
clásica da literatu ra contemporánea atendendo aos seus elementos estru-
turais 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 compren sión de textos
breves ou fragmentos, atendendo espe cialmente á relación co contexto, ás
innovacións e á funcionalidade dos recursos retóricos. 

Con este criterio avalíase a comprensión e valora ción de textos
representativos do sistema literario (de distintos canóns), enmarcándoos
nun determinado momento en relación coa evolución das formas e moti -
vos da escrita desde comezos do século XX. Porase especial atención na
identificación das características dos distintos movementos, apreciando as
novidads, e na captación do valor funcional dos recursos retóricos. 

11. Participar de maneira activa na creación de tex tos de intención
estética tomando como modelo os lidos e comprendendo os recursos que
se empregarán; explicar as relacións das obras co contexto histórico e lite-
rario 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 lite-
rario como una actividade comunicati va estética nun contexto histórico
determinado. Ava liarase a implicación en obradoiros literarios de
(re)creación a partir dos textos lidos na aula e, ade mais, a realización, en
soporte papel ou dixital, dun traballo persoal de síntese. 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA. 

INTRODUCIÓN. 

A lingua debe ser entendida, esencialmente, como un vehículo de
comunicación e de interacción social, así como o medio con que unha per-
soa desenvolve as súas capacidades intelectuais, cognoscitivas e afecti vas,
ademais do signo de identidade dunha sociedade. 

O obxectivo fundamental desta etapa é que o alum nado consiga
aquelas capacidades indispensables para a plena realización persoal e
social, o que hoxe, nunha sociedade da información en continuo cambio,
supón modificar e ampliar as tarefas da clase de lin gua castelá e literatura
máis alá das dirixidas á adqui sición do coñecemento gramatical mediante
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a refle xión sobre textos, fundamentalmente literarios. No século XXI, temos
que aceptar un novo concepto de alfabetización: saber cando e por que se
necesita información, onde encontrala, e como avaliala, utiliza-la e comu-
nicala de maneira ética. Esta alfabetización convértese así en obxectivo do
ensino da lingua. Só o seu logro lles permitirá aos cidadáns e cidadás parti -
cipar eficazmente na sociedade do coñecemento. 

A lingua catelá e literatura ten entre as súas finali dades específicas
o desenvolvemento das habilidades lingüísticas de escoitar, comprender e
producir enun ciados de forma oral e escrita apropiados ás diversas situa-
cións de comunicación. Para acadar con éxito estas destrezas, ademais do
coñecemento da estrutura da lingua para a súa utilización no discurso,
necesita-rase obter información, saber asimilala, e planificar o mellor modo
de comunicala atendendo a un contexto e finalidade concretos. Así mesmo,
a adquisición dunha plena competencia comunicativa inclúe un achega -
mento ao feito cultural e literario a través da lectura. 

Ao ser esta competencia comunicativa un requisito imprescindible
para a aprendizaxe, a lingua é un ins trumento fundamental no desenvol-
vemento das outras materias que compoñen o currículo, polo que se con-
verte nun elemento determinante do labor educativo que reverte na propia
materia e nas demais, co que se fai necesaria unha coordinación coa mate-
ria de lingua galega e literatura e coas demais linguas do centro. Conseguir
os obxectivos nesta área implica, polo tan to, non só a adquisición da
capacidade lingüística  comunicar e relacionarse, creación do propio pensa -
mento, entender e respectar a súa cultura e outras cul turas -senón tamén
o dominio do instrumento esencial de aprendizaxe, que permitirá a adqui-
sición das outras competencias. 

Existen tres destrezas nucleares do ámbito lingüís tico que na prác-
tica coinciden cos bloques propostos no currículo e que son: falar e escoi-
tar, que supón ser competente na expresión e comprensión de mensaxes
orais en situacións comunicativas diversas; ler, que supón ser competente
para comprender e usar textos diferentes con diferentes intencións comu-
nicativas; e escribir, que supón ser competente para compoñer diferentes
tipos de texto e documentos con distintas intencións comunicativas. Ponse
o acento nas compe tencias para elaborar e intercambiar textos orais e
escritos diferenciados e axeitados a situacións comu nicativas específicas,
que respondan a intencións diversas cun uso correcto da linguaxe. Estas
tres habi lidades nucleares integrarán os elementos do currícu lo nos distin-
tos bloques de contido que, aínda que, aparecen como bloques, se conec-
tan entre si e son interdependentes. 
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O bloque 1. Escoitar, comprender e falar, refírese a habilidades lin-
güísticas orais e ten como base o diálo go e o intercambio de experiencias,
interacción que facilita o desenvolvemento de posibilidades indivi duais, co
que o proceso de ensino- aprendizaxe é en si tan importante como o resul-
tado final. Partirase dos usos que da lingua fan os alumnos e alumnas
buscan do unha ampliación significativa do léxico e a axeita da aplicación a
cada situación comunicativa. 

O bloque 2. Ler e escribir, refírese ás habilidades lingüísticas escritas,
con moitos aspectos comúns coa lingua oral, polo que se deben interrela-
cionar e apoiar mutuamente, aínda que neste segundo bloque se incre-
mentará progresivamente a dificultade dos textos, coa adquisición de téc-
nicas lingüísticas, en distintos soportes, mantendo a coherencia e
respectando as nor mas gramaticais e ortográficas e, se é o caso, tipográ -
ficas. Partirase da actividade comunicativa que o alumnado exercitou na
etapa anterior para que afonde e perfeccione as técnicas aprendidas.
Proporcionaranse ferramentas para o desenvolvemento das capacida des
necesarias de maneira progresiva, ampliando os contidos e sen perder de
vista a diferenza entre o imprescindible e o desexable. 

O bloque 3. Educación literaria, necesitará dos con tidos dos bloques
anteriores, especialmente da lectu ra; esta concíbese como a aproximación a
textos litera rios axeitados á idade do alumnado, o achegamento á expresión
artística, ao valor patrimonial das obras lite rarias, e o aprecio polo feito
literario como feito lin güístico; sen perder de vista a progresión dos conti-
dos, os intereses do alumnado e os coñecementos adquiri dos previamente.
Para este labor partirase de textos significativos e atractivos e, mediante a
lectura e a composición escrita, favoreceranse a comprensión e expresión do
seu mundo interior e do que os rodea, a eliminación de estereotipos lingüís-
ticos, e o respecto á idiosincrasia de cada cultura e de cada pobo. 

O bloque 4. O coñecemento da lingua, refírese ao estudo formal do sis-
tema lingüístico, á necesaria refle xión sobre o uso da lingua recapacitando
sobre as súas formas e mecanismos. A progresión dos contidos debe rá adap-
tarse ás capacidades e intereses dos estudan tes, o que os axudará a com -
prender a súa propia diná mica, a dinámica social e cultural do seu contorno, e
a acadar a súa plena identidade individual e cidadá, procurando que esta refle-
xión estea acompañada da adquisición de destrezas que lle permitan ao alum-
nado autoavaliarse e corrixirse, favorecendo unha apren dizaxe autónoma. 

O proceso de ensino-aprendizaxe, nos bloques de contido, segue o
procedemento da aprendizaxe natu ral, a partir do que saben e usan os e
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as estudantes ata o que aprenden, reflexionando sobre iso e asumíndoo
como propio, para poder usalo. A clase convértese no medio idóneo para
levar a cabo unha metodoloxía acti va coa que o alumnado resolva pro-
blemas, utilizando e compartindo información, aprendendo a autoavaliar
o proceso que seguiu co fin de chegar a ser máis capaz de conducirse
autonomamente. 

Os procedementos convértense no elemento verte brador da área de
lingua castelá e literatura, pois deben levar o alumnado ao desenvol -
vemento de habi lidades na expresión e comprensión oral e escrita en con-
textos significativos, ademais de coñecer, valorar e gozar do feito literario,
tendo sempre presente que os resultados, en educación, son a longo prazo,
e que se concretan nunha competencia individual para a aprendizaxe pos-
terior, dentro ou fóra das aulas. 

Contribución ao desenvolvemento das competencias básicas. 

A área de lingua castelá e literatura ten como finali dade primeira a
mellora da competencia comunicati va, utilizando a linguaxe como instrumen-
to tanto de comunicación oral e escrita como de aprendizaxe e regulación de
condutas e emocións. O obxectivo cen tral desta competencia é comprender e
saber comuni carse nas diversas situacións que se xeran no ámbito social, cul-
tural e académico, utilizando as fontes de información e os soportes que hoxe
están á nosa dispo sición. Non se trata, polo tanto, de adquirir só saberes teó-
ricos, senón tamén saberes prácticos. Así, a lingua xe constitúese en instru-
mento de aprendizaxe do resto das áreas, e ten un papel fundamental no
desenvolve mento integral da persoa, nas súas relacións consigo mesma e con
outras persoas, na súa forma de entender e explicar o mundo. 

Como a propia lingua é unha ferramenta, temos que intentar
aprenderlle ao alumnado a manexala en todas as situacións de
comunicación, o que nos leva á com petencia no tratamento da informa-
ción e competencia dixital. O coñecemento dos sistemas e modo de ope-
rar das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) e do seu uso
debe capacitar o alumnado para unha axeitada xestión da información
atendendo a dis tintas finalidades. 

Na medida en que a linguaxe é un instrumento de relación social
básico parece necesaria unha aprendi zaxe que nos axude a comunicar-
nos cos demais e a comprender a realidade social do mundo en que se
vive, co que se relaciona directamente coa competen cia social e cidadá.
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De aí que as actividades da clase de lingua castelá, entendida esta como
un microcos mos social, lle faciliten ao alumnado prepararse para parti-
cipar de maneira construtiva nas actividades da comunidade,
axudándolle a que teña unha visión crí tica da realidade e adquira os
coñecementos prácticos necesarios para o exercicio de valores democrá-
ticos e de dereitos civís. Nesta área é importante inculcar no alumnado
a necesidade de caracterizar usos da lingua xe que manifesten prexuízos
raciais, sexistas ou cla sistas, así como fomentar o respecto pola realida-
de plurilingüe de España (linguas cooficiais, caso da nosa comunidade),
ademais das variedades ou diferentes rexistros que se dan en distintos
colectivos sociais, xa que a miúdo a linguaxe vai asociada a estereotipos
ou prexuízos culturais. 

Os contidos desta área e etapa son instrumentais, e deben preparar
o alumnado para seguir adquirindo coñecementos. É fundamental o feito
de que o alum nado participe activa e progresivamente na constru ción do
seu propio coñecemento, o que evidencia a relación da área de lingua
castelá e literatura coa com petencia para aprender a aprender. A clase de
lingua castelá pode ser, pois, a pedra angular para a adquisi ción dos coñe-
cementos e destrezas necesarios para que a persoa poida aprender en cal-
quera situación. 

A relación entre esta área e a competencia en auto nomía e iniciati-
va persoal entróncase no propio proce so de ensino-aprendizaxe, posibili-
tándolle ao alumnado a transformación da información en coñecemento,
caracterizando o que considere oportuno, e incorpo rando todo aquilo que
o enriqueza e o axude a ser unha persoa máis respectuosa e aberta.
Facilitaráselle así a consecucióndasúa autonomía persoal e a súa capaci -
tación para integrarse como compoñente pleno na sociedade, asumindo
valores éticos e sociais que imperan nela. 

A competencia cultural e artística supón apreciar, comprender e
valorar criticamente diferentes manifes tacións culturais e artísticas, e uti-
lizalas como fonte de gozo e enriquecemento persoal; é, en consecuencia,
unha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse como
percibir, comprender e enriquecer se con diferentes realidades e producións
do mundo, da arte e da cultura. Desde esta área trátase de capa citar o
alumnado para entender a linguaxe literaria, valorar os textos, establecer
relacións entre estes e o contorno en que naceron, pero sobre todo ser
capaz de gozar da lectura. 
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Obxectivos. 

• Comprender discursos orais e escritos nos diversos contextos da
actividade social e cultural. 

• Utilizar a lingua para expresarse de forma cohe rente e adecuada
nos diversos contextos da actividade social e cultural, para tomar concien-
cia dos propios sentimentos e ideas e para controlar a propia conduta. 

• Coñecer a realidade plurilingüe de España e as variedades do cas-
telán e valorar esta diversidade como unha riqueza cultural. 

• Utilizar a lingua oral na actividade social e cultu ral de forma ade-
cuada ás distintas situacións e fun cións, adoptando unha actitude
respectuosa e de coo peración. 

• Empregar as diversas clases de escritos mediante os que se produ-
ce a comunicación coas institucións públicas, privadas e da vida laboral. 

• Utilizar a lingua eficazmente na actividade escolar para buscar,
seleccionar e procesar información e para redactar textos propios do ámbi-
to académico. 

• Utilizar con progresiva autonomía e espírito críti co os medios de
comunicación social e as tecnoloxías da información para obter, interpretar
e valorar infor macións de diversos tipos e opinións diferentes. 

• Facer da lectura fonte de pracer, de enriquecemento persoal e de
coñecemento do mundo e consoli dar hábitos lectores. 

• Comprender textos literarios utilizando coñece mentos básicos
sobre as convencións de cada xénero, os temas e motivos da tradición lite-
raria e os recursos estilísticos. 

• Aproximarse ao coñecemento de mostras relevan tes do patrimo-
nio literario e valoralo como un modo de simbolizar a experiencia indivi-
dual e colectiva en diferentes contextos histórico-culturais. 

• Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as
normas do uso lingüístico para comprender textos orais e escritos e para
escribir e falar con adecuación, coherencia, cohesión e correc ción. 

• Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os este-
reotipos lingüísticos que supoñen xuízos de valor e prexuízos clasistas,
racistas ou sexis tas. 
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CONTIDOS. 

PRIMEIRO CURSO. 

Bloque 1. Escoitar, falar, conversar. 

• Comprensión de noticias de actualidade próximas aos intereses do
alumnado procedentes dos medios de comunicación. 

• Exposición de informacións de actualidade toma das dos medios de
comunicación. 

• Narración oral, a partir dun guión preparado pre viamente, de fei-
tos relacionados coa experiencia, pre sentada de forma secuenciada e con
claridade, inse rindo descricións sinxelas e incluíndo ideas e valora cións en
relación co exposto, con axuda de medios audiovisuais e das tecnoloxías da
información e da comunicación. 

• Comprensión de textos orais utilizados no ámbito académico
atendendo especialmente á presentación de tarefas e de instrucións para a
súa realización, a breves exposicións orais e á obtención de informa cións
de documentais tomados dos medios de comuni cación. 

• Participación activa en situacións de comunica ción propias do
ámbito académico, especialmente no pedimento de aclaracións ante unha
instrución, en propostas sobre o xeito de organizar as tarefas, na des crición
de secuencias sinxelas de actividades realiza das, no intercambio de opi-
nións e na exposición de conclusións. 

• Participación activa en traballos en grupo coope rando e respec-
tando o resto dos seus compoñentes. 

• Utilización da lingua para tomar conciencia dos coñecementos,
das ideas e dos sentimentos propios e para regular a propia conduta. 

Bloque 2. Ler e escribir. 

Comprensión de textos escritos. 

• Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións
sociais en ámbitos próximos á experiencia do alumnado, como instrucións
de uso e normas. 

• Comprensión de textos dos medios de comunica ción, atendendo á
estrutura do xornal (seccións e xéneros) e aos elementos paratextuais, con
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especial atención ás noticias relacionadas coa vida cotiá e coa información
de feitos. 

• Comprensión de textos do ámbito académico, ten dendo especial-
mente aos de carácter expositivo e explicativo; ás instrucións para realizar
tarefas; á con sulta, en diversos soportes, de dicionarios, de glosarios e dou-
tras fontes de información, como enciclopedias e webs educativas. 

• Utilización dirixida da biblioteca do centro e das tecnoloxías da
información e da comunicación como fonte de obtención de información
e de modelos para a composición escrita. 

• Reflexión crítica con respecto á información dis poñible ante as
mensaxes que supoñan calquera tipo de discriminación. 

Composición de textos escritos. 

• Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais
en ámbitos próximos á experiencia do alumnado, como cartas e notas. 

• Composición de textos propios dos medios de comunicación,
especialmente noticias, destinados a un soporte impreso ou dixital. 

• Composición, en soporte papel ou dixital, de tex tos propios do
ámbito académico, especialmente resu mos, esquemas xerárquicos, mapas
conceptuais, expo sicións sinxelas, glosarios e conclusións sobre tarefas e
aprendizaxes efectuadas. 

• Utilización da composición escrita como fonte de información e
de aprendizaxe, como forma de comuni car experiencias, ideas, opinións e
coñecementos pro pios e como forma de regular a conduta. 

• Dominio das normas de presentación dos textos escritos tanto en
soporte papel como dixital, con res pecto ás normas gramaticais,
ortográficas e tipográfi cas. 

Bloque 3. Educación literaria. 

• Lectura de varias obras adecuadas á idade. 

• Recitado de poemas, recoñecendo os elementos básicos do ritmo,
a versificación e as figuras semánti cas máis relevantes. 

• Lectura de relatos breves, incluíndo mitos e lendas de diferentes cul-
turas, recoñecendo os elementos do relato literario e a súa funcionalidade. 
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• Lectura dramatizada de obras teatrais breves ou de fragmentos
recoñecendo os aspectos formais do texto teatral. 

• Diferenciación dos grandes xéneros literarios a través das lecturas
comentadas. 

• Composición de textos de intención literaria utili zando algunhas
das aprendizaxes adquiridas nas lec turas dirixidas. 

• Utilización dirixida da biblioteca do centro e de bibliotecas virtuais. 

• Desenvolvemento da autonomía lectora e do apre cio pola litera-
tura como fonte de pracer e de coñece mento do mundo. 

Bloque 4. Coñecemento da lingua. 

• Observación de diferenzas relevantes, contextuais e formais, entre
comunicación oral e escrita e entre os usos coloquiais e formais, especial-
mente os propios do ámbito escolar. 

• Coñecemento xeral da diversidade lingüística e da distribución
xeográfica das linguas de España, valo rándoa como fonte de
enriquecemento persoal e colec tivo. 

• Coñecemento das modalidades da oración e dos modos do verbo
como formas de expresar as intencións dos falantes. 

• Identificación e uso das formas lingüísticas da deí xe persoal (pro-
nomes persoais, posesivos e termina cións verbais) en textos orais e escri-
tos como cartas e normas. 

• Identificación e uso reflexivo dalgúns conectores textuais, con
especial atención aos temporais, explica tivos e de orde e dalgúns mecanis-
mos de referencia interna, tanto gramaticais (pronomes persoais, posesi vos
e demostrativos) como léxicos (repeticións, sinóni mos e elipses). 

• Recoñecemento e uso coherente das formas ver bais nos textos,
con especial atención aos tempos de pretérito na narración. 

• Recoñecemento do funcionamento sintáctico de verbos de uso
frecuente a partir do seu significado, identificando o suxeito e os comple-
mentos do verbo, constatando a existencia de complementos necesarios ou
argumentais fronte aos non necesarios ou circuns tanciais; comprensión
dunha terminoloxía sintáctica básica: oración; suxeito e predicado; predi -
cado nomi nal e predicado verbal. 
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• Uso de procedementos para compoñer os enuncia dos cun estilo
cohesionado, especialmente a inserción na oración de expresións con valor
explicativo, como a aposición, o adxectivo e a oración de relativo. 

• Distinción entre palabras flexivas e non flexivas e recoñecemento
das distintas categorías gramaticais e dos mecanismos de formación de
palabras (composi ción e derivación). 

• Interpretación das informacións lingüísticas que proporcionan os
dicionarios escolares e outras obras de consulta, especialmente sobre cla-
ses de palabras, relacións semánticas de léxico (sinonimia, antoni mia...) e
normativa. 

• Iniciación ao uso de dicionarios e de correctores ortográficos dos
procesadores de textos. 

• Coñecemento e uso reflexivo das normas ortográfi cas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Comprender a idea xeraleaintención comunica tiva en textos orais
sinxelos dos ámbitos social e aca démico. Seguir instrucións pouco
complexas para rea lizar tarefas de aprendizaxe. 

Con este criterio trátase de avaliar se o alumnado é capaz de enten-
der informacións sinxelas (normas, noticias, breves presentacións divulga-
tivas de tema académico) e se é capaz de expresar oralmente ou por escri-
to o tema xeral desa información. Preténdese comprobar se é quen de
seguir instrucións orais para realizar tarefas constituídas pola secuencia de,
polo menos, tres actividades. 

2. Comprenderaidea xeraleaintención comunica tiva en textos escri-
tos sinxelos do ámbito social. Iden tificar a enunciación explícita do tema e
as partes do texto; así como seguir instrucións sinxelas. 

Con este criterio preténdese avaliar se as alumnas e os alumnos
extraen informacións concretas indicadas explicitamente nos textos (na
prensa, en obras de con sulta, en normas); se identifican o tema dun texto
reco ñecendo os enunciados onde aparece explícito; se dis tinguen o modo
en que está organizada a información (elementos de descricións, secuencias
de feitos) e o representan mediante técnicas de organización como esque-
mas xerárquicos ou mapas conceptuais; e se seguen instrucións sinxelas
relacionadas co ámbito persoal (instrucións) e con tarefas de aprendizaxe. 
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3. Narrar, expoñer e resumir, en soporte papel ou dixital, cunha orga-
nización clara e un rexistro adecua do, aplicando a planificación e revisión
de textos, e respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

Con este criterio preténdese avaliar se as alumnas e os alumnos
adquiriron o código escrito redactando tex tos de feitos próximos á súa
experiencia persoal, social (cartas, anécdotas persoais, normas) e académica
con coherencia e con corrección gramatical e ortográfica; se manifestan
interese en planificar e revisar os textos de xeito que lles permita progresar
na autonomía para aprender: resumos, esquemas, exposicións, glosarios. 

4. Realizar narracións orais claras e ben estrutura das de experiencias
vividas, con axuda de medios audiovisuais e das tecnoloxías da información
e da comunicación. 

Con este criterio preténdese comprobar que as alum nas e os alum-
nos son capaces de narrar feitos e viven cias presentándoos de forma
secuenciada e con clari dade, incluíndo sentimentos e valoracións en rela-
ción co exposto. Valorarase se teñen en conta a quen escoi ta e se na expo-
sición dos feitos dan utilizado os apoios que os medios audiovisuais e as
TIC proporcionan. 

5. Expoñer unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra litera-
ria axeitada á idade do alumnado; recoñecer os trazos globais do xénero e
diferenciar de forma sinxela o contido literal e o sentido da obra, estable-
cendo relacións coa súa experiencia. 

Este criterio serve para avaliar a competencia lecto ra e a asimilación
de coñecementos no ámbito litera rio, para saber se os alumnos e alumnas
son quen de considerar o texto de maneira crítica, recoñecendo o xénero-
evalorando o contido, a estrutura e o uso da linguaxe. 

6. Identificar en distintos tipos de textos orais e escritos toda aque-
la representación ou expresión que denote algunha forma de discrimina-
ción social, racial, sexual, etc. 

Este criterio pretende comprobar se o alumnado localiza os usos dis-
criminatorios da lingua existentes en textos orais, escritos e icónico-
verbais; se reflexio na sobre a práctica social e persoal, de forma cons -
ciente ou inconsciente, dalgunha forma de discrimina ción. 

7. Aplicar os coñecementos literarios na compren sión e valoración
de fragmentos, atendendo ao xénero, aos temas e motivos da tradición, así
como aos recur sos rítmicos e semánticos básicos. 
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Este criterio pretende avaliar en que medida se apli can os coñece-
mentos literarios traballados na lectura e valoración de textos breves
comentados na clase, aten dendo aos seus trazos máis xerais: comprensión
do tema, identificación do xénero e, se é o caso, dos recursos rítmicos e
semánticos máis xerais. 

8. Compoñer textos, en soporte papel ou dixital, tomando como
modelo un texto literario lido e comen tado na aula ou realizar algunha
transformación sinxe la neses textos. 

Con este criterio preténdese comprobar a capacida de de utilizar nos
propios escritos, presentados en soporte papel ou dixital, os coñecementos
literarios adquiridos, mediante a composición de textos de carácter litera-
rio como un relato breve ou un poema, imitando modelos utilizados na
clase ou realizando algunha transformación sinxela. Máis que a calidade,
preténdese avaliar a utilización dos coñecementos adquiridos e a compo-
sición de textos seguindo unhas pautas determinadas. 

9. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as nor mas de uso lin-
güístico para solucionar problemas de comprensión de textos orais e
escritos e para a compo sición e revisión dirixida dos textos propios deste
cur so. 

Con este criterio trátase de comprobar que se utili zan determina-
dos coñecementos sobre a lingua e as normas de uso en relación coa
comprensión, composi ción e revisión dos textos. Atenderase especialmen-
te ás marcas de enunciación, conectores textuais de tem po, orde e expli-
cación, formas verbais na narración, expresión do mandato ou do desexo.
En normas orto gráficas, atenderase a regras xerais de acentuación, orto-
grafía do vocabulario máis usual, usos elementais da coma, do punto e
signos do diálogo. 

10. Coñecer unha terminoloxía lingüística baseada en actividades de
reflexión sobre o uso. 

Preténdese comprobar que o alumnado comprende a terminoloxía
básica para seguir explicacións e instru cións nas actividades gramaticais.
Comprobarase o coñecemento de terminoloxía referida a modalidades da
oración, palabras flexivas e non flexivas, procede mentos de formación de
palabras, sinonimia, antoni mia, categorías gramaticais, tempo e modos
verbais e suxeito e predicado. Avaliarase a obtención de infor mación gra-
matical en dicionarios escolares e outras obras de consulta. 
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SEGUNDO CURSO. 

Bloque 1. Falar, escoitar e conversar. 

• Comprensión de informacións de actualidade pro cedentes dos
medios de comunicación audiovisual. 

• Exposición de informacións tomadas dos medios de comunicación
poñendo de relevo diferenzas no modo de presentar os feitos en distintos
medios. 

• Presentación ordenada e clara de informacións previamente pre-
paradas sobre temas do interese do alumnado, con axuda de medios audio-
visuais e das tecnoloxías da información e da comunicación. 

• Comprensión de textos orais utilizados no ámbito académico
atendendo especialmente á presentación de tarefas e instrucións para a
súa realización, a bre ves exposicións orais e á obtención de informacións
dos medios de comunicación en informativos e docu mentais. 

• Participación activa en situacións de comunica ción propias do
ámbito académico, especialmente nas propostas sobre o modo de organi-
zar a actividade, na achega de informacións útiles para o traballo en común
e na exposición de breves informes sobre as tarefas realizadas. 

• Participación activa en traballos en grupo coope rando e respec-
tando os demais. 

• Utilización da lingua para tomar conciencia dos coñecementos,
das ideas e dos sentimentos propios e para regular a propia conduta. 

Bloque 2. Ler e escribir. 

Comprensión de textos escritos. 

• Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións
sociais en ámbitos próximos á experiencia do alumnado, como normas e
comunicacións. 

• Comprensión de textos dos medios de comunica ción, especialmen-
te de información sobre feitos, noti cias e crónicas, atendendo á estrutura do
xornal dixi tal (seccións e xéneros) e aos elementos paratextuais. 

• Comprensión de textos do ámbito académico, aten dendo especial-
mente aos expositivos e explicativos, ás instrucións para realizar tarefas, á
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consulta, en diver sos soportes, de dicionarios, glosarios e outras fontes de
información, como enciclopedias e webs educati vas. 

• Utilización progresivamente autónoma das biblio tecas e das tec-
noloxías da información e da comunica ción como fonte de información e
de modelos para a composición escrita. 

• Reflexión crítica con respecto á información dis poñible ante as
mensaxes que supoñan calquera tipo de discriminación. 

Composición de textos escritos. 

• Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais
en ámbitos próximos á experiencia do alumnado. 

• Composición de textos propios dos medios de comunicación,
especialmente crónicas destinadas a un soporte impreso ou dixital, a audio
ou a vídeo. 

• Composición, en soporte papel ou dixital, de tex tos propios do
ámbito académico, especialmente resu mos, esquemas xerárquicos, mapas
conceptuais, expo sicións e explicacións sinxelas, glosarios e informes de
tarefas e de aprendizaxes efectuadas. 

• Utilización da composición escrita como fonte de información e
de aprendizaxe, como forma de comuni car as experiencias e mais os coñe-
cementos propios, e como forma de regular a conduta. 

• Dominio das normas de presentación dos textos escritos tanto en
soporte papel como dixital, con res pecto polas normas ortográficas,
gramaticais e tipográ ficas. 

Bloque 3. A educación literaria. 

• Lectura de varias obras adecuadas á idade do alumnado. 

• Recitado de poemas, prestándolle atención ao valor simbólico da
linguaxe poética, ao sentido dos recursos retóricos máis importantes, reco-
ñecendo os procedementos da versificación e valorando a función de todos
estes elementos no poema. 

• Lectura de relatos comparando e contrastando temas e elementos
da historia, formas de inicio, desen volvemento, desenlaces... 
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• Lectura dramatizada de fragmentos de obras tea trais, recoñecen-
do algúns subxéneros e prestándolle atención á estrutura e compoñentes
do texto teatral. 

• Diferenciación dos principais subxéneros litera rios a través das
lecturas comentadas. 

• Composición de textos de intención literaria utili zando algunhas
das aprendizaxes adquiridas nas lec turas dirixidas. 

• Utilización progresivamente autónoma da bibliote ca do centro e
de bibliotecas virtuais. 

• Desenvolvemento da autonomía lectora e do apre cio pola litera-
tura como fonte de pracer e de coñece mento doutros mundos e culturas. 

Bloque 4. Coñecemento da lingua. 

• Recoñecemento das diferenzas contextuais e for mais relevantes
entre comunicación oral e escrita e entre os usos coloquiais e formais nos
discursos alleos e na elaboración dos propios. 

• Recoñecemento dalgúns significados contextuais que poden
adquirir as modalidades da oración. 

• Identificación e uso das formas de deíxe persoal, temporal e espa-
cial (demostrativos, adverbios de tem po e de lugar) en textos orais e escritos. 

• Identificación e uso reflexivo dalgúns conectores textuais, como
os de orde, explicativos e de contraste, e dalgúns mecanismos de referencia
interna, tanto gra maticais (substitucións pronominais) como léxicos, espe-
cialmente as elipses e o uso de hiperónimos de significado concreto. 

• Recoñecemento e uso coherente das formas ver bais nos textos,
con especial atención aos distintos valores do presente de indicativo. 

• Recoñecemento do funcionamento sintáctico do verbo a partir do
seu significado, identificando o suxeito e os complementos do verbo, dis-
tinguindo entre argumentais e non argumentais; transformando oracións
para observar diferentes papeis semánticos do suxeito (axente, causa,
paciente). Utilización dunha terminoloxía sintáctica básica: oración;
suxeito e pre dicado; predicado nominal e predicado verbal; suxei to, verbo
e complementos; axente, causa, paciente. 
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• Uso de procedementos para compoñer os enuncia dos con estilo
cohesionado, especialmente a inserción de expresións explicativas e o
emprego de constru cións de participio e de xerundio. 

• Interpretación das informacións lingüísticas que proporcionan os
dicionarios escolares e outras obras de consulta, especialmente sobre cla-
ses de palabras, relacións semánticas do léxico e normativa. 

• Coñecemento e uso reflexivo das normas ortográfi cas, apreciando
o seu valor socialeanecesidade de cinguirse á norma lingüística. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Captar a intención comunicativa e a idea xeral e secundarias dos
textos orais social e academicamente próximos ao alumnado; identificar a
información rele vante en textos audiovisuais; e seguir instrucións para a
realización autónoma de tarefas de aprendizaxe. 

Este criterio está destinado a comprobar se o alum nado é capaz de
obter, seleccionar e relacionar infor mación de textos dos ámbitos audiovi-
sual e escolar; se reflexionou sobre os mecanismos de comprensión dos
textos orais -interese por facerse escoitar e ser entendido- e sobre os pro-
cedementos utilizados para iso. Constatar se segue instrucións para a rea-
lización de tarefas de aprendizaxe. 

2. Comprender a intención comunicativa e captar a relación entre a
idea xeral e as secundarias de textos escritos próximos á experiencia do
alumnado; e seguir instrucións de certa extensión. 

Con este criterio avalíase se as/os estudantes son capaces de detec-
tar e entender información ou ideas relevantes -explícitas e implícitas-en
textos escritos próximos ao seu contorno, así como se son capaces de facer
deducións baseadas no texto: xeneralizacións, propósito; se identifican
ideas principais e secunda rias; se identifican elementos de descrición, fases
de procesos pouco complexos e secuencias de feitos en narracións de des-
envolvemento temporal lineal e non lineal e aplican técnicas de organiza-
ción de ideas como esquemas xerárquicos e mapas conceptuais; se seguen
instrucións en procesos de certa extensión. 

3. Narrar, expoñer, resumir, explicar e comentar, en soporte papel e
dixital, usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade e
cohesión, respec tando as normas gramaticais e ortográficas, e valoran do a
importancia de planificar e revisar o texto. 
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Trátase de avaliar a capacidade para redactar textos do mundo per-
soal, cultural e académico (narración de experiencias, explicacións e expo-
sicións académicas sinxelas, resumos) usando o rexistro adecuado e unha
organización clara do contido. Valorarase a presenta ción en soporte papel
ou dixital, con respecto ás nor mas ortográficas e tipográficas, e a
aplicación da pla nificación e revisión de textos. 

4. Realizar exposicións orais sinxelas sobre temas próximos ao con-
torno do alumnado, claras e estrutura das, coa axuda de medios
audiovisuais e das tecnolo xías da información e da comunicación. 

Búscase con este criterio observar se as alumnas e os alumnos son
capaces de presentar de forma ordenada e clara informacións sobre algún
tema do seu interese, seleccionando o máis relevante e tendo en conta a
comprensión das persoas que escoitan; terase en con ta tamén se son capa-
ces de utilizar nas súas exposi cións os apoios que proporcionan as TIC e os
medios audiovisuais. 

5. Expoñer unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra com-
pleta axeitada á idade do alumnado; recoñecer a estrutura e os elementos
de xénero; valo rar o uso da linguaxe e o punto de vista da autora e do
autor. Diferenciar contido literal e sentido da obra e relacionar o contido
coa propia experiencia. Utilizar os coñecementos literarios na comprensión
e valoración dos textos. 

Con este criterio avaliarase a capacidade de gozar de forma autóno-
ma dos textos literarios, de comprender o seu sentido, temas, elementos
característicos de xéne ro, uso da linguaxe e os distintos puntos de vista,
ade mais da capacidade para considerar o texto de manei ra crítica emitin-
do opinións persoais e relacionando o contido do texto coas propias viven-
cias. Preténdese que as alumnas e os alumnos sexan capaces de utili zar os
coñecementos literarios na comprensión e valo ración de textos. 

6. Identificar en textos orais e escritos a presenza dun uso sexista da
linguaxe ou de valoracións discri minadoras sobre colectivos ou culturas
distintos. 

Con este criterio inténtase comprobar se o alumnado é capaz de detec-
tar, tanto nos textos alleos como nos propios, algún tipo de prexuízo moral,
cultural ou sexista, non só no contido senón tamén na linguaxe utilizada. 

7. Aplicar os coñecementos literarios na compren sión e valoración
de fragmentos, atendendo ao xénero, aos temas e motivos da tradición, á
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caracterización dos subxéneros literarios, á versificación e á funcionalida -
de dos recursos retóricos máis relevantes. 

Este criterio pretende avaliar en que medida se apli can os coñece-
mentos literarios traballados na lectura e valoración de textos breves
comentados na clase, aten dendo a: comprensión do tema, organización,
identifi cación do xénero (elementos da historia, desenvolve mento cronoló-
xico da narración, compoñentes do tex to teatral, estruturas da versificación
e o seu efecto no ritmo), subxéneros máis frecuentes, recoñecemento de
recursos retóricos máis comúns e valor simbólico da linguaxe, especial-
mente a poética. 

8. Compoñer textos, en soporte papel ou dixital, tomando como
modelo textos literarios ou realizar algunhas transformacións neses textos. 

Avaliarase a capacidade para recrear ou imitar poe mas ou relatos
utilizando determinados recursos como a rima ou o ritmo ou realizando
algunha transforma ción neles. Avaliarase, máis que a calidade literaria das
producións, a utilización dos coñecementos adqui ridos e o uso de pasos-
propios do proceso(planificación, escritura do texto, revisión). 

9. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as nor mas do uso lin-
güístico para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos
e para a compo sición e revisión dos textos propios deste curso. 

Con este criterio trátase de comprobar que se adqui ren e utilizan
determinados coñecementos sobre a lin gua e as normas de uso en relación
coa comprensión, a composición e a revisión de textos. Atenderase a sig -
nificados contextuais da modalidade oracional; a conectores explicativos,
de contraste e de orde; ao uso da deíxe, de recorrencias e de elipses; así
como aos valores do presente de indicativo e de subxuntivo e ao uso de
construcións de participio e de xerundio. En canto ás normas ortográficas,
atenderase á acentua ción de hiatos e de ditongos, usos de acento gráfico
con función diacrítica máis frecuentes, ortografía de verbos irregulares,
distintos modos de usar os signos de puntuación en diálogos e usos do
punto e da coma. 

10. Coñecer unha terminoloxía lingüística básica nas actividades de
reflexión sobre o uso. 

Con este criterio preténdese comprobar que se coñe ce a terminolo-
xía básica para seguir explicacións e instrucións nas actividades gramaticais
e para referir se a elas (suxeito, predicado e complementos; elipses), papeis
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do suxeito -axente, causa, paciente-, funcións sintácticas características das
clases de palabras (núcleo, complemento, determinantes, enlace) valora-
rase a progresiva autonomía na obtención de informa ción gramatical de
carácter xeral nos dicionarios esco lares e noutras obras de consulta. 

TERCEIRO CURSO. 

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar. 

• Comprensión de textos procedentes dos medios de comunicación
audiovisual, como reportaxes e entre vistas emitidos pola radio e pola tele-
visión. 

• Exposición da información tomada dun medio de comunicación
acerca dun tema de actualidade, res pectando as normas que rexen a inter-
acción oral. 

• Explicacións orais sinxelas de forma ordenada e clara, previamen-
te preparadas, sobre feitos de actuali dade social, política ou cultural que
sexan do interese do alumnado, con axuda de medios audiovisuais e das
tecnoloxías da información e da comunicación. 

• Comprensión de textos orais utilizados no ámbito académico
atendendo especialmente á presentación de tarefas e instrucións para a
súa realización, a bre ves exposicións orais e á obtención de informacións
dos medios de comunicación en informativos, docu mentais, reportaxes ou
entrevistas. 

• Colaboración en actividades de aprendizaxe indi viduais ou com-
partidas, especialmente nas propostas sobre o modo de organizar a activi-
dade, a achega de informacións útiles para o traballo en común e a expo -
sición de informes sobre as tarefas realizadas. 

• Participación en actividades de aprendizaxe com partida cooperan-
do e respectando os demais. 

• Utilización da lingua para tomar conciencia dos coñecementos,
das ideas e dos sentimentos propios e para regular a propia conduta. 

Bloque 2. Ler e escribir. 

Comprensión de textos escritos. 

• Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións
sociais como convocatorias e regulamentos. 
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• Comprensión de textos dos medios de comunica ción, recoñecen-
do as diferenzas entre información e opinión en crónicas, reportaxes e
entrevistas. 

• Comprensión de textos do ámbito académico, aten dendo especial-
mente á consulta, en diversos soportes, de dicionarios, glosarios e outras
fontes de informa ción. 

• Utilización das bibliotecas e das tecnoloxías da información e da
comunicación de forma autónoma para a localización, selección e
organización de infor mación. 

• Reflexión crítica ante as mensaxes que supoñen calquera tipo de
discriminación para fomentar unha sensibilidade crítica fronte a elas. 

Composición de textos escritos. 

• Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais
como diarios persoais, regulamentos ou circulares. 

• Composición de textos propios dos medios de comunicación,
como reportaxes ou entrevistas destina dos a un soporte escrito ou dixital,
a audio ou a vídeo. 

• Composición, en soporte papel ou dixital, de tex tos propios do
ámbito académico, especialmente textos expositivos e explicativos
elaborados a partir da infor mación obtida e organizada mediante esque-
mas, mapas conceptuais e resumos, así como elaboración de proxectos e
informes sobre tarefas e aprendizaxes. 

• Utilización da composición escrita como fonte de información e
aprendizaxe, como forma de comunicar experiencias, opinións e coñece-
mentos propios, e como forma de regular a conduta. 

• Dominio das normas de presentación dos textos escritos tanto en
soporte papel como dixital, con res pecto ás normas gramaticais,
ortográficas e tipográfi cas. 

Bloque 3. Educación literaria. 

• Lectura de obras ou fragmentos axeitados á idade, relacionándo-
os cos grandes períodos e autores da lite ratura a partir da Idade Media ata
o século XVIII. 
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• Recitado de poemas, comparando o tratamento de certos temas
recorrentes en distintos períodos litera rios e valorando a función dos ele-
mentos simbólicos e dos recursos retóricos e métricos no texto. 

• Lectura de relatos, observando a transformación da narrativa
desde a épica medieval en verso á narración moderna en prosa, e do heroe
ou heroína personaxe de novela. 

• Lectura dramatizada de obras teatrais breves e de fragmentos
representativos do teatro clásico español, recoñecendo algunhas
características temáticas e for mais. 

• Composición de textos de intención literaria e ela boración de tra-
ballos sinxelos sobre as lecturas dirixi das. 

• Utilización progresivamente autónoma da bibliote ca do centro,
das do contorno e de bibliotecas virtuais. 

• Desenvolvemento da autonomía lectora e do apre cio pola litera-
tura como fonte de pracer, de coñece mento doutros mundos, tempos e
culturas. 

Bloque 4. Coñecemento da lingua. 

• Coñecemento das diferenzas entre usos orais infor mais e formais
da lingua e conciencia das situacións comunicativas en que resultan ade-
cuados. 

• Recoñecemento e uso dos significados contextuais que poden
adquirir as modalidades da oración e as perífrases verbais de carácter
modal. 

• Identificación e uso das variacións (fórmulas de confianza e de
cortesía) que adoptan as formas deícti cas en relación coa situación. 

• Identificación e uso reflexivo de conectores tex tuais, con especial
atención aos distributivos, de orde, de contraste, de explicación e de causa,
e dos meca nismos de referencia interna, tanto gramaticais como léxicos,
especialmente as nominalizacións e os hiperó nimos de significado
abstracto como fenómeno, ele mento ou característica. 

• Recoñecemento e uso coherente das formas ver bais nos textos,
con especial atención aos valores aspectuais de perífrases verbais. 
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• Comparación dos diferentes comportamentos sintácticos dun
mesmo verbo nalgunhas das súas acep cións, identificación do suxeito e
dos diferentes com plementos verbais, incluíndo entre estas funcións as
que teñen forma oracional (subordinadas substantivas, adxectivas e adver-
biais) e uso da terminoloxía sintác tica necesaria nas actividades:
enunciado, frase e ora ción; suxeito e predicado; predicado nominal e predi -
cado verbal; suxeito, verbo e complementos; axente, causa e paciente; ora-
ción activa e oración pasiva; ora ción transitiva e intransitiva; complemen-
to directo, indirecto, de réxime, circunstancial, axente e atributo; oracións
subordinadas substantivas, adxectivas e adverbiais. 

• Uso de procedementos para compoñer enunciados cohesionados,
especialmente mediante a transforma ción de oracións independentes,
coordinadas ou xus tapostas en subordinadas adverbiais ou en oracións
subordinadas mediante as que se expresan diferentes relacións lóxicas:
causais, consecutivas, condicionais e concesivas. 

• Coñecemento das funcións sintácticas característi cas das clases
de palabras e análise da súa forma (fle xión, afixos...), especialmente no que
se refire aos aspectos relacionados coa normativa. 

• Interpretación das informacións lingüísticas que proporcionan os
dicionarios escolares e outras obras de consulta, especialmente sobre o
comportamento sintáctico dos verbos (transitivos e intransitivos) e as rela-
cionadas co rexistro e coa normativa. 

• Uso progresivamente autónomo de dicionarios e de correctores
ortográficos dos procesadores de textos. 

• Coñecemento e uso reflexivo das normas ortográfi cas, apreciando
o seu valor social e a necesidade de cinguirse á norma lingüística. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Comprender a intención comunicativa, as ideas xerais e as infor-
macións específicas en reportaxes e en entrevistas; seguir o desenvolve-
mento oral dun tema académico e plasmalo nun esquema ou resumo. 

Comprobarase con este criterio se o alumnado é capaz de distinguir
o tema xeral e feitos relevantes de reportaxes dos medios de comunicación,
así como opi nións significativas en entrevistas; de plasmar en for ma de
esquema o tema xeral dunha exposición oral, ben estruturada, acerca de
contidos relacionados con materias escolares. 
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2. Comprender a intención comunicativa implícita e explícita, temas,
organización da información en tex tos escritos; seguir instrucións de certa
complexidade en ámbitos públicos e procesos de aprendizaxe. 

Este criterio quere avaliar se as alumnas e os alum nos son capaces
de buscar, localizar e seleccionar información ou ideas relevantes que
aparecen explíci tas nos textos actuando de acordo ao que neles se indi ca;
débese avaliar a capacidade para transcender o significado superficial e
extraer inferencias directas, tema xeral e secundarios; se aplican técnicas
de orga nización de ideas; se son capaces de seguir instrucións para reali-
zar actividades de aprendizaxe en procesos de certa complexidade. 

3. Narrar, expoñer, explicar, resumir e comentar, en soporte papel ou
dixital, nun rexistro adecuado, con secuencias coherentes, respectando as
normas grama ticais e ortográficas e utilizando a planificación e revi sión de
textos. 

Este criterio trata de avaliar que as alumnas e os alumnos son capa-
ces de expresarse por escrito de for ma coherente, seguindo os pasos pro-
pios da produción dun escrito e axustándose a un formato e rexistro axei -
tados; compoñer textos propios do ámbito público (regulamentos, circula-
res, convocatorias), resumir narracións e exposicións reconstruíndo os ele-
mentos básicos do texto orixinal e organizando a información de forma
xerárquica, consultando distintas fontes. Valorarase a presentación dos
escritos, en soporte papel ou dixital, con respecto ás normas ortográficas e
tipográficas. 

4. Realizar explicacións orais sinxelas sobre temas de interese para o
alumnado con axuda dos medios audiovisuais e das TIC. 

Con este criterio trátase de observar se os alumnos e alumnas son
capaces de explicar e facerse entender sobre aquilo que esperte o seu inte-
rese da realidade que os rodea (fenómenos naturais, feitos históricos, con-
flitos sociais). Valorarase a utilización de medios audiovisuais e das TIC
como apoio ás explicacións. 

5. Expoñer unha opinión sobre a lectura dunha obra completa axei-
tada á idade e relacionada con algún período literario estudado; valorar a
estrutura, o uso da linguaxe e o punto de vista da autora e do autor; situar
o sentido da obra en relación co contexto e coa expe riencia do alumnado. 

Con este criterio preténdese comprobar a competen cia lectora no
ámbito literario, a capacidade para con siderar o texto de maneira crítica e
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para avaliar o seu contido, tendo en conta as súas características (estru -
tura, xénero, uso da linguaxe -rexistro, estilo-, puntos de vista, etc.) e rela-
cionando o contido do texto coas propias vivencias. Preténdese que as
alumnas e os alumnos sexan capaces de utilizar os coñecementos literarios
na comprensión e valoración de textos. 

6. Explorar alternativas lingüísticas que eviten o uso de expresións
discriminatorias sociais, raciais, sexuais, etc. e a utilización desas
alternativas en pro ducións propias. 

Este criterio pretende avaliar se as alumnas e os alumnos son capa-
ces de indagar as diferentes alterna tivas lingüísticas que eviten os usos dis-
criminatorios e se utilizan estas alternativas en producións propias. É con-
veniente que a observación se centre non só en mensaxes dos medios de
comunicación social e na interrelación entre o código verbal e non verbal,
senón tamén nas mensaxes das persoas do seu contorno social pertencen-
tes a outros grupos sociais ou étnicos. 

7. Utilizar os coñecementos literarios na compren sión e valoración
de textos breves ou fragmentos, aten dendo ao uso de temas recorrentes,
valor da linguaxe poética, evolución de xéneros, formas literarias e esti los. 

Preténdese comprobar se o alumnado asimilou os coñecementos
literarios en función da lectura; a capa cidade para avaliar o contido dun
texto literario, a súa organización e uso da linguaxe, e o oficio das autoras
e autores. Terase en conta a comprensión de temas e motivos recorrentes
(amor, tempo, vida, morte), reco ñecemento de xéneros e evolución sen
entrar en deta lles (da épica en verso á novela); e identificación de recursos
retóricos (entre eles, os simbólicos), valoran do a súa especial funcionalida-
de no verso. 

8. Mostrar coñecemento das relacións, nas obras lidas, entre o con-
texto e autores/as máis relevantes mediante un traballo persoal de síntese
e información ou recreación, en soporte papel ou dixital. 

Con este criterio trátase de comprobar que se com prende o fenóme-
no literario como unha actividade comunicativa estética nun contexto
determinado ela borando un traballo persoal, presentado en soporte papel
ou dixital, en que se sintetice a información sobre unha autora ou un autor
(dos máis relevantes das literaturas hispánicas e europeas), obra ou perío-
do (a partir da Idade Media ata o S. XVIII) ou en que se recree algún dos
modelos utilizados na clase. 
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9. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as nor mas de uso para
resolver problemas de comprensión de textos orais ou escritos e para a
composición e revi sión progresivamente autónoma dos textos propios
deste curso. 

Trátase de indagar con este criterio se se adquiren e utilizan os
coñecementos sobre a lingua e as normas de uso en relación coa com-
prensión, a composición e a revisión de textos. Atenderase ás variacións
sociais da deíxe (fórmulas de confianza e de cortesía), conec tores distribu-
tivos, de orde, de contraste, explicación e causa; mecanismos de referen-
cia interna, gramaticais, léxicos; valores do subxuntivo e perífrases verbais
de uso máis frecuente. Comprobarase a consolidación do coñecemento
práctico das normas ortográficas (acen tuación gráfica con función diacrí-
tica, ortografía de prefixos e de sufixos máis usuais, comiñas como forma
de cita) e tipográficas. 

10. Coñecer a terminoloxía lingüística necesaria para a reflexión
sobre o uso. 

Preténdese comprobar que se coñece e se usa a ter minoloxía básica
para seguir e dar explicacións e ins trucións nas actividades gramaticais.
Terminoloxía referida a clases de predicados e de oracións, de com -
plementos verbais, cambios de categoría (nominalizacións) e á
identificación das formas de unión das ora cións (xustaposición, coordina-
ción e subordinación). Valorarase a progresiva autonomía na obtención de
información gramatical de carácter xeral nos diciona rios escolares. 

CUARTO CURSO. 

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar. 

• Comprensión de textos procedentes dos medios de comunicación
audiovisual, como debates na radio ou televisión e opinións dos oíntes. 

• Exposición da información tomada de varios medios de comuni-
cación acerca dun tema de actuali dade contrastando os diferentes puntos
de vista e as opinións expresadas polos devanditos medios, respec tando as
normas que rexen a interacción oral. 

• Presentacións orais ben estruturadas sobre temas relacionados
coa actividade académica ou a actualida de que admitan diferentes puntos
de vista, utilizando o apoio de medios audiovisuais e das tecnoloxías da
información e da comunicación. 
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• Comprensión de presentacións, exposicións ou conferencias realiza-
das no ámbito académico relacio nadas con contidos de diferentes materias. 

• Colaboración en actividades de aprendizaxe indi viduais ou com-
partidas, especialmente nas propostas de planificación das actividades e na
presentación de informes de seguimento e avaliación das tarefas. 

• Participación en actividades de aprendizaxe com partida para
fomentar estratexias de cooperación e de respecto. 

• Utilización da lingua para tomar conciencia dos coñecementos, as
ideas e os sentimentos propios e para regular a propia conduta. 

Bloque 2. Ler e escribir. 

Comprensión de textos escritos. 

• Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións
sociais, como disposicións legais e folletos. 

• Comprensión de textos dos medios de comunica ción atendendo
especialmente aos xéneros de opinión, como editoriais ou columnas. 

• Comprensión de textos do ámbito académico, aten dendo especial-
mente á consulta, en diversos soportes, de dicionarios, glosarios e outras
fontes de informa ción, incluíndo fragmentos de ensaios. 

• Utilización das bibliotecas e das tecnoloxías da información e da
comunicación de forma autónoma para a localización, selección e
organización de infor mación. 

• Reflexión crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de
discriminación para fomentar unha sensibilidade crítica fronte a elas. 

Composición de textos escritos. 

• Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais
como foros, solicitudes e instancias, reclamacións, curricula vitae e folletos. 

• Composición de textos propios dos medios de comunicación como
cartas ao director e artigos de opi nión (editoriais e columnas), destinados
a un soporte escrito ou dixital. 

• Composición, en soporte papel ou dixital, de tex tos propios do
ámbito académico, especialmente textos expositivos, explicativos e argu-
mentativos elaborados a partir da información obtida en diversas fontes e
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organizada mediante esquemas, mapas conceptuais e resumos, así como a
elaboración de proxectos e infor mes sobre tarefas e aprendizaxes. 

• Utilización da composición escrita como fonte de información e
aprendizaxe, como forma de comunicar as experiencias e os coñecementos
propios, e como forma de regular a conduta. 

• Dominio das normas de presentación dos textos escritos tanto en
soporte papel como dixital, con res pecto ás normas gramaticais,
ortográficas e tipográfi cas. 

Bloque 3. Educación literaria. 

• Lectura de novelas e de relatos desde o século XIX ata a actualidade. 

• Recitado de poemas contemporáneos, con especial atención ás
achegas do simbolismo e das vangardas á linguaxe poética, valorando a
función dos elementos simbólicos e dos recursos retóricos e métricos no
poe ma. 

• Lectura de relatos contemporáneos de diverso tipo que ofrezan
distintas estruturas e voces narrativas. 

• Lectura dramatizada de breves pezas teatrais con temporáneas, ou
de fragmentos, de carácter diverso constatando algunhas innovacións nos
temas e nas for mas. 

• Coñecemento das características xerais dos gran des períodos da
historia da literatura desde o século XIX ata a actualidade. 

• Achegamento a algúns autores e autoras relevan tes das literatu-
ras hispánicas e europea desde o sécu lo XIX ata a actualidade. 

• Composición de textos de intención literaria e ela boración de tra-
ballos sobre as lecturas dirixidas. 

• Utilización con certa autonomía da biblioteca do centro, das do
contorno e de bibliotecas virtuais. 

• Desenvolvemento da autonomía lectora e aprecio pola literatura
como fonte de pracer e de coñecemen to doutros mundos, tempos e culturas. 

Bloque 4. Coñecemento da lingua. 

• Coñecemento dos diferentes rexistros e dos facto res que inciden
no uso da lingua en distintos ámbitos sociais e valoración da importan-
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cia de usar o rexistro adecuado segundo as circunstancias da situación
comunicativa. 

• Coñecemento da diversidade lingüística de Espa ña (linguas e dia-
lectos), análise dos factores que inci den na relación das linguas da nosa
comunidade, e reflexión sobre a situación actual do español no mun do. 

• Recoñecemento e utilización dalgunhas formas de expresión da
subxectividade en textos de carácter expositivo e argumentativo e identifi-
cación e uso das variacións que adoptan as formas deícticas en relación
coas situacións de comunicación. 

• Identificación e uso reflexivo de distintos procede mentos de cone-
xión nos textos, con especial atención a conectores de causa, consecuen-
cia, condición e hipótese, e dos mecanismos gramaticais e léxicos de refe-
rencia interna, favorecendo a autonomía na revi sión dos propios textos. 

• Recoñecemento e uso coherente da correlación temporal na coor-
dinación e subordinación de oracións e no discurso relatado (paso de estilo
directo a indirec to). 

• Recoñecemento dos esquemas semántico e sintác tico da oración,
construción e transformación de enun ciados de acordo con estes esquemas
e uso da termi noloxía sintáctica necesaria nas actividades: enuncia do, frase
e oración; suxeito e predicado; predicado nominal e predicado verbal;
suxeito, verbo e comple mentos; axente, causa e paciente; oración imperso-
al; oración activa e oración pasiva; oración transitiva e intransitiva; comple-
mento directo, indirecto, de réxi me, circunstancial, axente e atributo;
oracións subor dinadas substantivas, adxectivas e adverbiais. 

• Uso de procedementos para compoñer os enuncia dos cun estilo
cohesionado e emprego dos seguintes termos: aposición; adxectivo e ora-
ción de relativo explicativos; construción de participio e de xerundio; ora-
ción coordinada (copulativa, disxuntiva, adversati va e consecutiva); subor-
dinada causal, consecutiva, condicional e concesiva. 

• Distinción entre a forma (categoría gramatical) e a función das
palabras, así como coñecemento dos pro cedementos léxicos (afixos) e
sintácticos para o cam bio de categoría. 

• Interpretación das informacións lingüísticas que proporcionan os
dicionarios da lingua (gramaticais, semánticas, rexistro e normativa). 

• Uso con certa autonomía de dicionarios e correcto res ortográficos
dos procesadores de textos. 
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• Coñecemento e uso reflexivo das normas ortográfi cas, empregan-
do os termos apropiados na explicación sobre o uso (sílaba tónica, til
diacrítico, etc.) e apre ciando o seu valor socialeanecesidade de cinguirse á
norma lingüística. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Comprender a intención comunicativa, as ideas principais, os
datos relevantes, as teses ou argumentos dos textos orais nos medios de
comunicación ou no ámbito escolar. 

Con este criterio avalíase se o alumnado dá elabora do resumos ou
esquemas de exposicións orais reco llendo intencións, teses ou argumentos
de declara cións en debates públicos de carácter persuasivo ou do ámbito
escolar. 

2. Comprender a intención comunicativa, temas, organización da
información de textos escritos nos medios de comunicación ou no ámbito
públicos e xul gar a eficacia dos procedementos lingüísticos usados.
Comprender instrucións que regulan a vida social e procesos de aprendiza-
xe complexos. 

Este criterio serve para avaliar se os alumnos e alumnas identifican o
acto da fala e o propósito comu nicativo nos textos públicos de participa-
ción; se son capaces de inferir o tema principal e os secundarios a partir de
informacións do texto e dos seus coñecemen tos; se son capaces de xulgar
o papel dalgúns procede mentos lingüísticos (rexistro, organización do texto,
figuras retóricas) na eficacia do texto (claridade, pre cisión, capacidade de
persuasión); se seguen instru cións en procesos complexos de aprendizaxe. 

3. Expoñer, explicar, argumentar, resumir e comen tar, en soporte
papel ou dixital, usando o rexistro ade cuado, con claridade e coherencia,
respectando as normas gramaticais e ortográficas e valorando a impor -
tancia de planificar e revisar o texto. 

Con este criterio preténdese avaliar na composición de textos a súa
organización e coherencia, así como a súa planificación ata chegar ao texto
definitivo, axus tado a un formato e rexistro axeitados, e se as alumnas e
alumnos saben compoñer textos propios do ámbito público. 

4. Realizar presentacións orais claras e estruturadas sobre temas
académicos, sociais, políticos, culturais coa axuda dos medios de comuni-
cación e das TIC. 
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Con este criterio preténdese observar se o alumnado é capaz de rea-
lizar exposicións orais sobre un tema coa axuda de notas escritas, carteis,
diapositivas ou calquera outro medio audiovisual, de forma ordenada e crí-
tica, proporcionando datos que lles permitan aos oíntes adoptar unha
actitude propia. Valorarase a uti lización dos medios audiovisuais e das TIC
como apoio nas presentacións orais. 

5. Expoñer unha opinión argumentada sobre a lectu ra de obras a
partir do século XIX ata a actualidade; avaliar a composición xeral e rela-
cionar o sentido da obra e a propia experiencia. 

Preténdese avaliar a competencia lectora no ámbito literario por
medio da lectura de obras completas dos períodos literarios estudados; con
espírito crítico, valorando o contido, a estrutura, as características das
obras, o punto de vista da autora ou autor. 

6. Identificar e valorar en textos orais e escritos a presenza dun uso
sexista da linguaxe ou de valora cións discriminatorias sobre colectivos ou
culturas distintos. Propoñer outras formulacións que eliminen a discrimi-
nación detectada. 

Con este criterio inténtase comprobar se o alumnado é capaz de
detectar, tanto nos textos alleos como nos propios, algún tipo de prexuízo
moral, cultural ou sexista tanto no contido como na linguaxe utilizada;
tamén se é capaz de propoñer solucións lingüísticas que supriman o uso
discriminador, non só nos distin tos medios de comunicación, senón tamén
no uso dia rio do ámbito sociocultural que o rodea. 

7. Utilizar os coñecementos literarios na compren sión e valoración
de textos breves da literatura con temporánea, relacionando fragmentos e
autores co seu contexto literario e histórico; valorar as innovacións dos
xéneros e as formas na literatura contemporánea. 

Este criterio avalía a capacidade de percepción por parte do alum-
nado do fenómeno literario como unha actividade enmarcada nun período
socio-histórico determinado, identificando características e valorando as
novidades e achegas dos movementos xurdidos nas épocas de estudo.
Deberán tamén poder recrear ou imitar algún modelo proposto na clase. 

8. Mostrar coñecemento das relacións, nas obras lidas, entre o con-
texto e os autores/ras cun traballo persoal de síntese ou recreación, en
soporte papel ou dixital, expoñendo unha valoración persoal. 
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Este criterio trata de comprobar que se comprende o fenómeno lite-
rario como unha actividade comunicati va estética nun contexto histórico
determinado, mediante un traballo persoal, en soporte papel ou dixi tal, que
sintetice a información obtida ou a composi ción dun texto que imite ou
recree algún dos modelos utilizados. Preténdese comprobar que se adquire
o coñecemento dos períodos e movementos literarios a partir do século XIX
ata a actualidade, así como de obras ou autores máis relevantes desa época. 

9. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as nor mas de uso para
resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos e para a
composición e revi sión autónoma dos textos propios. 

Preténdese avaliar con este criterio se se adquiren e se utilizan os
coñecementos sobre a lingua e as normas de uso en relación coa compren-
sión e coa composición e se se utilizan con autonomía na revisión de tex-
tos; avaliaranse todos os aspectos, en especial a expresión da subxectivida-
de (opinión, valoración, certeza, citas), a deíxe (fórmulas de confianza e de
cortesía), a utiliza ción de oracións simples e complexas, o uso de conec -
tores (causa, consecuencia, condición e hipótese), os mecanismos de refe-
rencia interna, a construción de enunciados cohesionados (construcións e
oracións nominais, xustaposición, coordinación e subordina ción). Terase en
conta a ortografía de elementos de ori xe grecolatina, a puntuación como
recurso de cohe sión, o uso da raia e da paréntese en incisos e os usos
expresivos das comiñas. 

10. Coñecer e usar a terminoloxía lingüística axeita da na reflexión
sobre o uso. 

Preténdese comprobar con este criterio que se coñe ce e se usa de
forma axeitada a terminoloxía necesaria para referirse aos coñecementos
gramaticais; debe dis tinguirse neste curso a diferenza entre forma e fun-
ción das palabras, e débense coñecer os procedementos léxicos (afixos) e
sintácticos para os cambios de cate goría; valorarase a progresiva autono-
mía na obtención de todo tipo de información lingüística en dicionarios e
outras obras de consulta. 

LINGUA ESTRANXEIRA. 

INTRODUCIÓN. 

As linguas son instrumentos de comunicación e de coñecemento,
vehículo dos sistemas de valores e das expresións culturais e factor
determinante da identi dade dos pobos e das persoas. 
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