingüísticas deben 

ser obxecto de especial atención sen por iso desdeñar a reflexión e o coñecemento do 

código lingüístico. 

 Proporcionar e traballar con textos de distinta natureza, especialmente expositivos e 

argumentantivos. 

 Promover a utilización da diversidade de fontes e recursos para a obtención da 

información. A busca guiada desta tanto na biblioteca coma na internet ou noutros 

medios, así como a composición de textos utilizando distintos soportes. 

 Propiciar, non só actividades individuais, senón tamén grupais, que favorezan o 

intercambio respectuoso de ideas, o discurso argumentativo e o espírito crítico e 

cooperativo. 

 Lectura, interpretación e valoración de obras literarias, ben individual, ben 

colectivamente, e que deberá ter como finalidade fomentar o gusto pola lectura, así 

como a capacidade de busca e elección, crítica e selectiva de libros e fontes de 

información. 
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 Creación de dinámicas que impliquen o alumnado e o leven á participación na 

planificación e avaliación das súas actividades. 

 Ofrecer actividades abertas que impliquen a busca, selección e tratamento da 

información, a posibilidade de tomar decisións e emitir opinións sobre diferentes 

cuestións de forma crítica. 

 A análise sociolingüística partirá da premisa de que o alumnado saiba distinguir, por 

unha parte, o uso das diferentes variedades internas da lingua e por outra, os 

condicionantes que operan na elección de unha das dúas linguas en conflito na nosa 

comunidade. Neste senso estimularase a autoanálise de cada alumno/a e do seu 

contorno máis inmediato nos seus comportamentos sociolingüísticos, en comparación 

cos comportamentos xerais do país, a través de múltiples tarefas encamiñadas a 

conseguir dito obxectivo. 

 A literatura servirase dos textos co fin de servir de reforzo á consecución de obxectivos 

non só literarios, senón tamén históricos, sociolóxicos, culturais e sociolingüísticos. 

 O comentario de texto literario conxugará o formalismo coa actitude criticista de cara a 

unha mellor argumentación persoal. 

 As interferencias serán obxecto dun tratamento detido. A través de textos de diferentes 

épocas o alumnado irá identificando os castelanismos e valorando os motivos 

históricos e sociais que provocaron e provocan a súa aparición. Así mesmo, deberán 

distinguir aqueles contextos nos que, pola caracterización do interlocutor, o uso de 

determinados castelanismos é “aceptábel” e mesmo “recomendábel”. Igualmente o 

traballo de depuración irá encamiñada a distinguir todo tipo de desviacións da norma. 

7.4. Materiais e recursos 

Na ESO tanto o profesorado como a alumnado disporá de libro de texto: 

En primeiro e segundo de ESO a editorial fornecedora é Santillana, coa súa achega da 

colección Obradoiro; en troques en terceiro e cuarto da ESO a editorial fornecedora é Xerais. 

Estas achegas de materiais son completadas puntualmente coa entrega ao alumnado de 

fotocopias con temas que ou ben supoñen unha achega didáctica nova ou ben complementan 

os do libro de texto, así como fichas para a realización de exercicios varios, consultas na 

internet, traballo cos medios de comunicación en xeral ou cine (adaptacións literarias). 

Pola contra no Bacharelato non usaremos libro de texto en ningún dos dous cursos nos 

que se divide; é o profesorado que imparte neste nivel o que elabora as unidades didácticas 

para o alumnado, complementadas con fichas de exercicios. 



Departamento de Lingua Galega e Literatura - Instituto “Ramón María Aller Ulloa” – LALÍN 

93 

En ambos os dous niveis o recurso das novas tecnoloxías da información e comunicación 

(TIC) deberá ser un elemento activo máis da aprendizaxe. 

Ademais na ESO e en primeiro de bacharelato haberá que ler obrigatoriamente, como 

mínimo, un libro ou dous de literatura galega ou da literatura universal, pero traducido ao 

galego, por trimestre. 

A seguir ofrécese a relación de libros de lectura para cada nivel. (O departamento 

resérvase a posibilidade de modificar a proposta de lecturas obrigatorias). 

Primeiro de ESO 

Posibles lecturas obrigatorias: 

 E Xoel aprendeu a voar  (Marica Campo) 

 Lu e Go pola muralla (Antón Reigosa) 

 Diario secreto de Adrian Mole (Sue Townsend) 

Lecturas opcionais, entre outras: 

 O saco de Simón (Anne Fine) 

 A fractura do miocardio (Jacques Fausten) 

 A expedición do Pacífico (Marilar Aleixandre) 

 Flanagan de luxe (André Martín) 

 Tres pasos polo misterio (A. Fernández Paz) 

Segundo de ESO 

Posibles lecturas obrigatorias: 

 Historias para calquera lugar de VV.AA 

 A miña planta de laranxa lima  de Mauro de Vasconcelos 

 Usha de María Reimóndez  

Lecturas opcionais: 

 Trece anos de Branca ou Rapazas  de A. Fernández Paz, O futuro roubado ou Perigo 

vexetal de Caride Ogando,Cando petan na porta pola noite de Paco Martín, O pazo baleiro de 

Xabier P. Docampo, Irmán do vento de M. Lourenzo; entre outras. 

Terceiro de ESO 

Posibles lecturas obrigatorias : 

 Cartas de inverno ou Corredores de sombras de A. Fernández Paz 

 Pel de lobo de Xosé Miranda 

 Memorias dun neno labrego de Xosé Neira Vilas 

 Makinaria e Penúltimas tendencias de Carlos Negro  
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Lecturas opcionais: 

  Maldito DNI de Pepe Carballude, Mutacións xenéticas de Fina Casalderrey, Rúa Carbón de 

Marilar Aleixandre, O achado do castro de Núñez Singala, Aire negro de Agustín Fernández 

Paz, As cousas claras de Neira Cruz, Corredores de sombras de Agustín Fernández Paz; 

entre outras. 

Cuarto de ESO 

Un ou dous libros obrigatorios por trimestre e cando menos outro optativo a maiores por 

trimestre dunha proposta de lectura aberta. 

Libros obrigatorios: 

 Erros e tánatos de Gonzalo Navaza (1º trimestre) 

 Cousas de Castelao e A sombra cazadora de Suso de Toro (2º Trimestre)  

 Non hai misericordia de Xelís de Toro e Faneca Brava de Manuel Portas (3º Trimestre) 

Libros opcionais para os tres trimestres: 

Dos arquivos do trasno, Rafael Dieste; Arnoia.Arnoia, Xosé Luís Méndez Ferrín; O Naranxo, 

Ramón de Valenzuela Otero; Aqueles anos do Moncho, Neira Vilas; entre outros. 

Primeiro Bacharelato 

Un ou dous libros obrigatorios por trimestre e outros opcionais dunha proposta aberta. 

Libros obrigatorios: 

 O lapis do carpinteiro, Manuel Rivas  

 Que me queres amor?, Manuel Rivas 

 Agosto do 36, Xosé Fernández Ferreiro. 

 Galván en Saor, Darío Xohán Cabana. 

 A esmorga, Eduardo Blanco Amor 

 Merlín e familia, Álvaro Cunqueiro. 

Libros opcionais: 

 Magog, María Gándara; Made in Galiza, Séchu Sende; Casas Baratas, Antón Riveiro Coello; 

Festina lente, Marcos S. Calveiro; Conexión Tubinga, Alberto Canal; O Club da Calceta, 

María Reimóndez; entre outros. 

En todos os niveis educativos procuraremos, como nalgúns dos cursos anteriores, a lectura 

de novela gráfica (banda deseñada).  
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8. Avaliación 

A avaliación non pode ser un proceso puntual no devalar de cada trimestre, senón que se 

deben diferenciar procesos de avaliación: inicial, formativa e sumativa, para o que se terán en 

conta moitos máis aspectos que un simple exame. Tamén cómpre considerar que se 

valorarán non só a compresión dos contidos conceptuais, senón a adquisición dos contidos 

procedementais e a asunción das actitudes e valores que se propoñen. 

A isto débese engadir a posibilidade de avaliar todo o proceso de ensinanza a través de 

diversas técnicas como poden ser o contacto con todos os implicados (compañeiros/as, 

pais/nais...) e o intercambio de opinións e informacións con outros docentes da mesma área, 

do mesmo grupo ... 

Adoptamos para toda a ESO como criterios de avaliación os dispostos no DOG de 13 de 

xullo de 2007 no que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na 

comunidade Autónoma de Galicia. 

Así mesmo, adaptamos para primeiro e segundo de bacharelato (LOE) os criterios de 

avaliación fixados no Decreto 126/2008, do 19 de xuño, no que se regula a ordenación e o 

currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  

8.1. Avaliación inicial 

Ao inicio do curso comprobarase os coñecementos previos dos alumnos de cada grupo 

mediante unha avaliación inicial que consistirá nunha proba sobre cuestións lingüísticas, 

cuxos resultados só se terán en conta a efectos de adecuar o nivel de partida do proceso de 

ensino-aprendizaxe á realidade de cada grupo e , en consecuencia, non afectará ás 

cualificacións dos alumnos. 

Tamén se empregarán os informes individualizados do curso anterior para obter unha 

valiosa información sobre a situación de cada alumo/a. 

8.2. Criterios, procedementos e estratexias de avaliación para primeiro da ESO 

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

e académico. Seguir instrucións para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe. 

Este criterio permite avaliar se o alumnado é quen de comprender e de reproducir, 

oralmente ou por escrito, o propósito, o tema e os feitos fundamentais de textos oídos, como 

noticias de actualidade procedentes dos medios de comunicación, instrucións para realizar 

tarefas ou breves exposicións de tema académico. 

2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos escritos sinxelos dos ámbitos 

social e académico. Seguir instrucións para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe. 
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Este criterio permite avaliar se o alumnado é quen de comprender e resumir contos, 

noticias, mensaxes electrónicas, informacións de enciclopedias e outros textos escritos 

semellantes, recoñecendo o tema principal e os secundarios, se os houber, apoiándose en 

aspectos gráficos (tipos de letra, subliñados, ilustracións...) ou en trazos de cohesión claros 

(distribución en parágrafos, comezo e final destes...). Tamén permite comprobar se o 

alumnado é capaz de seguir instrucións escritas sinxelas relacionadas coas tarefas de 

aprendizaxe que debe abordar. 

3. Realizar exposicións e narracións orais planificadas claras e áxiles e participar de forma 

construtiva en diversas interaccións comunicativas (simulacións, traballos colaborativos...) 

respectando as regras que as rexen. Adoptar o rexistro adecuado a cada tipo de texto e 

situación. 

Con este criterio preténdese descubrir cal é a capacidade do alumnado para narrar, 

describir e expoñer oralmente sucesos, informacións, valoracións, etc. seguindo un guión 

previamente elaborado e axudándose dos medios audiovisuais e das TIC. Preténdese tamén 

que sirva para valorar a calidade das súas interaccións orais, tanto cando exerce o papel de 

emisor como cando exerce o de receptor, calidade que deberá demostrar no traballo cotián da 

aula e mais nas situacións propias do contexto extraescolar que se simulen nela. Debe servir 

para valorar habilidades lingüísticas 

e actitudes: a corrección, o respecto aos valores democráticos e ás regras 

sociocomunicativas (saúdos, non interrupción de quen fala...), a actitude dialogante e atenta 

ás expresións ou opinións dos demais, a pertinencia e mais a adecuación das intervencións e 

a manifestación de ideas e sentimentos propios. 

4. Escribir, seguindo un modelo, narracións e descricións, así como outros textos sinxelos 

propios da vida cotiá, das relacións sociais e dos medios de comunicación. 

Planificar e revisar os ditos textos coa axuda do profesorado aplicándolles normas básicas 

de adecuación, de coherencia, de cohesión, de corrección e de precisión léxica. 

Este criterio permitiralle ao alumnado demostrar que é capaz de escribir textos breves e 

sinxelos como mensaxes de correo electrónico, noticias, contos, resumos 

de temas académicos adecuados á idade... previamente planificados mediante esquemas 

que reflictan as ideas que se queren expresar. Tamén permitirá comprobar se se coida a 

presentación (marxes, sangrados, tamaños de letra, subliñados, ilustracións...) e se se revisan 

as propias producións, aproveitando para todo isto os coñecementos que ten o alumnado e as 

posibilidades que ofrecen procesadores de textos, correctores ortográficos ou dicionarios e 

vocabularios en diversos soportes. 
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5. Consultar, baixo a dirección do profesorado, textos en diferentes soportes co fin de 

extraer a información solicitada e incorporala ás propias producións. 

Este criterio está orientado a avaliar a capacidade de usar con efectividade un recurso 

concreto sinalado polo profesorado e procedente, ben da biblioteca do centro, ben dos medios 

audiovisuais e das TIC, para responder a preguntas formuladas na aula. 

6. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para resolver 

problemas de comprensión e para compoñer e revisar de xeito dirixido os propios textos. 

Con este criterio procúrase comprobar como se usa a reflexión sobre a lingua e as normas 

de uso para a mellora da comprensión e mais da composición e revisión textuais. Avalíase, 

sobre todo, a aprehensión do funcionamento dos mecanismos de cohesión (a deíxe, a 

actualización, as referencias internas de tipo gramatical, os conectores), da adecuación e da 

gramaticalidade e a súa incorporación ás producións propias, recoñecendo os erros e 

considerándoos parte do proceso de aprendizaxe. 

7. Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos discursivos, os mecanismos da lingua e 

coñecer e usar unha terminoloxía lingüística básica. 

Este criterio permitirá saber se se inducen e asimilan as formas e as regras lingüísticas a 

través dos usos contextualizados e se se coñece e se usa de forma adecuada a terminoloxía 

necesaria para seguir as explicacións e as actividades sobre a lingua que se realizan na aula. 

Avaliarase tamén a progresiva autonomía na obtención de todo tipo de información lingüística 

en dicionarios e outras obras de consulta. 

8. Observar os condicionamentos máis evidentes da valoración e uso social do galego e 

utilizar a lingua galega con fluidez e normalidade nos máis diversos contextos comunicativos. 

Con este criterio avaliarase a comprensión, a través dun achegamento activo, do contexto 

sociolingüístico máis próximo, considerando a percepción das actuacións 

 como a adopción de actitudes positivas cara o uso normalizado da lingua. 

9. Recoñecer a diversidade lingüística do mundo actual, con especial atención ao contorno 

peninsular. 

Este criterio permite avaliar o recoñecemento da diversidade lingüística e cultural e se esta 

chega a ser entendida como riqueza e reflexo do dereito dos pobos e dos individuos á súa 

identidade, valorándoa positivamente. 

10. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; expoñer unha opinión 

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

experiencia e recoñecendo os trazos xerais do xénero. 
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Este criterio está dirixido a avaliar a competencia lectora no ámbito literario a través da 

lectura persoal de obras completas axeitadas á idade. Considerarase a elaboración dunha 

opinión propia atendendo á potencialidade dos trazos temático-formais do xénero para 

ampliar o coñecemento do mundo que cada quen posúe. 

11. Utilizar os coñecementos literarios na comprensión de textos breves ou fragmentos, 

atendendo especialmente os trazos xenéricos e á funcionalidade dos recursos retóricos. 

Con este criterio avalíase a comprensión e valoración de textos representativos do sistema 

literario (de distintos canons) a partir dos comentarios realizados na aula. Porase especial 

atención na identificación das características xenéricas e na captación do valor funcional dos 

principais recursos retóricos. 

12. Participar de maneira activa na creación de textos de intención estética tomando como 

modelo os lidos e comprendendo os recursos que se empreguen. 

Avaliarase a través deste criterio a implicación en obradoiros literarios de (re)creación a 

partir de modelos, con comprensión dos distintos recursos, fundamentalmente estilísticos, dos 

textos lidos e comentados na aula. Terase que comprobar que o alumnado é quen de 

empregar nos propios escritos determinados coñecementos literarios. 

8.3. Criterios, procedementos e estratexias de avaliación para segundo da ESO 

1. Extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datos relevantes de 

diferentes textos orais dos medios de comunicación e do ámbito escolar, así como seguir 

instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

Con este criterio preténdese avaliar se o alumnado comprende textos orais procedentes dos 

programas de carácter informativo dos medios de comunicación (reportaxes, crónicas...)e é 

capaz de obter deles e seleccionar os datos relevantes. Tamén se pretende comprobar se é 

quen de recoller en esquemas e resumos o contido máis significativo de presentacións e 

exposicións orais sinxelas feitas na aula. E, finalmente, se se seguen normas e instrucións 

recibidas oralmente. 

2. Extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datos relevantes de 

diferentes textos escritos dos ámbitos social e académico, así como seguir instrucións para 

realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado comprende textos propios da vida 

cotiá como diarios ou cartas persoais; dos medios de comunicación, como noticias, 

reportaxes, crónicas... e do ámbito académico, como entradas de enciclopedias e de 

dicionarios, webs educativas, etc. 
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3. Realizar exposicións orais planificadas claras e áxiles de informacións de actualidade 

poñendo de relevo as diferenzas no modo de presentar uns mesmos feitos de diferentes 

medios, así como participar de forma construtiva en diversas interaccións comunicativas 

(simulacións, traballos colaborativos...) respectando as regras que as rexen. Adoptar o 

rexistro adecuado a cada tipo de texto e situación. 

Con este criterio preténdese comprobar cal é a capacidade do alumnado para expoñer 

oralmente informacións de actualidade e breves informes de tema académico seguindo un 

guión previamente elaborado e axudándose eficazmente dos medios audiovisuais e das TIC. 

Preténdese tamén que sirva para valorar a calidade das súas interaccións orais, tanto cando 

fala como cando escoita. Valoraranse habilidades lingüísticas e actitudes: a corrección, o 

respecto aos valores democráticos e ás regras sociocomunicativas (con especial atención ás 

formas de tratamento e ás fórmulas de cortesía), a actitude dialogante e atenta ás expresións 

ou opinións das outras persoas, a pertinencia e elaboración das intervencións (adecuación ao 

contexto e expresividade)e a manifestación de ideas propias. 

4. Escribir -a partir de modelos aos que incorporar as propias achegas- textos propios dos 

medios de comunicación e dos ámbitos social e académico. Planificar e revisar os ditos textos 

con progresiva autonomía aplicándolles normas de coherencia, de cohesión, de corrección e 

de precisión léxica. 

Este criterio permitiralle ao alumnado demostrar se é quen de redactar contos, diarios 

persoais, cartas, solicitudes, crónicas e reportaxes, resumos ou exposicións académicas 

sinxelas... previamente planificados mediante esquemas que reflictan as ideas que se queren 

expresar. Tamén permitirá comprobar se se coida a presentación e se se revisan as propias 

producións, aproveitando para todo isto os propios coñecementos e as posibilidades que 

ofrecen procesadores de textos, correctores ortográficos ou dicionarios e glosarios en 

diversos soportes. 

5. Consultar de maneira progresivamente autónoma textos en diferentes soportes co fin de 

seleccionar a información relevante e incorporala ás propias producións, especialmente a 

traballos do ámbito académico adecuados ao nivel. 

Este criterio permite avaliar a capacidade de usar con efectividade recursos variados 

suxeridos polo profesorado e outros descubertos polo propio alumnado para seleccionar 

información e incorporala a sinxelos traballos de aula. 

6. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para resolver 

problemas de comprensión e para compoñer e revisar de xeito progresivamente autónomo os 

propios textos. 
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Con este criterio procúrase comprobar como se usa a reflexión sobre a lingua e as normas 

de uso para a mellora da comprensión e mais da composición e revisión textuais. Avalíase, 

sobre todo, a aprehensión do funcionamento dos mecanismos de cohesión (como a deíxe, as 

referencias internas de tipo léxico e os conectores), da adecuación e da gramaticalidade e a 

súa incorporación ás propias producións, recoñecendo os erros e considerándoos parte do 

proceso de aprendizaxe. 

7. Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos discursivos, os mecanismos da lingua e 

coñecer e usar unha terminoloxía lingüística básica. 

Este criterio permitirá saber se se inducen e asimilan as formas e as regras lingüísticas a 

través dos usos contextualizados e se se coñece e se usa de forma adecuada a terminoloxía 

necesaria para seguir as explicacións e as actividades sobre a lingua que se realizan na aula. 

Avaliarase tamén a progresiva autonomía na obtención de todo tipo de información lingüística 

en dicionarios e outras obras de consulta. 

8. Observar os condicionamentos actuais da valoración e uso social da lingua galega e 

utilizala con fluidez e normalidade nos máis diversos contextos comunicativos. Con este 

criterio avaliarase a comprensión, a través dun achegamento activo, do noso contexto 

sociolingüístico a respecto de usos e actitudes, considerando a valoración das actuacións 

normalizadoras, a reflexión diante dos prexuízos e a adopción de actitudes positivas cara ao 

uso normalizado da lingua. 

9. Recoñecer e comprender a diversidade lingüística do mundo actual. 

Este criterio permite avaliar o recoñecemento da diversidade lingüística e cultural e a 

comprensión das principais situacións sociolingüísticas  

10. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; expoñer unha opinión 

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

experiencia e valorando o uso dos elementos do xénero, o punto de vista e o emprego da 

linguaxe. 

Este criterio está dirixido a avaliar a competencia lectora no ámbito literario a través da 

lectura persoal de obras completas axeitadas á idade. Considerarase a elaboración dunha 

opinión propia fundamentada, atendendo á potencialidade dos trazos temático-formais quen 

posúe. 

11. Utilizar os coñecementos literarios na comprensión de textos breves ou fragmentos, 

atendendo especialmente aos trazos dos subxéneros e á funcionalidade 

dos recursos retóricos. 
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Con este criterio avalíase a comprensión e valoración de textos representativos do sistema 

literario a partir dos comentarios realizados na aula. Porase especial atención na identificación 

das características dos distintos subxéneros e na captación do valor funcional dos recursos 

retóricos. 

12. Participar de maneira activa na creación de textos de intención estética tomando como 

modelo os lidos e comprendendo os recursos que se empregarán. 

Avaliarase a través deste criterio a implicación en obradoiros literarios de (re)creación a 

partir de modelos, con comprensión dos distintos recursos, fundamentalmente estilísticos, dos 

textos lidos e comentados na aula. Terase que comprobar que o alumnado é quen de 

empregar nos propios escritos determinados coñecementos literarios. 

8.4. Criterios, procedementos e estratexias de avaliación para terceiro da ESO 

1. Comprender a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea principal e as 

secundarias de textos propios dos medios de comunicación audiovisual, así como seguir e 

recoller resumidamente o desenvolvemento oral dunha exposición académica. 

Este criterio debe permitirnos comprobar se o alumnado pode extraer a idea fundamental e 

mais a información relevante de crónicas, reportaxes ou entrevistas 

dos medios de comunicación audiovisual. Así mesmo, debe servir para constatar se dá 

comprendido, e recollido en resumos e esquemas que reflictan a xerarquización das ideas, 

textos expositivos propios do ámbito académico 

2. Identificar e contrastar o propósito comunicativo en textos escritos do ámbito público e 

dos medios de comunicación, así como da vida académica, analizando criticamente os seus 

contidos, interpretando as connotacións e mensaxes implícitas que deles se deduzan e 

inferindo o tema principal e os secundarios. Comprender e seguir as instrucións que regulan a 

vida social e os procesos de aprendizaxe complexos. 

Con este criterio perséguese comprobar se as alumnas e os alumnos identifican o tema 

xeral, os subtemas e o propósito comunicativo, non sempre explícito, de diferentes tipos de 

texto fundamentais na vida social e cultural (crónicas, entrevistas, actas, etc.) e saben 

distinguir e interpretar os contidos informativos e valorativos, contrastándoos con outros 

procedentes doutras fontes. 

3. Realizar exposicións orais planificadas claras e áxiles de traballos e de informacións de 

actualidade contrastando os diferentes puntos de vista e opinións expresadas en distintos 

medios audiovisuais, así como participar de forma construtiva en diversas interaccións 



Departamento de Lingua Galega e Literatura - Instituto “Ramón María Aller Ulloa” – LALÍN 

102 

comunicativas (simulacións, traballos colaborativos...) respectando as regras que as rexen. 

Adoptar o rexistro adecuado a cada tipo de texto e situación. 

Con este criterio preténdese comprobar cal é a capacidade do alumnado para expoñer 

oralmente informacións de actualidade, así como traballos e informes académicos, seguindo 

un guión previamente elaborado e mantendo a atención do auditorio coa axuda de pausas e 

inflexións da voz, da linguaxe non verbal e dos medios audiovisuais e das TIC. 

4. Escribir textos propios dos medios de comunicación e dos ámbitos social e académico, 

usando con progresiva liberdade os modelos propostos na aula. 

Planificar e revisar os ditos textos de maneira case autónoma para asegurar a súa 

coherencia, cohesión, corrección e precisión léxica. 

Con este criterio búscase comprobar se a redacción das producións do alumnado se axusta 

ás propiedades textuais todas e se dominan as técnicas fundamentais da escrita compositiva: 

planificar analizando a situación comunicativa, xerando e organizando as ideas e revisar 

realizando sucesivas versións. 

5. Consultar de maneira case autónoma textos en diferentes soportes co fin de seleccionar e 

analizar criticamente a información relevante para integrala nas propias producións, 

especialmente en traballos do ámbito académico adecuados ao nivel. 

Este criterio permite valorar a capacidade do alumnado para usar con efectividade os 

recursos e posibilidades da biblioteca do centro, así como os medios audiovisuais e as TIC 

(dicionarios, buscadores, bibliotecas e enciclopedias virtuais...). Con el comprobaremos se o 

alumnado pode contrastar e extraer información relevante de diversas fontes e incorporalas 

aos seus traballos de aula recoñecendo a autoría das ideas recollidas e expresando coas 

propias palabras algunhas delas. 

6. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para resolver 

problemas de comprensión e para compoñer e revisar de xeito progresivamente autónomo os 

propios textos. 

Con este criterio procúrase comprobar como se usa a reflexión sobre a lingua e as normas 

de uso para a mellora da comprensión e mais da composición e revisión textuais. Avalíase, 

sobre todo, a aprehensión do funcionamento dos mecanismos de cohesión (as familias 

léxicas, as referencias internas de tipo léxico, os nexos e conectores), da adecuación, da 

coherencia e da gramaticalidade e a súa incorporación ás propiasproducións, recoñecendo os 

erros e considerándoos parte do proceso de aprendizaxe. 

7. Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos discursivos, os mecanismos da lingua, e 

coñecer e usar a terminoloxía lingüística adecuada. 
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Este criterio permitirá saber se se inducen e asimilan as formas e as regras lingüísticas a 

través dos usos contextualizados e, ademais, se se coñece e se usa de forma adecuada a 

terminoloxía necesaria para seguir as explicacións e as actividades sobre a lingua que se 

realizan na aula e para referirse aos coñecementos gramaticais. Avaliarase tamén a 

progresiva autonomía na obtención de todo tipo de información lingüística en dicionarios e 

outras obras de consulta. 

8. Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da 

lingua galega anterior ao século XX; extraer os trazos principais que definen a actual situación 

sociolingüística de Galicia, analizando criticamente os condicionamentos da valoración e uso 

social do galego; utilizar a lingua galega con fluidez e normalidade nos máis diversos 

contextos comunicativos. 

Con este criterio preténdese avaliar a comprensión das circunstancias que definen as 

diferentes etapas da historia social da lingua galega co fin de afirmala como propia de Galicia 

e entender mellor a súa situación actual. Tamén se estimará a capacidade de análise, tras un 

achegamento activo, do noso contexto sociolingüístico e de reflexión crítica diante dos 

prexuízos e mais a adopción de actitudes positivas cara ao uso normalizado da lingua. 

9. Recoñecer as causas da diversidade lingüística e dos procesos sociolingüísticos. 

Avalíase a través deste criterio o recoñecemento das circunstancias que actúan na 

conformación e evolución social das linguas, especialmente das do noso contorno. 

10. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; expoñer unha opinión 

persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionando o 

seu sentido coa propia experiencia e valorando a estrutura, o punto de vista e o emprego da 

linguaxe. 

Este criterio está dirixido a coñecer a competencia lectora no ámbito literario a través da 

lectura persoal de obras completas axeitadas á idade 

11. Utilizar os coñecementos literarios na comprensión de textos breves ou fragmentos, 

atendendo especialmente á relación co contexto, á evolución dos xéneros, formas e estilos e 

á funcionalidade dos recursos retóricos. Con este criterio avalíase a comprensión e valoración 

de textos representativos do sistema literario, 

enmarcándoos nun determinado momento en relación coa evolución das formas e motivos 

da escrita anterior ao século XX. 

12. Participar de maneira activa na creación de textos de intención estética tomando como 

modelo os lidos e comprendendo os recursos que se empregarán; explicar as relacións das 
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obras co contexto histórico e literario en que aparecen e os autores máis relevantes, 

realizando un traballo de información e de síntese ou de resolución de problemas. 

Este criterio comprobará se se comprende o fenómeno literario como una actividade 

comunicativa estética nun contexto histórico determinado. Avaliarase a implicación en 

obradoiros literarios de (re)creación a partir dos textos lidos na aula e, ademais, a realización, 

en soporte papel ou dixital, dun traballo persoal de síntese e tratamento da información obtida 

sobre períodos, movementos, autores ou obras ou a participación nun labor colectivo de 

resolución de problemas no campo literario. 

8.5. Criterios, procedementos e estratexias de avaliación para cuarto da ESO 

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 e do ámbito académico. 

Este criterio hanos dar a posibilidade de comprobar se o alumnado é quen de comprender 

textos expositivos, recollendo as ideas fundamentais en resumos e esquemas e diferenciando 

neles información, opinión e persuasión. 

2. Comprender textos escritos do ámbito público, dos medios de comunicación e da vida 

académica, identificando as ideas principais e secundarias, o propósito comunicativo implícito 

ou explícito, contrastando explicacións e argumentos. 

Este criterio hanos dar a posibilidade de comprobar se o alumnado é quen de comprender 

textos expositivos, publicitarios e argumentativos, recollendo as ideas fundamentais en 

resumos e esquemas; diferenciando información, opinión e persuasión; e valorando a eficacia 

do texto en relación á intención comunicativa, así como o papel dos procedementos 

lingüísticos empregados para acadala. 

3. Realizar exposicións orais planificadas claras e áxiles de traballos e de informacións de 

actualidade diferenciando información, opinión e persuasión, así como participar de forma 

construtiva en diversas interaccións comunicativas (debates, traballos colaborativos...) 

respectando as regras que as rexen. Adoptar o rexistro adecuado a cada tipo de texto e 

situación. 

Con este criterio preténdese comprobar cal é a capacidade do alumnado para expoñer 

oralmente temas de actualidade e traballos académicos seguindo un guión previamente 

elaborado e axudándose eficazmente dos medios audiovisuais e das TIC, así como de 

pausas, inflexións da voz, xestos, movementos, etc. que permitan manter a atención do 

auditorio. 
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4. Escribir textos propios da vida cotiá, das relacións sociais, dos medios de comunicación e 

do ámbito académico tendo como referencia os modelos propostos na aula e expresando con 

claridade as propias opinións razoadas. Planificar e revisar autonomamente os ditos textos 

para asegurar a súa coherencia, cohesión, corrección e precisión léxica. 

Con este criterio preténdese valorar se a redacción das producións do alumando 

(reclamacións, cartas ao director, artigos de opinión, traballos académicos...) se axusta ás 

propiedades textuais todas e se dominan as técnicas fundamentais da escrita compositiva: 

planificar analizando a situación comunicativa, xerando e organizando as ideas, e revisar 

realizando sucesivas versións. Tamén permitirá comprobar se se coida a presentación -en 

especial aspectos como os índices, tipos de letra, gráficos, mapas conceptuais, citas e 

bibliografía- e se se aproveitan eficazmente ferramentas como os dicionarios en diferentes 

soportes, buscadores de internet, correctores ortográficos, procesadores de textos e outros 

programas informáticos. 

5. Consultar de maneira autónoma textos en diferentes soportes co fin de seleccionar 

información relevante, analizala criticamente, extraer conclusións fundamentadas e integralas 

nas propias producións, especialmente en traballos do ámbito académico adecuados ao nivel. 

Este criterio permite valorar a capacidade do alumnado para usar os recursos e 

posibilidades das bibliotecas, así como os medios audiovisuais e as TIC. 

6. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para resolver 

problemas de comprensión e para compoñer e revisar con autonomía os propios textos. 

Con este criterio procúrase comprobar como se usa a reflexión sobre a lingua e as normas 

de uso para a mellora da comprensión e mais da composición e revisión textuais, se se 

coñecen os mecanismos de cohesión, da adecuación, da coherencia e da gramaticalidade e a 

súa incorporación ás propias producións, recoñecendo os erros e considerándoos parte do 

proceso de aprendizaxe. 

7. Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos discursivos, os mecanismos da lingua e 

coñecer e usar a terminoloxía lingüística adecuada. 

Este criterio permitirá saber se se inducen e asimilan as formas e as regras lingüísticas a 

través dos usos contextualizados e se se coñece e se usa de forma adecuada a terminoloxía 

necesaria para seguir as explicacións e as actividades sobre a lingua que se realizan na aula 

e para referirse aos coñecementos gramaticais. 

8. Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da 

lingua galega; extraer os trazos principais que definen a actual situación sociolingüística de 
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Galicia, analizando criticamente os condicionamentos da valoración e uso social do galego; 

utilizar a lingua galega con fluidez e normalidade nos máis diversos contextos comunicativos. 

Con este criterio avaliarase a comprensión das circunstancias que definen as diferentes 

etapas da historia social da lingua galega co fin de afirmala como propia de Galicia e entender 

mellor a súa situación actual. 

9. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; expoñer unha opinión 

argumentada sobre a lectura persoal dunha obra clásica da literatura contemporánea 

atendendo aos seus elementos estruturais e formais. 

Este criterio está dirixido a avaliar a competencia lectora no ámbito literario a través da 

lectura persoal de obras completas contemporáneas. 

10. Utilizar os coñecementos literarios na comprensión de textos breves ou fragmentos, 

atendendo especialmente á relación co contexto, ás innovacións e á funcionalidade dos 

recursos retóricos. 

Con este criterio avalíase a comprensión e valoración de textos representativos do sistema 

literario (de distintos canóns), enmarcándoos nun determinado momento en relación coa 

evolución das formas e motivos da escrita desde comezos do século XX. Porase especial 

atención na identificación das características dos distintos movementos, apreciando as 

novidades, e na captación do valor funcional dos recursos retóricos. 

11. Participar de maneira activa na creación de textos de intención estética tomando como 

modelo os lidos e comprendendo os recursos que se empregarán; explicar as relacións das 

obras co contexto histórico e literario en que aparecen e os autores máis relevantes, 

realizando un traballo de información e de síntese ou de resolución de problemas. 

Este criterio pretende comprobar se é comprendido o fenómeno literario como una 

actividade comunicativa estética nun contexto histórico determinado. Avaliarase a implicación 

en obradoiros literarios de (re)creación a partir dos textos lidos na aula e, ademais, a 

realización, en soporte papel ou dixital, dun traballo persoal de síntese. 

8.6. Criterios de cualificación para a ESO 

É condición sine qua non para aprobar a materia de lingua galega e literatura na etapa da 

ESO superar cando menos cun 40% da nota das partes nas que se dividen os bloques de 

contidos, é dicir: Comunicación oral e escrita, Funcionamento da lingua, Lingua e sociedade e 

Educación literaria, sempre e cando dúas partes estean aprobadas. Así mesmo, deberase 

demostrar que os libros de lectura obrigatoria (un ou dous por trimestre) foron lidos. 

Puntuación: 

Outorgaráselle 1 punto como máximo a cadanseu libro de lectura obrigatorio. 
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Ao exame de contidos dos diferentes bloques outorgaráselle en total un máximo de 8 ou 9 

puntos. 

Pola entrega de traballos propostos, comentarios literarios ou elaboración de textos, poderá 

outorgarse un máximo de 0,75 que se lle engadirá á nota do exame máis o libro de lectura 

obrigatorio, repartida, dita puntuación da seguinte maneira: entre 5 e 6 inclusive de nota, 0,25; 

entre 7 e 8 inclusive, 0,50; entre 9 e 10, 0,75. 

Pola lectura de libros optativos, 0,25 puntos, ata un máximo de 1 punto. 

No caso de non ter superada a materia, realizaranse exames de recuperación no propio 

curso, das partes suspensas. 

Para facilitar a recuperación, entregarase ao alumnado que o precise material de reforzo 

sobre aquela parte que estivera suspensa. 

8.7. Criterios de avaliación para primeiro e segundo de Bacharelato 

1. Interpretar diferentes tipos de discursos orais, escritos e audiovisuais e a situación en que 

se desenvolven, captando o sentido global e a intención do discurso, a mensaxe e as súas 

ideas principais e secundarias. 

Con este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado para comprender e valorar 

na súa integridade textos de distinta natureza, recollendo as ideas fundamentais en resumos, 

esquemas ou mapas conceptuais tras aplicar distintas estratexias e coñecementos de 

carácter lingüístico, sociolingüístico e pragmático. Ademais deben ser capaces de identificar a 

intención comunicativa dun texto (información, opinión ou persuasión) sendo quen de emitir 

xuízos críticos sobre el. 

2. Participar en interaccións orais de acordo coas normas establecidas e realizar producións 

orais planificadas, relacionadas con algún contido do currículo ou tema de actualidade e 

usando recursos audiovisuais, bibliográficos e das tecnoloxías da información e 

comunicación. 

Avaliarase a capacidade do alumnado para participar de forma activa, autónoma e con 

eficacia comunicativa en interaccións orais. Así mesmo, comprobarase a capacidade do 

alumnado para planificar e realizar exposicións orais sobre os temas mencionados 

integrando a información obtida da consulta e selección de diversas fontes de documentación 

e da utilización de diferentes recursos e estratexias. Valorarase a pronuncia e a entoación 

axeitada, a corrección gramatical, a fluidez, a presentación, a estrutura e o emprego do léxico 

adecuado á situación comunicativa, así como o uso dos elementos paralingüísticos oportunos. 
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3. Compoñer producións escritas planificadas sobre temas de actualidade ou curriculares, 

adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, 

corrección ortográfica amais dunha coidada presentación. 

Trátase de verificar a capacidade do alumnado para comunicarse por escrito de forma 

planificada, ben sobre papel ben en soporte dixital; valorarase a presentación clara e 

ordenada, a corrección gramatical e o uso dun rexistro adecuado á situación comunicativa, a 

selección e presentación do tema e das ideas de xeito lóxico, así como a axeitada utilización 

de mecanismos de cohesión lingüística que doten estas producións de certa entidade. 

4. Caracterizar e identificar diferentes tipos de textos orais, escritos e audiovisuais 

procedentes de diversos contextos comunicativos da vida social e cultural, sobre todo, dos 

ámbitos científico e académico e dos medios de comunicación. 

Este criterio refírese á valoración da capacidade para identificar o tema, estrutura formal e 

informativa e nivel de adecuación de diversos tipos de textos pertencentes a diferentes 

ámbitos de uso. Igualmente preténdese comprobar se o alumnado é quen de manexar o tipo 

de texto máis oportuno para cada situación comunicativa que se lle presente na súa vida 

cotiá. 

5. Coñecer os conceptos teóricos, as normas de uso e os procedementos lingüísticos 

(flexión, clasificación, análise, etc.) propios da gramática galega. 

Trátase de verificar o coñecemento formal e a capacidade de reflexión sobre a lingua que 

posúe o alumnado, a cal se observará a partir da súa capacidade de indución sobre textos de 

distinta natureza. 

6. Utilizar sistematicamente os coñecementos lingüísticos para comprender e analizar textos 

alleos de distintos ámbitos sociais e para producir, compoñer e revisar textos propios e de 

temáticas diversas. 

Con este criterio trátase de comprobar se o alumnado é quen de transferir e aplicar de xeito 

reflexivo os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico co fin de mellorar a 

recepción de textos e a revisión e composición das propias producións. 

7. Coñecer e utilizar un caudal léxico (palabras, frases feitas, combinacións, fórmulas sociais 

ou elementos discursivos) apropiado e amplo que incremente non só o vocabulario receptivo, 

senón, e sobre todo, o de tipo produtivo. 

Este criterio servirá, por unha banda, para comprobar a adquisición dun léxico receptivo que 

permita mellorar e ampliar a comprensión de textos de distinto tipo e grao de complexidade; 

por outra, trátase de verificar se o novo caudal léxico que se vaia adquirindo é comprendido, 

retido e reutilizado adecuadamente en producións propias cada vez máis elaboradas. 
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8. Diferenciar as variedades internas da lingua e identificar as interferencias lingüísticas e 

desviacións da norma. 

Preténdese que o alumnado sexa quen de recoñecer nos textos a información que 

determinadas marcas lingüísticas proporcionan sobre a súa cronoloxía, a procedencia 

xeográfica do emisor, o grupo social a que pertence ou o contexto en que se producen. Así 

mesmo, terase en conta a capacidade do alumnado para aplicar estes coñecementos ás 

propias producións evitando, sobre todo, a utilización de interferencias de sistemas 

lingüísticos alleos. 

9. Valorar a lingua galega e ser quen de identificar os prexuízos e estereotipos que están 

ligados a ela. 

Con este criterio trátase de verificar se o alumnado é consciente da situación lingüística 

actual e da súa problemática, así como se ten capacidade para manifestarse de forma crítica 

e razoada sobre o tema. Valorarase se o alumnado é capaz de recoñecer prexuízos e 

valoracións pexorativas presentes nos usos lingüísticos, así como a súa capacidade para 

reflexionar sobre eles e evitalos de forma consciente nas súas propias producións. 

10. Coñecer as causas históricas da situación actual dos usos lingüísticos en Galicia e 

valorala con espírito crítico e reflexivo, manexando de xeito preciso a terminoloxía 

sociolingüística. 

Este criterio pretende comprobar se o alumnado entende a lingua como un fenómeno social 

e diacrónico que explica a problemática actual do galego. 

11. Coñecer a historia da literatura galega: as principais etapas, movementos, autoras e 

autores e obras. 

Trátase de comprobar se o alumnado coñece as claves da nosa historia literaria e se 

comprende a produción literaria como un produto cultural situado nun contexto sociohistórico 

determinado. 

12. Ler, analizar e comentar obras e fragmentos significativos da historia da literatura 

galega, utilizando os coñecementos sobre as formas literarias (xéneros, recursos literarios, 

versificación) e os distintos períodos, movementos e autores. 

Preténdese que o alumnado sexa quen de ler, interpretar, analizar e valorar con espírito 

crítico textos e obras literarias ou non utilizando coñecementos históricos e de análise de texto 

literario (xénero, estrutura, temática, recursos formais). Tamén se valorará a súa capacidade 

para consultar e manexar de forma autónoma distintas fontes de información que lle permitan 

interpretar textos e obras literarias. 
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8.8. Criterios de cualificación para o Bacharelato 

É condición sine qua non para aprobar a materia de lingua galega e literatura de primeiro de 

bacharelato superar cando menos cun 40% da nota as partes nas que se dividen os bloques 

de contidos, é dicir: Lingua e texto, Sociolingüística e Literatura, sempre e cando unha das 

partes estea aprobada, até un máximo de 8 ou 9 puntos en total. 

Así mesmo, deberase demostrar que os libros de lectura obrigatoria (un ou dous por 

trimestre) foron lidos, outorgándolles un máximo de 1 punto por cada un deles. 

Canto ao segundo de bacharelato, é condición sine qua non para aprobar a materia de 

lingua e literatura galegas, superar cando menos cun 40% da nota as partes nas que se 

dividen os bloques de contidos, é dicir: Análise de texto, Lingüística, Sociolingüística e 

Literatura, sempre e cando unha das tres últimas partes estea aprobada, até un máximo de 10 

puntos en total. 

Para os dous cursos de bacharelato poderase outorgar ata un máximo de 0,75 puntos a 

maiores da nota do exame, correspondentes á realización de comentarios literarios, 

elaboración de textos e análises críticas de textos de diversa índole. Dita puntuación 

distribuirase da seguinte maneira: entre 5 e 6 inclusive de nota, 0,25; entre 7 e 8 inclusive, 

0,50; entre 9 e 10, 0,75. 

Pola lectura de libros optativos en 1º de bacharelato, poderase outorgar así mesmo un 

máximo de 0,25 puntos ata un máximo de 1 punto. 

Tamén se poderá propor a lectura en 2º de Bacharelato de: De catro a catro de Manuel 

Antonio (1º trimestre), Galicia en liquidación de Marcos Lorenzo (2º trimestre) e Retorno a 

Tagen Ata de Xosé Luís Méndez Ferrín (3º trimestre). Pola lectura dos mesmos poderase 

outorgar un máximo de 0,75 puntos por cada un.  

8.9. Instrumentos de avaliación 

Ademais dos tradicionais exames e das recuperacións, terase en conta como instrumento 

válido o traballo do alumnado. 
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9. Programa de reforzo e recuperación 

9.1. Recuperación durante o curso 

O alumnado que na avaliación obteña unha cualificación inferior a 5 puntos deberá realizar a 

recuperación das partes suspensas. 

Para facilitar a recuperación da materia, entregarase ao alumnado que o precise material de 

reforzo da parte suspensa. 

Para os efectos de cálculo da cualificación final, terase en conta a cualificación máis alta das 

dúas da avaliación ou da recuperación correspondente. 

9.2. Programa de reforzo para as materias pendentes 

Na ESO o proceso vaise desenvolver como segue: 

O profesor que lle dá clase ao alumno/a coa materia pendente entregaralle cada trimestre o 

material coas actividades que debe realizar. O alumnado terá un caderno no que realizará 

estas tarefas e que lle entregará ao profesor para a súa corrección. 

No Bacharelato entregarase material específico, se así o solicita o alumno/a, e o profesor da 

materia estará en contacto  con el/ela para resolver as posibles dúbidas. 

9.3. Probas extraordinarias 

No caso de materias pendentes poderán presentarse á convocatoria extraordinaria do mes 

de maio e de setembro cuxas datas serán fixadas pola dirección do centro. 

 

 

 

10. Programas específicos personalizados para o alumnado repetidor na 
ESO. 

Dada a masificación das aulas non contemplamos programas específicos para o alumnado 

repetidor, debendo de adaptarse á marcha normal do curso; fóra dos casos contemplados nos 

que se fagan grupos de reforzo ou desdobres. 
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11. Recuperación de pendentes (ESO e Bacharelato) 

11.1. Pendentes da ESO 

11.1.1. Estratexias, instrumentos e criterios de avaliación 

Dividiranse os contidos da materia en dúas partes e distribuiranse en dous exames, dando 

lugar a dous parciais. Adaptaranse as datas das probas na ESO ao calendario oficial 

elaborado polo equipo directivo. 

A proba final, en maio, permitirá, caso de non ter aprobado antes, superar a materia. 

Facilitarase material de apoio, caso de ser solicitado, a través da colaboración do 

profesorado de cada nivel. 

Tamén se pode ter en conta para valorar o progreso na recuperación da materia, o 

aproveitamento e situación persoal do alumnado no curso no que se atope. 

Fican exentos deste requisito os alumnos e as alumnas do PDC (Programa de 

Diversificación Curricular, Ámbito Lingüístico-Social), sempre e cando aproben dito ámbito 

lingüístico, superando así a lingua galega pendente. 

Igualmente, o Departamento acorda facer un exame de recuperación por trimestre. Se non 

se supera algún deles poderán presentarse á convocatoria de maio. As datas serán fixadas 

pola xefatura de estudos. 

Así mesmo, o alumnado para aprobar a materia de lingua galega e literatura no diferentes 

cursos da ESO deberá superar cando menos cun 40% da nota as partes nas que se dividen 

os bloques de contidos, é dicir: Comunicación oral e escrita, Funcionamento da lingua, Lingua 

e sociedade por un lado e Educación literaria polo outro, sempre e cando unha das partes 

estea aprobada. 

Os obxectivos, así como os contidos mínimos son os fixados na programación anual de 

curso. Con respecto aos criterios xerais de avaliación, son os anunciados na programación 

anual de curso. 

11.1.2. Temporalización e contidos 

As datas de realización e a distribución de contidos serán as seguintes: 

Primeiro da ESO: 

O primeiro exame terá lugar en novembro de 2014. Nesta proba entrarán as seguintes 

unidades do libro de texto do curso 2013-14. 

Unidades didácticas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do libro de texto. 
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O segundo exame terá lugar na primeira quincena de febreiro de 2013. Nesta proba 

entrarán as unidades 7, 8, 9, 10, 11 e 12 do libro de texto. 

O exame final terá lugar na  primeira semana de maio de 2013. Nesta proba entrarán todas 

as unidades do libro de texto. 

Segundo da ESO: 

O primeiro exame terá en novembro de 2014.  Nesta proba entrarán as seguintes unidades 

do libro de texto do curso 2013-2014. 

Unidades didácticas 1, 2, 3, 4, 5, e 6 do libro de texto. 

O segundo exame terá lugar na primeira quincena de febreiro de 2013. Nesta proba 

entrarán as unidades 7, 8, 9, 10, 11 e 12 do libro de texto. 

O exame final terá lugar na primeira semana maio de 2013. Nesta proba entrarán todas as 

unidades do libro de texto. 

Terceiro da ESO: 

O primeiro exame terá lugar en novembro de 2014. Nesta proba entrarán os seguintes 

temas:  

Fonética, fonoloxía e ortografía. Artigo. O nome (substantivo e adxectivo). O pronome 

persoal e outros pronomes. A formación da lingua. A lingua na Idade Media. A literatura 

medieval (cantigas de amor, amigo e satíricas, a lírica relixiosa e a prosa medieval). Os 

Séculos Escuros literarios. A lingua na Idade Moderna. As definicións. A estrutura da palabra. 

O segundo exame terá lugar na primeira quincena de febreiro de 2015. Nesta proba 

entrarán os seguintes temas: 

O verbo e as perífrases verbais. O adverbio. A preposición e a conxunción. A lingua no 

século XIX. O conflito lingüístico. A literatura no século XIX: Os precursores; Rosalía de 

Castro, Pondal e Curros. As relacións semánticas. 

O exame final terá lugar na primeira semana de maio de 2015. Nesta proba entrará todo o 

temario do curso ou as partes que o alumnado teña pendentes dos dous exames anteriores. 

11.2. Pendentes de primeiro de Bacharelato. Criterios de avaliación. 

Dividiranse os contidos da materia en dúas partes que sexan equivalentes en dificultade 

para poder establecer dous exames. 

Nestes exames aparecerá un texto que permita aplicar os coñecementos de gramática e 

léxico dunha forma práctica. 

Do mesmo xeito tamén se utilizarán textos literarios relacionados coas épocas e autores que 

se estudan para avaliar a comprensión da literatura. 



Departamento de Lingua Galega e Literatura - Instituto “Ramón María Aller Ulloa” – LALÍN 

114 

Estableceranse dúas datas de exame consensuadas co alumnado pendente.  

O terceiro exame, oficial, permitirá recuperar, ben parte, ou ben a totalidade da materia, a 

quen non teña superado os exames previos. 

Así mesmo, o alumnado para aprobar a materia de lingua galega e literatura de primeiro de 

bacharelato deberá superar cando menos cun 40% da nota as partes nas que se dividen os 

bloques de contidos, é dicir: Lingüística, Sociolingüística e Literatura, sempre e cando unha 

das partes estea aprobada. 

Estarase en contacto con este alumnado para poder resolver todo tipo de dúbidas que 

poidan xurdir con respecto a esta materia pendente. 

Canto aos obxectivos e aos contidos mínimos remitímonos ao disposto no Decreto 126/2008 

do 19 de xuño polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 23 de xuño de 2008), redactado segundo a Lei 

orgánica da educación (LOE) 2/2006  do 3 de maio e o Real decreto 1467/2007, do 2 de 

novembro, e a Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o 

currículo das ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia; os contidos 

expostos en dita disposición legal enténdese que están enunciados como mínimos para que 

se poidan traballar, de forma razoábel, na súa totalidade. É polo que o Departamento acorda 

ratificar ese criterio e considerar os diferentes bloques de contidos de primeiro de bacharelato 

como  os mínimos a esixir ao alumnado e, sobre todo, de cara a unha futura confrontación 

coas PAAU, posto que deberán examinarse nela do bloque de lingua e texto deste curso. 

Con respecto aos criterios xerais de avaliación, son os anunciados na programación anual 

de curso. 

11.2.2. Temporalización 

Propoñeránselle ao alumnado pendente datas no mes de xaneiro para o primeiro exame e 

en marzo ou abril para o segundo. 

A distribución de contidos é a seguinte: 

1º exame: 

A Sociolingüística:  

A formación da lingua: substrato e superestrato. 

A lingua na Idade Media 

O concepto de rexistro lingüístico. As variedades sociais e contextuais (niveis e rexistros 

lingüísticos). 

 



Departamento de Lingua Galega e Literatura - Instituto “Ramón María Aller Ulloa” – LALÍN 

115 

Literatura: 

A literatura medieval 

As cantigas de amor e a cantiga de Amigo. 

As cantigas de escarnio e maldicir. Os xéneros menores. 

A lírica relixiosa. 

A prosa medieval. 

Comentario literario dun texto da literatura medieval. 

Lingua: 

A acentuación. 

O artigo. 

O nome substantivo e adxectivo. 

2º exame: 

Lingua e sociedade (Sociolingüística):  

A lingua na Idade Moderna. 

A lingua no século XIX. 

A diversidade lingüística no mundo e en Europa. 

A diversidade lingüística na Península Ibérica. 

Literatura:  

Os Séculos Escuros literarios. 

Análise e comentario de textos literarios. 

A literatura no século XIX: 

Os precursores.  

O Rexurdimento: Rosalía de Castro, Pondal e Curros. 

Lingua: 

O pronome persoal. 

Outros pronomes. 

O verbo: formas e categorías verbais 

As perífrases verbais. 

O adverbio, a preposición e a conxunción. 
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12. Actividades complementarias e extraescolares 

No primeiro trimestre tentaremos desenvolver a actividade titulada Encontros con... 

Gonzalo Navaza arredor da lectura obrigatoria de Erros e tánatos. Para a mesma o 

Departamento ten elaborada xunto coa Biblioteca e o ENDLG a correspondente Guía de 

Lectura que xa foi publicada no Boletín da Biblioteca, A Marela Tarabela. Caso de non poder 

acudir o autor dita actividade trasladaríase a outro trimestre. Para este primeiro trimestre 

programaremos así mesmo un Encontro con... Manuel Portas arredor do seu libro Faneca 

Brava, do que estamos a elaborar a correspondente Guía de Lectura que será publicada no 

Boletín da Biblioteca A Marela. 

Igualmente, no segundo trimestre tentaremos realizar unha nova actividade de Encontros 

con... arredor da obra A sombra cazadora de Suso de Toro. Para a mesma o Departamento 

en colaboración coa Biblioteca e o ENDLG ten elaborada a correspondente Guía de Lectura 

publicada no Boletín da Biblioteca, A Marela Tarabela. Caso de non poder acudir o autor, dita 

actividade trasladaríase a outro trimestre ou mesmo ao curso seguinte. 

Igualmente estamos a elaborar a Guía de Lectura de Makinaria / Penúltimas tendencias, 

libros de Carlos Negro con quen procuraremos contar dentro da actividade Encontros con... , 

destinada a alumnado da ESO. 

Así mesmo no primeiro trimestre posiblemente fagamos unha actividade arredor da lectura 

de libros da colección Megatoxos, destinada ao alumnado de 1º da ESO. 

Estas actividades arredor dos libros de lectura obrigatorios é intención do Departamento 

realizalas de xeito coordinado co Departamento de Lingua Galega do outro instituto público 

lalinense. 

Por outro lado, para o primeiro trimestre está prevista a lectura en primeiro de bacharelato 

dun libro de lectura relacionado coa actividade de fomento da lectura da Biblioteca e en 

colaboración co Equipo de Normalización e Dinamización da Lingua Galega e dentro do 

Proxecto Lector para contribuír a facilitar a consecución dos obxectivos que a Lei orgánica de 

educación e a Comunidade Autónoma de Galicia sinalan, aínda que desta volta o 

propoñamos para o ensino postobrigatorio. Dito libro será Galván en Saor de Darío Xohán 

Cabana e estará acompañada a actividade dunha Guía de lectura xa elaborada pola 

Biblioteca. 

Actividade a realizar en conxunto co ENDLG e a Biblioteca será o II Concurso de Literatura 

Mª Vitoria Taboada de Poesía, Relato curto e Microrrelato; a fin de fomentar a creatividade 

literaria en galego. 
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Así mesmo, o Departamento acordou colaborar coas actividades dinamizadoras da 

Biblioteca na medida en que afecten á área de lingua e literatura galegas. Por outra banda, 

colaboraremos en todas aquelas actividades que vaian xurdindo ao longo do curso e que 

afecten directa ou indirectamente ás nosas materias. 

Igualmente o departamento colaborará con aquelas actividades que o Equipo de 

Normalización e Dinamización da Lingua Galega desenvolva. 
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13. Medidas de atención á diversidade 

O centro conta cun “plan de orientación” que forma parte do PCC e que inclúe medidas 

coordinadas a nivel do mesmo. A partir deste plan aplícanse as medidas específicas segundo 

os diversos casos concretos. 

As características do alumnado, diferentes intereses, motivacións e adquisicións de 

capacidades, determinan a necesidade dunha diversidade metodolóxica no proceso de 

aprendizaxe. 

Se ben na ESO tanto no seu primeiro como no seu segundo ciclo se lle dedica especial 

atención a aquel alumnado que por distintas causas presenta maiores dificultades de 

aprendizaxe e se lle respecta o seu ritmo de traballo e se lle aporta material adecuado a fin de 

reforzar o traballo do alumnado que demostra certas capacidades cara a un maior 

afondamento na análise de conceptos. Deste xeito, para que todo o alumnado poida 

conseguir as finalidades da ESO debemos ter en conta os seguintes puntos: 

 Favorecer as aprendizaxes globalizadas e funcionais. 

 Procurarlle ao alumnado ritmos de traballo diferentes. 

 Reforzar o traballo daquel alumnado que demostre capacidade cara a un maior 

afondamento na análise dos conceptos. 

 Facilitar axuda a aquel alumnado que presente dificultades na aprendizaxe. 

 Orientar o alumnado cara  á súa integración laboral e profesional. 

Así, conforme o establecido no DOG de 13 de xullo de 2007, enténdese por alumnado que 

presenta necesidades educativas especiais aquel que requira, por un período da súa 

escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas 

específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves da conduta. 

13.1.  Medidas de atención á diversidade 

Na Disposición adicional sexta do RD 1467/2007, de 2 novembro recóllese que as 

administracións educativas estabelecerán as condicións de accesibilidade e recursos de apoio 

que favorezan o acceso ao currículo do alumnado con necesidades educativas específicas e 

adaptarán os instrumentos, e no seu caso, os tempos e os apoios que aseguren unha 

correcta avaliación deste alumnado. 
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14. Información ao alumnado 

A principio de curso os profesores do departamento informarán ao alumnado de todo o 

relacionado coa materia. 

A información xeral do Departamento (programación, contidos mínimos, exames de 

pendentes, libros de lectura, etc) estará exposta no taboleiro do Departamento ou colgada na 

páxina web do centro, no Wikirmau (caso dos libros de lectura)...  

 15. Procedementos para avaliar a aplicación da propia programación 

O Departamento reunirase de forma periódica para valorar se se acadaron os obxectivos 

previstos. De non ser así, analizaranse as causas e as posibles modificacións para os 

próximos cursos. 

Para avaliar a propia programación empregaremos os seguintes indicadores: 

 Obxectivos 

 Competencias básicas 

 Contidos 

 Contidos mínimos 

 Recursos didácticos 

 Atención ä diversidade 

 Avaliación 

Tamén se entregará ao equipo directivo un informe despois de cada avaliación onde se 

analiza e valora a programación. 

16 .  Accións previstas de acordo co plan lector 

O Departamento de Lingua  galega e Literatura levará a cabo o seguinte: 

 Incorporará os obxectivos do PL nas programacións anuais e avaliará a súa incidencia 

na práctica docente. 

 Deseñará actividades apropiadas aos obxectivos e contidos do PL. 

 Elaborará os seus Itinerarios Lectores, incorporaraos ao Wiki e actualizaraos no seu 

Plan Anual. 

 Destinará parte dos seus orzamentos á adquisición de fondos diversos e equipamentos 

necesarios para o desenvolvemento do PL. 

Dentro das actividades que promove o Plan lector, este Departamento participa nas 

seguintes. 

 Hora de ler (ver apartado 3.7 do Plan Lector) 
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 Club de lectura (ver apartado 3.8 do Plan lector) 

 Convocatoria de concursos (II Conurso Literario de poesía, relato curto e microrrelato 

Mª Vitoria Taboada) para promover o emprego da lingua escrita e con ocasión do Día 

das Letras galegas ou o Dia do libro, etc. 

Cando for preciso participará en actividades multidisciplinares, ben a proposta deste 

departamento ou doutros. 

Itinerario lector, é dicir, unha selección de títulos para cada nivel, escollidos entre os 

membros do departamento e con criterios de calidade. 

Para este curso, como xa sinalamos con anterioridade, as obras literarias escollidas 

en principio e suxeitas a cambios son as seguintes: 

Para 1º da ESO: 

Posibles lecturas obrigatorias: 

 E Xoel aprendeu a voar  (Marica Campo) 

 Lu e Go pola muralla (Antón Reigosa) 

 Diario secreto de Adrian Mole (Sue Townsend) 

Lecturas recomendadas 

 saco de Simón (Anne Fine) 

 A fractura do miocardio (Jacques Fausten) 

 A expedición do Pacífico (Marilar Aleixandre) 

 Flanagan de luxe (André Martín) 

 Tres pasos polo misterio (A. Fernández Paz) 

Para 2º da ESO e como posibles lecturas obrigatorias:  

 Historias para calquera lugar, VV.AA 

 A miña planta de laranxa lima  de Mauro de Vaconcelos 

 Usha de María Reimóndez  

Ademais poderán realizar lecturas voluntarias dunha lista aberta de libros. Para facilitar a 

escolla ao alumnado o Departamento ofrece algúns títulos como: Trece anos de Branca ou 

Rapazas de A. Fernández Paz, O futuro roubado ou Perigo vexetal de Caride Ogando, Cando 

petan na porta pola noite de Paco Martín, O pazo baleiro de Xabier P. Docampo, Irmán do 

vento de M. Lourenzo… 

Para 3º da ESO e como posibles lecturas obrigatorias: 

 Corredores de sombras de A. Fernández Paz 

 Cartas de inverno de A. Fernández Paz 
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 Pel de lobo de Xosé Miranda 

 Memorias dun neno labrego de Xosé Neira Vilas 

 Makinaria e Penúltimas tendencias de Carlos Negro 

Poderán realizar lecturas voluntarias escollidas por eles ou a proposta do Departamento 

entre os seguintes títulos: Maldito DNI de Pepe Carballude, Mutacións xenéticas de Fina 

Casalderrey,Rúa Carbón de Marilar Aleixandre, O achado do castro de Núñez Singala, Aire 

negro de Agustín Fernández Paz, As cousas claras de Neira Cruz… 

Para 4º da ESO e como lecturas obrigatorias: 

Un ou dous libros por trimestre e cando menos outro optativo a maiores por trimestre dunha 

proposta de lectura aberta. 

 Erros e tánatos de Gonzalo Navaza (1º Trimestre) 

 Cousas de Castelao e A sombra cazadora de Suso de Toro (2º Trimestre) 

 Non hai misericordia, Xelís de Toro e Faneca Brava de Manuel Portas (3º Trimestre) 

Opcionais para os tres trimestres: 

Dos arquivos do trasno, Rafael Dieste; Arnoia.Arnoia, Xosé Luís Méndez Ferrín; O 

Naranxo, Ramón de Valenzuela Otero; Aqueles anos do Moncho, Neira Vilas; entre outras. 

Para 1º Bacharelato e como obrigatorias: 

 No 1º trimestre deberán escoller un destes tres títulos, Magog de María Gándara, 

Galván en Saor de Darío Xohán Cabana, Merlín e familia de Á. Cunqueiro. 

 No 2º trimestre escollerán un destes tres, Que me queres amor? ou O lapis do 

carpinteiro ambos de Manuel Rivas ou Agosto do 36 de Fernández Ferreiro. 

 No 3º trimestre lerán todos A esmorga de Blanco Amor. 

Como lecturas opcionais poden escoller un destes libros: Festina lente de Marcos S. 

Calveiro, Conexión tubinga de Alberto Canal, O club da calceta de María Reimóndez, 

Arraianos de Méndez Ferrín; entre outros. 

 A partir dos itinerarios lectores, o departamento está a traballar na elaboración do 

Wikirmau do Proxecto Lector (Ver apartado 5.2 do Plan lector). 

 Lectura fragmentaria: ademais dos consabidos textos literarios, tamén se traballan 

outros exemplos da tipoloxía textual , tanto dende o punto de vista da lectura 

comprensiva, como analítica (estrutura, vocabulario,etc) 

 Lectura de Banda Deseñada. Sobre isto cómpre mencionar o compromiso de aumentar 

estas lecturas xa que até o de agora quedaba como algo anecdótico, xa iniciado os 

cursos anteriores. 



Departamento de Lingua Galega e Literatura - Instituto “Ramón María Aller Ulloa” – LALÍN 

122 

17. Accións previstas de acordo co plan de integración das TIC 

O Departamento de Lingua  Galega e Literatura promoverá a aplicación de novos métodos 

de ensinanza-aprendizaxe, e de construción do coñecemento .Para levalo a cabo está 

traballando en: 

 Fomentar o uso das TIC como recurso educativo e para a elaboración de apuntes e/ou 

materiais de apoio, así como a utilización de portais educativos e foros de debate para 

a formación permanente e o intercambio de experiencias. 

 Cambiar a metodoloxía no proceso de ensinanza-aprendizaxe que nos distancie   dos 

métodos tradicionais e nos acerque a novos  métodos nos que o profesor sexa un guía 

para a construción de aprendizaxes significativos do propio alumno. 

 Deseñar os nosos  propios recursos educativos. 

O Departamento de Lingua Galega e Literatura comprométese a : 

 Realizar un uso responsable das reservas de aulas e recursos informáticos. 

 Colaborar en manter os recursos en funcionamento, comunicando ao coordinador as 

incidencias e avarías detectadas. 

 Profundar na súa  formación para a utilización de programas e recursos relacionados 

coas TIC. En relación con isto, este Departamento participa no Plan de formación do 

Abalar e colabora coa páxina web do centro e coa elaboración dos itinerarios lectores 

no Wikirmau. 
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18. Accións previstas de acordo co plan de convivencia 

Todos os membros da comunidade educativa son axentes responsables da convivencia 

escolar. Neste sentido,  o departamento de Lingua galega e Literatura participará na 

elaboración, desenvolvemento, control do cumprimento e avaliación do Plan de convivencia. 

     Normas de convivencia 

De acordo co Real Decreto 732/1995, do 5 de maio, polo que se establecen os dereitos e 

deberes do alumnado e as normas de convivencia nos centros e co RRI do centro, 

establécense as seguintes normas de convivencia en relación ao profesorado que este 

departamento deberá cumprir: 

 Educar ao alumnado para a convivencia democrática, incorporando nas súas  

programacións e práctica docente os contidos relacionados coa convivencia escolar e a 

resolución pacífica de conflitos, en coherencia coas decisións que, a tales efectos, se 

adopten  na  planificación do proceso de ensinanza- aprendizaxe. 

 Respectar a liberdade de conciencia e as  conviccións relixiosas e morais, así como a 

dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade educativa. 

 Participar na  elaboración do Plan de convivencia e das normas de convivencia do centro, 

directamente ou a través dos seus  representantes nos  órganos colexiados do centro, así 

como cumprir  e facer cumprir ditas normas e disposicións sobre convivencia, no ámbito 

da súa  competencia. 

 Fomentar un clima positivo de convivencia no  centro e na  aula, e durante as actividades 

complementarias e extraescolares, favorecendo un bo desenvolvemento do proceso de 

ensinanza-aprendizaxe. 

 Manter o orde e velar polo adecuado comportamento do alumnado no centro, tanto na 

aula como fóra dela, corrixindo e poñendo en coñecemento dos órganos competentes as 

condutas que alteren a convivencia. 

 Impoñer as medidas disciplinarias que se deriven do incumprimento das normas de 

convivencia do centro, de acordo co disposto no Real Decreto e no RRI do centro. 

 Informar ás familias das cuestións que puidesen afectarlles, dos incumprimentos das 

normas de convivencia por parte dos seus fillos e das  medidas disciplinarias adoptadas 

ao respecto. 

 Controlar as faltas de asistencia así como os retrasos dos alumnos e informar aos titores, 

segundo o procedemento establecido. 
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Actuacións e medidas que se van  desenvolver para favorecer a convivencia 

Actuacións organizativas, curriculares e de coordinación do centro e da aula: 

De entre as medidas organizativas, curriculares e de coordinación das actividades 

docentes o departamento traballará nas seguintes: 

 Reforzos educativos nas materias de Matemáticas, Lingua Galega e Lingua Castelá 

 Desdobres  na  área de Inglés, Lingua Galega e Lingua Castelá 

 Formación do claustro no  centro 

 Desenvolvemento  do Plan Lector 

 Desenvolvemento  do  proxecto de utilización das TIC en todas as áreas 

 Coordinación  do  profesorado 

 Desenvolvemento  do  Plan de Acción Titorial 

 Programación e desenvolvemento do currículo: 

A programación do Departamento, , incorporará as actividades que contribúan a conseguir 

os obxectivos do presente Plan, entre as que poden encontrarse: 

 Actividades para facilitar a integración e participación dos alumnos na vida diaria do 

Centro. 

 Actividades para tratar os días previamente fixados na CCP (Muller traballadora, Día 

internacional contra a violencia de xénero, Día mundial dos dereitos humanos, Día do 

libro… 

 Actividades para posibilitar actitudes cívicas e uso adecuado dos espazos e tempos de 

actividade lectiva. 

 Actividades complementarias e extraescolares: 

En xeral, todas as actividades extraescolares que se realicen tenderán a favorecer o clima 

de convivencia no centro; algunhas actividades poden ser: 

 Saídas e exposicións (para todos os cursos) 

 Exposicións, charlas de escritores, conferencias, concursos, etc 

 Actividades do Plan de Acción Titorial relacionadas co Plan de Convivencia (educación 

para a saúde, educación sexual, interculturalidade, etc.)  Actividades específicas:  

concertos, obras de teatro, conferencias, contacontos, etc. 

Para concluír, manifestar que este Departamento acata na súa integridade o Plan de 

Convivencia. 
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19. Accións previstas de acordo co proxecto lingüístico 

Como é obvio o galego é a lingua vehicular da nosa materia  e o Departamento levará a 

cabo diversas acción encamiñadas á promoción da mesma dentro do Centro, en colaboración 

cos outros departamentos, co equipo directivo e o Equipo de Normalización e Dinamización 

Lingüística. 

Promoveremos : 

 A utilización do galego como lingua de comunicación  oral e escrita entre o profesorado 

 A utilización  do galego como lingua de comunicación oral e escrita entre o profesorado 

e o persoal non docente. 

 A utilización do galego como a lingua de comunicación oral e escrita entre o profesorado 

e o alumnado en todos os ámbitos do centro e espazos 

 Contribuiremos a desenvolver a conciencia lingüística entre o alumnado, desterrando 

prexuízos lingüísticos cara o galego ou cara outras linguas . 

 -Colaboraremos para conseguir que a actitude do alumnado cara a lingua galega sexa 

positiva e que utilicen a lingua galega en calquera situación. 

 Colaboraremos coas institucións, organizacións e  empresas  do entorno sociocultural do 

centro para coordinar esforzos para a extensión efectiva do uso social do galego entre o 

alumnado e as súas familias. 

 Colaboraremos para que todo o persoal non docente teña competencia lingüística e 

comunicativa en galego. Estaremos dispostos a solucionar calquera dúbida de tipo 

lingüístico que se lles presente. 

 Colaboraremos para que o galego sexa a lingua de comunicación oral e escrita entre os 

membros da ANPA e o resto da comunidade educativa. 

 Colaboraremos para que o galego siga sendo a lingua da revista escolar e das 

diferentes publicacións do centro. 

 Colaboraremos para que os recursos das TIC (páxina web, blogues, etc) sigan sendo en 

galego. 
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20. Anexos 

20.1. Anexo 2. Reforzo lingüístico  (1º e 2º ESO). 

As actividades de reforzo en lingua galega  e castelá para primeiro e segundo da ESO 

realizaranse a aquel alumnado que mostre dificultades nos diferentes ámbitos das linguas: a 

gramática textual, léxico e semántica, morfoloxía e ortografía. Ditas actividades de reforzo 

están encamiñadas á superación por parte do alumnado daquelas carencias mostradas en 

dito ámbito lingüístico. 

A Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa regula algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado da Educación 

Secundaria Obrigatoria, tendo en conta a aplicación da Orde do 6 de setembro de 2007, pola 

que se desenvolve a implantación da Educación Secundaria Obrigatoria na Comunidade 

Autónoma de Galicia, (DOG do 12 de setembro de 2007), que recolle o desenvolvemento do 

reforzo educativo na áreas instrumentais (Lingua Castelá e Galega e Matemáticas). 

En virtude do exposto anteriormente, ao alumnado recollido no anexo 12.2 da Programación 

Didáctica de Lingua Galega e Literatura, canto ao Reforzo lingüístico para 1º e 2º de ESO, 

engadiráselle (previa autorización dos pais/nais ou titores legais) segundo a Circular aludida, 

o alumnado do 1º curso que accedese á Educación Secundaria Obrigatoria por imperativo 

legal, aquel que repita 1º curso, aquel que promocionase a 2º curso sen superar a materia 

instrumental de lingua galego ou aquel que repita 2º curso. 

Con respecto aos contidos, estes estarán baseados nos mínimos esixíbeis da área de 

Lingua Galega e Lingua Castelá, facendo fincapé na Gramática do Texto, relacionándoa coa 

lectura e co manexo oral das linguas. 

Canto ao informe a elaborar nas diferentes avaliacións, terase en conta para a realización 

do mesmo a actitude do alumnado cara ao traballo a desenvolver na aula, así como o seu 

progreso.   
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20.2 Anexo 2. Literatura galega do século XX e da actualidade. 

A Orde do 23 de setembro de 2008 amplía a oferta das materias optativas no Bacharelato e 

establece o seu currículo, modificando neste sentido a Orde do 25 de xuño de 2008. 

1. Introdución. 

Como complemento á lingua galega e literatura, esta materia optativa pretende axudar as 

alumnas e os alumnos a mellorar o coñecemento da cultura da comunidade da que forman 

parte, a aumentar o seu coñecemento do mundo e a analizar de forma crítica a realidade, así 

como a ampliar as súas posibilidades comunicativas e estéticas. 

Nesta materia de literatura galega preséntanse contidos referentes á literatura do S. XX e da 

actualidade por estaren próximos á sensibilidade da xuventude, proximidade que facilitará a 

relación coa obra literaria a nivel contextual, textual e estético. 

Todo o alumnado cursa lingua galega e literatura, coa cal adquire unha visión xeral da 

creación literaria. 

Porén, para o desenvolvemento desta materia ,débese partir da materia común, de forma 

que non se produza unha redundancia de contidos e se favoreza o afondamento na formación 

literaria do alumnado. 

Esta materia permitiralles ás mozas e mozos, ademais da ampliación de coñecementos 

literarios, a mellora na utilización de procedementos, técnicas, habilidades e estratexias que 

os axudarán na análise, na investigación, no desenvolvemento do xuízo crítico e na 

reutilización da información, aplicables non só no campo do literario senón tamén noutros 

campos do saber e en situacións da súa vida cotiá. 

A lectura será actividade fundamental nesta materia, entendida como acción complexa que 

implica comprender, explicar, analizar, interpretar e valorar a obra literaria, de forma que se 

perciba como algo vivo, creativo e lúdico, que conforme persoas lectoras sensibles, curiosas, 

reflexivas e respectuosas cara a todas as manifestacións literarias, artísticas e de 

pensamento. 

É fundamental propiciar o traballo da aula que estimule as inquedanzas literarias do 

alumnado e no que se fomente o espírito crítico, a escoita e o respecto polas distintas ideas e 

opinións sobre unha obra, a autoría ou un tema. O desenvolvemento destas actitudes 

conseguirá non só que as alumnas e os alumnos afonden nos seus coñecementos literarios 

senón tamén que completen a súa personalidade, como persoas responsables, críticas e 

tolerantes, que sexan quen de expor as súas opinións de forma argumentada e de captar e 

aceptar as opinións das outras persoas. 
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Os contidos desta materia preséntanse agrupados en catro bloques: o primeiro de contidos 

comúns, que estarán presentes no tratamento dos contidos dos restantes bloques; o segundo, 

prosa; o terceiro, poesía e o cuarto, a literatura e outras artes. 

2. Obxectivos. 

1. Coñecer a creación literaria do século XX e da actualidade, utilizar de forma crítica as 

fontes bibliográficas e documentais adecuadas para o seu estudo, apreciando a obra literaria 

como fonte de enriquecemento cultural e de pracer persoal. 

2. Ler obras literarias, identificar nelas os aspectos formais e temáticos que as individualizan e 

valoralas como expresión da sensibilidade da persoa e da identidade cultural de Galicia. 

3. Comprender a relación entre a obra literaria e o contexto sociocultural en que foi creada e 

recoñecer nela as influencias literarias e non literarias. 

4. Valorar a riqueza temática da creación literaria do século XX e da actualidade a través da 

análise do seu tratamento por diversas autoras e autores. 

5. Establecer relacións entre textos da literatura galega do século XX e da actualidade con 

textos 

doutras literaturas, explicando as conexións formais e temáticas existentes entre eles. 

6. Elaborar traballos sinxelos de investigación sobre algunha obra ou aspecto salientable dela, 

utilizando as fontes de documentación necesarias, e emitir unha opinión persoal 

argumentada. 

3. Contidos: 

Contidos comúns. 

 Lectura e interpretación de textos significativos. 

 Identificación, en textos concretos, dos elementos que conforman o relato: técnicas 

narrativas, personaxes, tempo, espazo. 

 Análise, en textos concretos, da relación entre estruturas, recursos literarios e contido. 

 Análise, en diferentes textos, da obxectividade ou subxectividade que impregnan a 

obra literaria, así como da estrutura e técnica que a sustentan. 

 Utilización, a partir da observación e análise de textos, dos elementos que conforman o 

relato. 

 Elaboración de traballos, orais ou escritos, utilizando diversas fontes de 

documentación. 

 Respecto pola diversidade da nosa creación narrativa contemporánea. 

 Interese por compartir opinións sobre os textos lidos e analizados. 
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 Valoración da lectura como medio para o coñecemento da nosa realidade cultural e 

como fonte de pracer e enriquecemento persoal. 

 Creación de textos nos cales se teñan presentes elementos literarios e non literarios. 

A prosa. 

 A prosa de ficción: relato curto e novela. 

 Estrutura e técnica narrativa. Temática. 

 A prosa de non ficción: o compromiso cultural. 

 A crítica literaria. 

 Artigo de opinión. 

 Reflexión sobre o significado e a importancia de determinadas formas literarias na 

cultura do século XX e da actualidade. 

Poesía. 

 A creación poética. A súa importancia ao longo 

 do século XX e na actualidade. 

 Temática: o paisaxismo. A poesía existencial. A poesía social. A poesía amorosa. 

 Forma e linguaxe poética. 

 Relacións intertextuais. 

 As influencias literarias na creación poética. 

 A literatura e as outras artes. 

 Texto literario e espectáculo teatral. A súa presenza no século XX e na actualidade. 

 Temática e técnica teatral. 

 Literatura e cine. Influencias. 

 Debuxo e simbolismo. O texto, a imaxe e o contexto. 

 Interpretación de obras nas cales se integre texto e imaxe dentro dun determinado 

contexto. 

 Identificación, a través da comparación de textos, da diversa temática e da técnica 

teatral ao longo da creación do século XX e na actualidade. 

4. Criterios de avaliación. 

1. Ler e interpretar textos significativos da literatura deste período, sabendo relacionalos co 

contexto histórico e sociocultural. 

Con este criterio trátase de comprobar se o alumnado é quen de comprender e interpretar 

un texto literario como un feito cultural situado nun determinado marco histórico, social e 

ideolóxico. 
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2. Analizar textos, reflexionando sobre os seus recursos estilísticos e técnicos, e sobre a 

interrelación do contido coa forma. 

Trátase de coñecer a capacidade das alumnas e dos alumnos para facer un comentario 

comprensivo dun texto no cal capten as características da técnica empregada, salientando 

aqueles aspectos máis innovadores, os recursos estilísticos utilizados e aqueloutros 

elementos que fan do texto unha obra de creación. 

3. Recoñecer en textos de diferente autoría a presenza dunha mesma temática e relacionalos 

con formulacións anteriores poñendo de relevo as diferenzas que os singularizan. 

Trátase de comprobar se o alumnado recoñece a presenza dunha mesma temática na 

creación literaria de distinta autoría e se é quen de realizar unha análise dela a través dunha 

visión retrospectiva. 

4. Elaborar traballos sinxelos sobre obras de creación, explicando as características 

principais, achegando unha opinión persoal e utilizando de forma crítica as fontes 

bibliográficas e documentais adecuadas. 

Este criterio pretende comprobar a capacidade das alumnas e dos alumnos para elaborar 

traballos acudindo a diversas fontes bibliográficas, achegando opinións persoais; así mesmo, 

comprobarase a capacidade de planificar o traballo e de expresar, a través dunha estrutura 

correcta e dunha linguaxe adecuada e rica, as súas ideas, opinións e xuízos. 

5. Relacionar textos da literatura galega con outros de literaturas distintas, observando as 

posibles influencias e distinguindo as notas peculiares da nosa cultura literaria. 

Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado é quen de percibir, a través da 

comparación de textos, as influencias doutras literaturas e os trazos propios da nosa cultura. 

6. Valorar a creación literaria en lingua galega como expresión dos sentimentos, ideas e 

ideoloxía, individuais e colectivos, e como medio para enriquecer a propia personalidade. 

Este criterio pretende comprobar o desenvolvemento, nas alumnas e nos alumnos, dunha 

actitude crítica e respectuosa cara á creación literaria, a través do interese e hábito lector, o 

interese pola creación literaria, as súas opinións e xuízos sobre textosliterarios, a súa actitude 

ante as novas publicacións, o respecto polas opinións alleas, etc 

5. Ponderación na avaliación dos contidos para o bacharelato. 

Conforme aos criterios recollidos no anterior apartado, a nota de cada alumno considerará 

e valorará: 

a) Respecto polos aspectos formais das exposicións, tanto orais (quendas de palabra, 

argumentación, réplica, síntese, rexistro lingüístico adecuado...), como escritas ou dixitais 

(corrección ortográfica e lingüística, marxes, adecuación das imaxes á exposición –no caso de 
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presentacións dixitais-...) e cumprimento das boas prácticas editoriais (citación correcta 

das fontes, uso de diversas fontes, seguimento das convencións nas citas...). Isto poderá 

constituír ata un 20% da nota total. 

b) Lectura comprensiva das obras lidas, interpretándoas no(s) contexto(s) histórico(s)-

cultural(is) no que se producen e/ou desenvolven. Isto constituirá un 40%. 

c) Lectura crítico-literaria e análise dos procedementos estruturais e técnicos estilísticos 

das obras obxecto de estudo detido. Isto constituirá un 40%. 

6. Itinerario lector. 

O itinerario lector dunha materia que se basea fundamentalmente na lectura das obras 

propostas establécese en función dunha dobre relación: 

a) por unha banda, as lecturas de carácter obrigatorio establecidas polo profesor e as 

lecturas de elección entre un abano suxerido entre o profesorado e o alumnado 

b) por outra, o obxectivo de cada lectura: simple lectura comprensiva ou lectura crítico-

literaria (márcanse abaixo cun asterisco): 

Conforme a isto, o itinerario configúrase así: 

Primeira avaliación: 

 Cotarelo Valledor, Armando: Mourenza. 

 Cabanillas Enríquez, Ramón: Na noite estrelecida. 

 Manuel Antonio: De catro a catro. 

 Otero Pedrayo, Ramón: “Os señores da terra” in Os camiños da vida. 

 Castelao, Daniel A. Rguez.: Os vellos non deben de namorarse 

 Castelao, Daniel A. Rguez.: Alba de groria 

Segunda avaliación: 

 Valenzuela, Ramón de: O Naranxo ou Non agardei por ninguén (a elección) 

 Blanco Amor, Eduardo: A esmorga. 

 Cunqueiro, Álvaro: Unha obra narrativa a elección do alumnado 

 Mourullo, Gonzalo: Memorias de Tains ou Méndez Ferrín, Xosé Luís: O 

crepúsculo e as formigas ou Percival e outras historias ou Casares, Carlos: 

Xoguetes para un tempo prohibido (a elección). 

 Neira Vilas, Xosé: Memorias dun neno labrego ou Xente no rodicio (a elección) 

 Ferreiro, Celso Emilio: O soño sulagado ou Longa noite de pedra (a elección) 

 Novoneyra, Uxío: Os eidos ou Méndez Ferrín, Xosé Luís: Con pólvora e 

magnolias (a elección). 
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 Unha obra de teatro da posguerra ou do teatro independente, a elección. 

Terceira avaliación: 

A listaxe de lecturas será elaborada polo alumnado segundo os seus centros de interese e 

aprobada polo profesor, despois dunha introdución xeral á nosa literatura de finais do século 

XX e principios do XXI. 

6. Atención á diversidade. 

É pouco previsíbel que, nunha materia optativa de 2º Bacharelato, aparezan graos de 

competencia, capacidade e/ou disposición tan disímiles que fagan necesarias unhas medidas 

específicas que, dado o reducido número de alumn@s, non se poidan atender dun xeito 

individualizado. Con todo e na medida en que todo produto documental (avaliábel e avaliado) 

presentado polo alumnado, vai ser susceptíbel de ser reelaborado despois das precisión e 

orientacións que o profesor lle faga, estamos ante un sistema de avaliación practicamente 

permanente e, polo tanto, adaptábel/adaptado a cada alumno. 
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