
Con este criterio inténtase avaliar a capacidade do alumnado para
utilizar diferentes recursos informáti cos ao servizo da creación musical.
Trátase de valorar a aplicación das técnicas básicas necesarias para uti lizar
algúns dos recursos tecnolóxicos ao servizo da música e a autonomía do
alumnado para tomar deci sións no proceso de creación. 

8. Sonorizar unha secuencia de imaxes fixas ou en movemento uti-
lizando diferentes recursos informáti cos. 

Este criterio pretende comprobar os criterios de selección de frag-
mentos musicais adecuados á secuencia de imaxes que se pretende sono-
rizar e a aplicación das técnicas básicas necesarias para a ela boración dun
produto audiovisual, e pode desenvol verse en coordinación coa materia de
educación plás tica e audiovisual. 

LINGUA GALEGA E LITERATURA. 

INTRODUCIÓN. 

A área de lingua galega e literatura ten como finali dade fundamen-
tal o desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado. Xa
que logo, está orienta da a garantir que, ao final da educación secundaria
obrigatoria, o alumnado sexa capaz de interaccionar adecuadamente nas
situacións de comunicación fun damentais dos ámbitos escolar, social,
cultural e pro fesional, 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
creati vidade e adecuación ao contexto en que se realiza a comunicación.
Non en van, a lingua é unha das ferra mentas fundamentais que vai utilizar
para relacionar se 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 comunica ción e das tecnoloxías da socie-
dade da información. Ademais, concibir a aprendizaxe da lingua como o
desenvolvemento das destrezas de comprensión e de expresión nos contex-
tos sociais máis relevantes, incluído o literario, implica que o coñecemento
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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 perfec -
cionamento destes. Daquela, a unidade lingüística fundamental terá que ser
o discurso e as propiedades textuais convértense nun dos piares do bloque
de fun cionamento da lingua. Mais esta concepción implica tamén unha sis-
tematización progresiva ao longo da etapa dese funcionamento da lingua,
co asentamento dunha metalinguaxe axustada e, asemade, o profunda-
mento gradual na reflexión sobre discursos cada vez máis complexos. 

Agora ben, a lingua tamén é transmisora de signifi cados culturais e
iso supón atender a aspectos como o seu papel de depositaria e, ao mesmo
tempo, confor madora dunha determinada visión do mundo ou cultu ra e,
así mesmo, como lugar de proxección simbólica de identidades. Deste xeito,
a materia de lingua gale ga e literatura debe garantir un coñecemento
reflexivo e práctico do idioma que leve o alumnado a sentirse seguro para
usalo con propiedade en calquera situa ción, mais tamén debe contribuír á
comprensión e á valoración da realidade plurilingüe en que nos move mos
e á superación dos prexuízos que bloquean o uso do galego en
determinados contextos ou con determi nadas persoas, encarando os
condicionamentos socio lingüísticos 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 abor dado desde diferen-
tes perspectivas. En concreto, debe contribuír á capacitación comunicativa
do alumnado ao fornecerlle modelos de lingua apropiados e creati vos en que
prima a dimensión estética, pero tamén se erixe como fonte de pracer e de
enriquecemento per soal e como manifestación dunha cultura diferenciada. 

A literatura tamén contribue a mellorar o gusto pola lectura, a
mellorar a súa capacidade de comprensión e interpretación de mensaxes
escritas e a formar o espí rito crítico do alumnado. 

En calquera caso, será preciso integrar na práctica da aula, a través
de tarefas e situacións significativas para o alumnado, tanto procedemen-
tos, conceptos e actitudes como o traballo das capacidades básicas (escoi-
tar comprensivamente e falar, ler e escribir) así como, en xeral, todos os
bloques de contidos, que pre sentan a súa especificidade sempre en articu-
lación 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

Lexislación da Educación Secundaria en Galicia

170

8002104-LIBRO 2 SECUNDARIA:8002104-LIBRO SECUNDARIA pnto.200  16/7/08  21:48  Página 170



en espiral, o que significa que a adquisición de novas habilidades debe ir para-
lela ao mantemento e á activación das dos cursos anteriores, pois sobre elas
se asenta. Polo tan to, 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
xei to, os criterios de avaliación dos distintos cursos só se distinguirán na auto-
nomía que as alumnas e os alum nos deberán demostrar na asimilación e uso
práctico dos contidos, en función da súa madureza e de que se trate de ava-
liar a adquisición de novas habilidades ou a activación das vellas. 

Cómpre poñer especial atención na oralidade e nas competencias
activas; aproveitar os recursos que ofre ce a biblioteca, así como as tecno-
loxías da información e da comunicación, e fomentar a investigación en
gru po 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 com -
pañeiros, así como o profesorado doutras áreas, inci den 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 con-
verter o centro nun lugar que ofreza contextos comunicativos diversos en
galego que lle fornezan ao alumnado modelos lingüís ticos adecuados a
cada situación e favorezan as inte raccións entre iguais de maneira
organizada. O traba llo por proxectos que impliquen varias disciplinas é,
neste sentido, de grande utilidade. Fundamentalmen te, 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 coñecemen-
tos lingüísticos e literarios que ten o alum nado, aproveitando todos os
contidos adquiridos nunha das materias para a aprendizaxe das outras.
Unha proposta didáctica integradora das distintas lin guas do centro ase-
gura a transferencia de saberes entre elas. 

Contribución da área ao desenvolvemento das com petencias
básicas. 

Se a área de lingua e literatura se orienta á adquisi ción de destrezas
que permitan o uso pleno da lingua nun amplo abano de contextos, é
evidente que consti túe o ámbito privilexiado para o progreso da compe -
tencia en comunicación lingüística en toda a súa extensión. 
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Porén, hai outras competencias básicas con que gar da unha relación
moi estreita. Así sucede, coa compe tencia social e cidadá. Desde a materia
de lingua gale ga e literatura é obrigado facilitar, a través do traballo con
diferentes tipos de textos e situacións de comuni cación, a aproximación
crítica á realidade, así como o coñecemento e exercicio dos valores demo-
cráticos e dos dereitos civís. 

O traballo das destrezas dialóxicas prepara para compartir e respec-
tar saberes e referencias culturais. Ademais, redunda na mellora da prácti-
ca de normas sociais de convivencia, no emprego da negociación para che-
gar a acordos. 

En canto á competencia no tratamento da informa ción e dixital, a
súa relación con lingua galega e lite ratura ten dúas dimensións comple-
mentarias: dunha banda, cómpre aprender a utilizar unha serie de ferra -
mentas que hoxe en día se presentan en soportes variados e que lles
permitirán ás alumnas e aos alum nos mellorar as súas habilidades e obter
información verbo da área que nos ocupa: desde as máis estrita mente lin-
güísticas, como dicionarios, correctores orto gráficos..., ata as relacionadas
coa materia dun xeito menos exclusivo (enciclopedias, xornais dixitais...),
pasando por outras de corte literario (bibliotecas vir tuais, catálogos de
publicacións...). 

Doutra banda, a lingua mesma é unha ferramenta: aquela con que
os cidadáns e cidadás nos enfrontamos á crecente cantidade de informa-
ción de que se dispón. Con ela podemos e debemos seleccionar, analizar
cri ticamente, organizar, relacionar e sintetizar esa infor mación co fin de
transformármola en coñecemento. 

Disponse de competencia cultural e artística se se crean, compren-
den, aprecian e valoran con criterio manifestacións estéticas. Nesta área,
isto concrétase sobre todo no ámbito literario, mais tamén no coñece -
mento 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 concre to, ao perfeccionar a lectura comprensiva, a
composi ción de resumos e de esquemas que organicen as ideas, a interpre-
tación das informacións lingüísticas dos dicionarios, a exposición e as con-
clusións sobre tarefas académicas, etc. Tamén contribuirá decisiva mente o
valorar a lectura e a escrita como fontes de enriquecemento propio. 
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A autonomía e iniciativa persoal promóvense desde a materia de lin-
gua e literatura co contacto activo e continuo con distintos espazos de
comunicación: a intervención en situacións reais ou simuladas; os obra -
doiros de escrita; a lectura de obras literarias que esti mulen a imaxinación
e fomenten a creatividade; o uso progresivamente autónomo dos medios
de comunica ción social, das tecnoloxías da información e da comu nicación
(en diante, TIC) e da biblioteca para apren der a manter unha actitude críti-
ca ante as mensaxes recibidas; a localización e selección de información; a
orientación lectora; o fomento da autoestima lingüísti ca, etc. Pero, ade-
mais, o propio traballo da linguaxe é clave na análise de problemas, na ela-
boración de plans e nas toma de decisións. 

Obxectivos. 

1. Comprender discursos orais e escritos nos diver sos contextos da
actividade social, cultural e académi ca. 

2. Expresarse oralmente de xeito correcto, coheren te, creativo e ade-
cuado aos distintos contextos da acti vidade social, laboral e cultural, adoptan-
do mediante o diálogo actitudes de respecto e de colaboración cos demais. 

3. Expresarse por escrito de xeito correcto, coheren te, creativo e
adecuado aos distintos contextos da acti vidade social, laboral e cultural. 

4. Utilizar eficazmente a lingua na actividade esco lar para buscar,
procesar e analizar información e mais para redactar ou expoñer textos
propios do ámbito aca démico. 

5. Utilizar criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os
medios de comunicación social e as TIC para obter, interpretar, elaborar e
valorar informa cións 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 supe rar as
que supoñen obstáculos para a súa utilización en calquera contexto e
situación. 

8. Coñecer e respectar a realidade plurilingüe e plu ricultural do
Estado español, de Europa e do mundo actual, facerse consciente da
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riqueza que representa e entender as situacións que provoca o contacto
de lin guas. 

9. Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os este-
reotipos 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 coñe cementos sobre
as convencións de cada xénero, os temas e motivos da tradición literaria e
os recursos estilísticos. 

12. Aproximarse ao coñecemento do patrimonio lite rario e valoralo
como un xeito de simbolizar a expe riencia individual e colectiva en diferen-
tes contextos histórico-culturais. 

CONTIDOS. 

PRIMEIRO CURSO. 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

Comprensión de textos. 

• Comprensión de textos propios dos medios de comunicación, espe-
cialmente de novas de actualidade próximas aos intereses do alumnado. 

• Comprensión de textos orais utilizados no ámbito académico,
como presentación de tarefas e de instru cións para a súa realización ou
breves exposicións orais de temáticas variadas. 

• 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 alum -
nado e mais no traballo colaborativo. 

• Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calque-
ra tipo de discriminación, con especial atención ás procedentes dos infor-
mativos dos medios de comunicación. Identificación dos usos lingüísticos
discriminatorios máis evidentes e procura de alterna tivas. 

• Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega
correcta e actitude crítica ante os pre xuízos que se poidan asociar a ela. 
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Produción de textos. 

• Exposición planificada, clara e ordenada, coa axu da das TIC, de
informacións de actualidade que inte resen ao alumnado tomadas dos
medios de comunica ción. 

• Narración oral coa axuda dos medios audiovisuais e das TIC a par-
tir dun guión preparado previamente, incluíndo descricións sinxelas, ideas
e valoracións relativas aos feitos expostos. 

• Participación activa en situacións propias do ámbito académico
(pedimento de aclaracións, inter cambio de opinións, exposición de conclu-
sións...). 

• Coherencia entre comunicación verbal e non ver bal na produción
dos discursos e presentacións orais. 

• Participación en situacións de comunicación reais ou simuladas
propias da vida cotiá do alumnado adop tando o rexistro adecuado a estas. 

• Valoración do diálogo como medio de resolución de conflitos,
intervencións orais respectuosas con quen nos rodea e actitude de
cooperación en situa cións de aprendizaxe compartida. Desenvolvemento
de habilidades de comunicación asertiva aplicadas, por exemplo, á expre-
sión e recepción de sentimentos positivos. 

• 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. 

• 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 elec trónico, normas e instrucións de uso. 

• Comprensión de textos dos medios de comunica ción, sobre todo
de noticias relacionadas coa vida cotiá, atendendo ao lugar que ocupan na
estrutura do xornal, á información dos feitos e aos elementos para textuais. 

• Comprensión de textos do ámbito académico, aten dendo especial-
mente aos de carácter instrutivo e expositivo (incluídas webs educativas e
informacións de dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos soportes). 
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• 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, elabo ración de esquemas que as estruturen visualmente e
resumo. 

• Utilización dirixida da biblioteca do centro e das TIC para obter
tanto información como modelos para a composición escrita. 

• Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calque-
ra tipo de discriminación, con especial atención ás procedentes das infor-
macións dos xornais. Identificación dos usos lingüísticos discriminatorios
máis evidentes e procura de alternativas. 

• Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo correctos, inci-
dindo especialmente na adecuación aos patróns fonéticos do galego e na
atención aos signos de puntuación. 

Produción de textos escritos. 

• Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións
sociais, como instrucións e normas, mensa xes de chat ou de correo elec-
trónico. 

• Composición de textos propios dos medios de comunicación
impresos ou dixitais, especialmente noticias. 

• Composición de textos propios do ámbito académi co, especial-
mente conclusións sobre tarefas e aprendi zaxes efectuadas, resumos,
esquemas e exposicións sinxelas. 

• Composición de textos narrativos e descritivos. 

• Planificación, revisión e boa presentación dos tex tos escritos, con
respecto polas normas gramaticais e ortográficas e mais con adecuación á
temática, fins, destinatarios... 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. 

• Recoñecemento das intencións comunicativas expresadas a través
das modalidades oracionais. 

Lexislación da Educación Secundaria en Galicia

176

8002104-LIBRO 2 SECUNDARIA:8002104-LIBRO SECUNDARIA pnto.200  16/7/08  21:48  Página 176



• Recoñecemento e uso reflexivo dos mecanismos de cohesión tex-
tual como a deíxe persoal, a actualización e a referencia interna de tipo
gramatical e mais dos nexos e conectores textuais máis comúns, en
particu lar os temporais e explicativos. 

• Indución, a partir de usos contextualizados, da diferenza entre
palabras flexivas e non flexivas e reco ñecemento das categorías
gramaticais básicas (subs tantivo, adxectivo cualificativo, verbo, adverbio),
para o perfeccionamento da produción e comprensión tex tuais. 

• Indución das regras de concordancia e das fun cións sintácticas
principais no seo da oración para a mellora das estruturas na construción
e revisión de textos. 

• Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorpora-
ción de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos identifi-
cados nos textos traballados na aula. 

• Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohe sión sintáctica,
así como das normas ortográficas, con aprecio dos seus valores funcionais
e sociais. 

• Reflexión básica acerca daqueles aspectos da fonética e da fono-
loxía do galego onde poidan produ cirse interferencias (apertura das vogais
de grao medio, n velar, entoación...), exposición a modelos positivos e prác-
tica mediante a lectura de textos. 

• Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrec ción, 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 clases
de palabras e normativa. 

Bloque 4. Lingua e sociedade. 

• Coñecemento xeral da diversidade lingüística no mundo e no
Estado español, valorando positivamente o plurilingüismo como expresión
da riqueza cultural da humanidade. 

• Observación da situación sociolingüística en can to a usos e acti-
tudes no contorno máis próximo (aula, barrio...), con aproximación aos pre-
xuízos lingüísticos máis evidentes. 
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• Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquece-
mento persoal e colectivo do uso norma lizado da lingua galega, afirmando
o plurilingüismo. 

• Observación das principais diferenzas, contextuais e formais, entre
usos de distintos niveis e rexistros, tanto na oralidade como na escrita. 

Bloque 5. Educación literaria. 

• Selección guiada e lectura orientada de obras ade cuadas á idade
que estimulen o hábito e pracer lector ao tempo que amplían o coñece-
mento do mundo. 

• Lectura expresiva e comprensiva e mais audición de poemas reci-
tados ou cantados, captando o uso dos recursos estilísticos principais do
nivel semántico e os que conforman o ritmo poético. 

• Lectura expresiva e comprensiva e mais audición de diferentes
textos narrativos breves, recoñecendo a funcionalidade dos elementos for-
mais básicos. 

• Lectura dramatizada e comprensiva e mais visio namento de pezas
teatrais, apreciando os seus compo ñentes e procedementos máis relevantes. 

• Comparación entre textos literarios e non literarios e dos tres
grandes xéneros. 

• Creación de textos de intención literaria partindo dos trazos for-
mais dos traballados na aula e das posi bilidades lúdico-estéticas da lingua. 

• Análise doutras linguaxes estéticas: o cómic. 

• Aproveitamento guiado dos fondos e recursos que ofrecen as
bibliotecas, incluídas as virtuais. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais sin-
xelos dos ámbitos social e académico. Seguir instrucións para realizar tare-
fas 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 fun-
damentais de textos oídos, como noticias de actualidade procedentes dos
medios de comunicación, instrucións para realizar tarefas ou breves expo-
sicións de tema académico. 
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2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos escritos
sinxelos dos ámbitos social e académi co. Seguir instrucións para realizar
tarefas guiadas de aprendizaxe. 

Este criterio permite avaliar se o alumnado é quen de comprender e
resumir contos, noticias, mensaxes electrónicas, informacións de enciclo-
pedias e outros textos escritos semellantes, recoñecendo o tema prin cipal
e os secundarios, se os houber, apoiándose en aspectos gráficos (tipos de
letra, subliñados, ilustra cións...) ou en trazos de cohesión claros (distribu-
ción en parágrafos, comezo e final destes...). Tamén permi te comprobar se
o alumnado é capaz de seguir instru cións escritas sinxelas relacionadas
coas tarefas de aprendizaxe que debe abordar. 

3. Realizar exposicións e narracións orais planifica das claras e áxiles
e participar de forma construtiva en diversas interaccións comunicativas
(simulacións, tra ballos colaborativos...) respectando as regras que as rexen.
Adoptar o rexistro adecuado a cada tipo de tex to e situación. 

Con este criterio preténdese descubrir caléacapa cidade do alumnado
para narrar, describir e expoñer oralmente sucesos, informacións, valora-
cións, etc. seguindo un guión previamente elaborado e axudándo se dos
medios audiovisuais e das TIC. Preténdese tamén que sirva para valorar a
calidade das súas inte raccións orais, tanto cando exerce o papel de emisor
como cando exerce o de receptor, calidade que deberá demostrar no traba-
llo cotián da aula e mais nas situa cións propias do contexto extraescolar que
se simulen nela. Debe servir para valorar habilidades lingüísticas e actitudes:
a corrección, o respecto aos valores demo cráticos e ás regras sociocomuni-
cativas (saúdos, non interrupción de quen fala...), a actitude dialogante e
atenta ás expresións ou opinións dos demais, a perti nencia e mais a adecua-
ción das intervencións e a manifestación de ideas e sentimentos propios. 

4. Escribir, seguindo un modelo, narracións e descri cións, así como
outros textos sinxelos propios da vida cotiá, das relacións sociais e dos
medios de comunica ción. Planificar e revisar os ditos textos coa axuda do
profesorado aplicándolles normas básicas de adecua ción, 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, resu mos de temas académicos adecuados á idade... previa -
mente planificados mediante esquemas que reflictan as ideas que se que-
ren expresar. Tamén permitirá comprobar se se coida a presentación
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(marxes, sangra dos, tamaños de letra, subliñados, ilustracións...) e se se revi-
san 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. 

5. Consultar, baixo a dirección do profesorado, tex tos en diferentes
soportes co fin de extraer a informa ción solicitada e incorporala ás propias
producións. 

Este criterio está orientado a avaliar a capacidade de usar con efec-
tividade un recurso concreto sinalado polo profesorado e procedente, ben
da biblioteca do centro, ben dos medios audiovisuais e das TIC, para res-
ponder a preguntas formuladas na aula. 

6. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as nor mas do uso lin-
güístico para resolver problemas de comprensión e para compoñer e
revisar de xeito diri xido 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 revi sión textuais. Avalíase, sobre todo, a aprehensión do
funcionamento dos mecanismos de cohesión (a deíxe, a actualización, as
referencias internas de tipo grama tical, os conectores), da adecuación e da
gramaticali dade e a súa incorporación ás producións propias, recoñecendo
os erros e considerándoos parte do proce so de aprendizaxe. 

7. Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos dis cursivos, os meca-
nismos da lingua e coñecer e usar unha terminoloxía lingüística básica. 

Este criterio permitirá saber se se inducen e asimi lan as formas e as
regras lingüísticas a través dos usos contextualizados e se se coñece e se
usa de forma ade cuada a terminoloxía necesaria para seguir as explica -
cións 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 achega-
mento activo, do contexto sociolingüístico máis próximo, considerando a
percepción das actua cións normalizadoras e da presenza de prexuízos, así
como a adopción de actitudes positivas cara o uso nor malizado da lingua. 
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9. Recoñecer a diversidade lingüística do mundo actual, con especial
atención ao contorno peninsular. 

Este criterio permite avaliar o recoñecemento da diversidade lingüísti-
ca e cultural e se esta chega a ser entendida como riqueza e reflexo do derei-
to dos pobos e dos individuos á súa identidade, valorándoa positi vamente. 

10. Ler con regularidade obras literarias e desenvol ver 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. 

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 poten -
cialidade dos trazos temático-formais do xénero para ampliar o coñece-
mento do mundo que cada quen posúe. 

11. Utilizar os coñecementos literarios na compren sión de textos
breves ou fragmentos, atendendo espe cialmente os trazos xenéricos e á
funcionalidade dos recursos retóricos. 

Con este criterio avalíase a comprensión e valora ción 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 fun cional dos princi-
pais recursos retóricos. 

12. Participar de maneira activa na creación de tex tos de intención
estética tomando como modelo os lidos e comprendendo os recursos que
se empreguen. 

Avaliarase a través deste criterio a implicación en obradoiros litera-
rios de (re)creación a partir de mode los, con comprensión dos distintos
recursos, funda mentalmente estilísticos, dos textos lidos e comenta dos na
aula. Terase que comprobar que o alumnado é quen de empregar nos pro-
pios escritos determinados coñecementos literarios. 

SEGUNDO CURSO. 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

Comprensión de textos. 
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• Comprensión de novas de actualidade e de infor macións de cró-
nicas e de reportaxes procedentes dos medios de comunicación audiovi-
sual. 

• Comprensión de textos orais utilizados no ámbito académico,
como presentación de tarefas e de instru cións para a súa realización ou
breves exposicións orais de temáticas variadas. 

• 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 alum -
nado e mais no traballo colaborativo. 

• Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes dos medios de comu-
nicación, con especial atención aos programas de carácter informativo e,
xa que logo, ás noticias, reportaxes e crónicas que conteñen. Recoñe -
cemento dos usos lingüísticos discriminatorios máis evidentes, análise dos
prexuízos que os sustentan e procura de alternativas. 

• Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega
correcta e actitude crítica ante os pre xuízos que se poidan asociar a ela. 

Produción de textos. 

• Exposición planificada, clara e ordenada, coa axu da das TIC, de
informacións de actualidade que inte resen ao alumnado tomadas dos
medios de comunica ción, poñendo de relevo as diferenzas no modo de pre -
sentar os feitos dos distintos medios. 

• Participación activa en situacións propias do ámbito académico
(achega de propostas e de informa ción, intercambio de opinións, exposi-
ción de informes sobre as tarefas realizadas...). 

• Coherencia entre comunicación verbal e non ver bal na produción
dos discursos e presentacións orais. 

• Participación en situacións de comunicación reais ou simuladas
propias da vida cotiá do alumnado adop tando o rexistro adecuado a elas. 

• Valoración do diálogo como medio de resolución de conflitos,
intervencións orais respectuosas con quen nos rodea e actitude de
cooperación en situa cións de aprendizaxe compartida. Desenvolvemento
de habilidades de comunicación asertiva (por exemp lo, aplicadas á solicitu-
de de cambios). 
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• 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. 

• Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións
sociais en ámbitos próximos á experiencia do alumnado, como diarios ou
cartas persoais e solici tudes. 

• Comprensión e análise de textos dos medios de comunicación,
sobre todo de noticias, reportaxes e crónicas, atendendo ao lugar que ocu-
pan na estrutura do xornal dixital e aos elementos paratextuais. 

• Comprensión de textos do ámbito académico, aten dendo espe-
cialmente aos de carácter instrutivo e expositivo (incluídas webs educa-
tivas e informacións de dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos
soportes). 

• 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, elabo ración de esquemas que as estruturen visualmente e
resumo. 

• Utilización progresivamente autónoma da bibliote ca e das TIC
como fonte de información e de modelos para a composición escrita. 

• Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calque-
ra tipo de discriminación, con especial atención ás procedentes das
noticias, reportaxes e cró nicas dos medios de comunicación.
Recoñecemento dos usos lingüísticos discriminatorios máis evidentes, aná-
lise dos prexuízos que os sustentan e procura de alternativas. 

• Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo correctos, inci-
dindo especialmente na adecuación aos patróns fonéticos do galego e na
atención aos signos de puntuación. 

Produción de textos. 

• Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais
en ámbitos próximos á experiencia do alumnado, como diarios e cartas
persoais ou solici tudes. 
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• Composición de textos propios dos medios de comunicación en
soporte papel ou dixital; por exemp lo noticias, crónicas e reportaxes. 

• Composición, en soporte papel e dixital, de textos propios do
ámbito académico (esquemas, resumos, exposicións e explicacións sinxelas,
informes de tare fas e aprendizaxes efectuadas). 

• Composición de textos narrativos e descritivos. 

• Planificación, revisión e boa presentación dos tex tos escritos, con
respecto polas normas gramaticais e ortográficas e mais con adecuación á
temática, fins, destinatarios... 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 ao tratamento dos interlocutores e ás fórmulas de cortesía. 

• Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conec tores 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. 

• Indución, a partir de usos contextualizados, da estrutura das pala-
bras flexivas, especialmente subs tantivo e verbo, e recoñecemento dos seus
aspectos morfolóxicos máis precisos para a mellora da com prensión e pro-
dución textuais. 

• Distinción reflexiva entre os distintos elementos sintácticos no
nivel da frase para a mellora das estru turas na construción e revisión de
textos. 

• Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorpora-
ción de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos identifi-
cados nos textos traballados na aula. 

• Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohe sión 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 fono-
loxía do galego onde poidan produ cirse interferencias (apertura das vogais
de grao medio, n velar, entoación...), exposición a modelos positivos e prác-
tica, especialmente durante as exposi cións planificadas. 

• Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrec ción, 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 flexión,
relacións semánticas e normativa. 

Bloque 4. Lingua e sociedade. 

• Coñecemento xeral da situación das linguas minorizadas e das
internacionais, con manexo e interpreta ción de mapas, táboas, textos e
información dos medios e tecnoloxías da comunicación, valorando posi-
tivamente o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da huma-
nidade. 

• Comprensión da situación sociolingüística galega en canto a usos
e actitudes xerais, realizando pequenos traballos que permitan recoñecer e
analizar pre xuízos lingüísticos. 

• Coñecemento da nosa lexislación esencial en materia lingüística, a
toponimia e a antroponimia. 

• Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquece-
mento persoal e colectivo do uso norma lizado da lingua galega, afirmando
o plurilingüismo. 

• Observación das principais diferenzas, preferente mente en textos
orais, entre as variedades xeográficas da lingua galega. 

Bloque 5. Educación literaria. 

• Selección guiada e lectura progresivamente autó noma de obras
adecuadas á idade que estimulen o hábito e pracer lector ao tempo que
amplían o coñece mento do mundo. 

• Lectura expresiva e comprensiva e mais audición de poemas reci-
tados ou cantados, captando o valor funcional dos recursos estilísticos
máis relevantes nos diferentes niveis. 
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• Lectura expresiva e comprensiva e mais audición de textos narra-
tivos breves, contrastando os elementos estruturais e formais: distintas
voces, perspectivas temporais, etc.. 

• Lectura dramatizada e comprensiva e mais visio namento de pezas
teatrais, recoñecendo os compoñen tes e procedementos que caracterizan
os subxéneros. 

• Comparación entre textos pertencentes aos subxé neros literarios. 

• Creación de textos de intención literaria partindo dos trazos for-
mais dos traballados na aula e das posi bilidades lúdico-estéticas da lingua. 

• Análise doutras linguaxes estéticas: a canción. 

• Aproveitamento guiado dos fondos e recursos que ofrecen as
bibliotecas, incluídas as virtuais. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

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 tex-
tos orais procedentes dos programas de carácter informativo dos medios
de comunicación (reportaxes, crónicas...)eécapaz de obter delese seleccio-
nar os datos relevantes. Tamén se pretende comprobar se é quen de recoller
en esquemas e resu mos o contido máis significativo de presentacións e
exposicións orais sinxelas feitas na aula. E, finalmen te, se se seguen normas
e instrucións recibidas oral mente. 

2. Extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os
datos relevantes de diferentes textos escritos dos ámbitos social e acadé-
mico, así como seguir instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con
progresiva autonomía. 

Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado compren-
de textos propios da vida cotiá como dia rios ou cartas persoais; dos
medios de comunicación, como noticias, reportaxes, crónicas... e do
ámbito aca démico, como entradas de enciclopedias e de diciona rios,
webs educativas, etc. 
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3. Realizar exposicións orais planificadas claras e áxiles de informa-
cións de actualidade poñendo de relevo as diferenzas no modo de presen-
tar uns mesmos feitos de diferentes medios, así como participar de for ma
construtiva en diversas interaccións comunicativas (simulacións, traballos
colaborativos...) respectando as regras que as rexen. Adoptar o rexistro ade-
cuado a cada tipo de texto e situación. 

Con este criterio preténdese comprobar cal é a capa cidade do alum-
nado para expoñer oralmente informa cións de actualidade e breves
informes de tema acadé mico seguindo un guión previamente elaborado e
axu dán dose eficazmente dos medios audiovisuais e das TIC. Preténdese
tamén que sirva para valorar a calida de das súas interaccións orais, tanto
cando fala como cando escoita. Valoraranse habilidades lingüísticas e acti-
tudes: a corrección, o respecto aos valores demo cráticos e ás regras socio-
comunicativas (con especial atención ás formas de tratamento e ás fór -
mulas de cor tesía), a actitude dialogante e atenta ás expresións ou opinións
das outras persoas, a pertinencia e elabora ción das intervencións (adecua-
ción 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.
Pla nificar e revisar os ditos textos con progresiva autono mía 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 exposi cións académicas sinxelas... previamente planificados
mediante esquemas que reflictan as ideas que se que ren 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 dife-
rentes soportes co fin de seleccionar a información relevante e incorporala
ás propias produ cións, especialmente a traballos do ámbito académico
adecuados ao nivel. 

Este criterio permite avaliar a capacidade de usar con efectividade
recursos variados suxeridos polo pro fesorado e outros descubertos polo
propio alumnado para seleccionar información e incorporala a sinxelos tra-
ballos de aula. 
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6. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as nor mas do uso lin-
güístico para resolver problemas de comprensión e para compoñer e
revisar de xeito pro gresivamente 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 revi sión 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 gramaticalida-
de e a súa incorporación ás propias producións, recoñecendo os erros e
considerándoos parte do proceso de apren dizaxe. 

7. Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos dis cursivos, os meca-
nismos da lingua e coñecer e usar unha terminoloxía lingüística básica. 

Este criterio permitirá saber se se inducen e asimi lan as formas e as
regras lingüísticas a través dos usos contextualizados e se se coñece e se
usa de forma ade cuada a terminoloxía necesaria para seguir as explica -
cións 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 valora ción e uso social
da lingua galega e utilizala con flui dez e normalidade nos máis diversos
contextos comu nicativos. 

Con este criterio avaliarase a comprensión, a través dun achega-
mento activo, do noso contexto sociolin güístico a respecto de usos e acti-
tudes, considerando a valoración das actuacións normalizadoras, a refle-
xión diante dosprexuízoseaadopcióndeactitudes positi vas cara ao uso nor-
malizado da lingua. 

9. Recoñecer e comprender a diversidade lingüísti ca do mundo
actual. 

Este criterio permite avaliar o recoñecemento da diversidade lin-
güística e cultural e a comprensión das principais situacións sociolingüís-
ticas. 

10. Ler con regularidade obras literarias e desenvol ver 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 empre go da linguaxe. 
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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 fundamentada, aten-
dendo á potencialidade dos trazos temático-formais para ampliar o coñe-
cemento do mundo que cada quen posúe. 

11. Utilizar os coñecementos literarios na compren sión de textos
breves ou fragmentos, atendendo espe cialmente aos trazos dos subxéneros
e á funcionalida de dos recursos retóricos. 

Con este criterio avalíase a comprensión e valora ción de textos
representativos do sistema literario a partir dos comentarios realizados na
aula. Porase especial atención na identificación das características dos dis-
tintos subxéneros e na captación do valor fun cional dos recursos retóricos. 

12. Participar de maneira activa na creación de tex tos de intención
estética tomando como modelo os lidos e comprendendo os recursos que
se empregarán. 

Avaliarase a través deste criterio a implicación en obradoiros litera-
rios de (re)creación a partir de mode los, con comprensión dos distintos
recursos, funda mentalmente estilísticos, dos textos lidos e comenta dos na
aula. Terase que comprobar que o alumnado é quen de empregar nos pro-
pios escritos determinados coñecementos literarios. 

TERCEIRO CURSO. 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

Comprensión de textos 

• Comprensión de textos propios dos medios de comunicación
audiovisual, con especial atención ás entrevistas, noticias, crónicas e repor-
taxes. 

• Análise encamiñada á comprensión e á valoración crítica da
comunicación televisiva e da radiofónica coas súas especificidades. 

• Comprensión de textos orais utilizados no ámbito académico,
como presentación de tarefas e de instru cións para a súa realización,
intervencións en simpo sios ou exposicións orais de temáticas variadas. 

• Desenvolvemento de habilidades de escoita activa. Actitude de
interese, de cooperación e de respecto ante as intervencións orais de quen
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fala diante de nós, sobre todo en exposicións do profesorado ou do alum -
nado e mais no traballo colaborativo. 

• Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes dos medios de comu-
nicación, con especial atención ás procedentes das entrevistas, noticias,
reportaxes e cró nicas. Recoñecemento dos usos lingüísticos discrimi -
natorios, detección dos prexuízos que os sustentan e procura de alternati-
vas que se incorporen con progre siva autonomía ás propias producións. 

• Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega
correcta e actitude crítica ante os pre xuízos que se poidan asociar a ela. 

Produción de textos. 

• Exposición planificada, clara e ordenada sobre temas de actualida-
de que interesen ao alumnado tomadas dos medios de comunicación, con-
trastando os diferentes puntos de vista e opinións neles expresadas e axu-
dándose dos medios audiovisuais e das TIC. 

• Participación activa en situacións propias do ámbito académico
(achega de propostas e de informa ción, intercambio de opinións, breve
exposición de traballos coa axuda dos medios audiovisuais e das TIC, infor-
mes sobre as tarefas realizadas...). 

• Participación en entrevistas e simposios simula dos, así como en
situacións de comunicación propias da vida cotiá do alumnado, adoptando
o rexistro ade cuado a elas. 

• Uso consciente dos elementos paraverbais (volume de voz, veloci-
dade, pausas, entoación) e non verbais (xestos, movementos...) na
intervención oral planifica da. 

• Valoración do diálogo como medio de resolución de conflitos,
intervencións orais respectuosas con quen nos rodea e actitude de
cooperación en situa cións de aprendizaxe compartida. Desenvolvemento
de habilidades de comunicación asertiva (por exemp lo, á hora de formular
e reaccionar a críticas). 

• 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. 
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• Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións
sociais, como actas de reunión, regulamen tos... 

• Comprensión de textos dos medios de comunica ción, recoñecen-
do as diferenzas entre información e opinión en entrevistas, crónicas,
reportaxes... 

• Comprensión de textos do ámbito académico, aten dendo espe-
cialmente aos de carácter instrutivo e expositivo (incluídos webs educa-
tivas e informacións de dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos
soportes). 

• Detección do tema e dos subtemas de textos expo sitivos e aplica-
ción a estes de técnicas de análise do contido de textos escritos: subliñado
das ideas princi pais, elaboración de esquemas que as estruturen visual-
mente e resumo. 

• Utilización practicamente autónoma da biblioteca e das TIC para
obter, organizar e seleccionar a infor mación. 

• Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calque-
ra tipo de discriminación, con especial atención ás procedentes de reporta-
xes, crónicas ou entrevistas dos medios de comunicación. Recoñece mento
dos usos lingüísticos discriminatorios, detec ción dos prexuízos que os
sustentan e procura de alter nativas que se incorporen con progresiva auto-
nomía 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 dosnaaula. 

Produción de textos escritos. 

• Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións
sociais, como actas de reunión, solicitudes, etc. 

• Composición de textos propios dos medios de comunicación en
soporte papel ou dixital, fundamen talmente entrevistas, crónicas e repor-
taxes. 

• Composición, en soporte papel e dixital, de textos, sobre todo
expositivos, propios do ámbito académico, elaborados a partir de informa-
ción obtida en distintas fontes. Elaboración de proxectos e de informes
sobre tarefas e sobre aprendizaxes. 
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• Planificación, revisión e boa presentación dos tex tos 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 recoñece-
mento das intencións comunicativas expresadas a través dos modos e perí-
frases verbais. 

• Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conec tores textuais
máis comúns, en particular os presenta tivos, secuenciadores e de adición,
e mais dos meca nismos de cohesión textual como a referencia interna de
tipo léxico, sobre todo a hiperonimia e a nominali zación; análise e aplica-
ción da función cohesiva das familias léxicas. 

• Recoñecemento, sobre usos contextualizados, dos mecanismos de
formación de palabras (derivación e composición), para o
perfeccionamento da compren sión e produción textuais. 

• Recoñecemento da diferenza entre funcións sintácticas e unida-
des 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. 

• Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorpora-
ción de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos identifi-
cados nos textos traballados na aula. 

• Identificación e revisión da estrutura do texto, a construción dos
parágrafos e a vinculación e progre sión temáticas en diferentes textos
expositivos, alleos e propios. 

• Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohe sión sintáctica,
así como das normas ortográficas, con aprecio dos seus valores funcionais
e sociais. 

• Reflexión básica acerca daqueles aspectos da fonética e da fono-
loxía do galego onde poidan produ cirse interferencias (apertura das vogais
de grao medio, n velar, entoación...), exposición a modelos positivos e apli-
cación práctica nas interaccións orais espontáneas. 
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• Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrec ción, 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 forma-
ción de palabras, familias léxicas e normativa. 

Bloque 4. Lingua e sociedade. 

• Coñecemento xeral e concreción no marco penin sular das causas
que contribúen á formación, expan sión, transformación, minorización,
substitución e nor malización das linguas, con manexo e interpretación de
mapas, táboas, textos e información dos medios e tecnoloxías da comuni-
cación. Valoración positiva do plurilingüismo como expresión da riqueza
cultural da humanidade. 

• Coñecemento xeral da formación da lingua galega e das distintas
etapas da súa historia social ata o sécu lo 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. 

• Comprensión da situación sociolingüística galega a través da
abordaxe dos fenómenos de contacto de linguas (bilingüismo, diglosia,
conflito lingüístico, interferencias...), desenvolvendo proxectos de traballo,
con emprego dos medios audiovisuais e das TIC, que permitan enfrontar
prexuízos lingüísticos. 

• Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquece-
mento persoal e colectivo do uso norma lizado da lingua galega, afirmando
o plurilingüismo. 

• Recoñecemento das características contextuais e formais dos dis-
tintos niveis e rexistros, aplicación segundo as circunstancias da situación
comunicativa e valoración da necesidade de adecuarse a elas. 

Bloque 5. Educación literaria. 

• Selección e lectura autónoma de obras adecuadas á idade que
estimulen o hábito e pracer lector ao tem po que amplían o coñecemento
do mundo, especial mente da nosa realidade histórico-cultural anterior ao
século XX. 

• Lectura expresiva e comprensiva e mais audición de textos poéti-
cos recitados ou cantados da literatura galega desde a Idade Media ao
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século XIX e da popu lar, comentando as motivacións e o tratamento das
temáticas máis recorrentes en distintos períodos e a funcionalidade das
sucesivas formas e recursos estéti cos. 

• Lectura expresiva e comprensiva e mais audición de prosa galega
anterior ao século XX, así como de contos e lendas populares, recoñecen-
do as diversas concepcións da narrativa e os procedementos asocia dos. 

• Lectura dramatizada e comprensiva e mais visio namento de frag-
mentos do teatro galego anterior ao século XX, observando as súas carac-
terísticas. 

• Desenvolvemento de tarefas colectivas pouco com plexas ou ela-
boración de traballos sinxelos, ambos sobre as lecturas e o seu contexto
(etapas, cultura e ambiente literarios, axentes, etc.), entendendo o influ xo
determinante das circunstancias históricas e da situación sociolingüística
na evolución do sistema lite rario galego. 

• Creación de textos de intención literaria partindo das característi-
cas dos traballados na aula. 

• Análise doutras linguaxes estéticas: o cinema. 

• Aproveitamento progresivamente autónomo dos fondos e recur-
sos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Comprender a intención comunicativa implícita e explícita, o
tema, a idea principal e as secundarias de textos propios dos medios de
comunicación audiovi sual, así como seguir e recoller resumidamente o
desenvolvemento oral dunha exposición académica. 

Este criterio debe permitirnos comprobar se o alum nado pode
extraer a idea fundamental e mais a infor mación relevante de crónicas,
reportaxes ou entrevis tas dos medios de comunicación audiovisual. Así
mes mo, debe servir para constatar se dá comprendido, e recollido en resu-
mos e esquemas que reflictan a xerar quización das ideas, textos expositi-
vos propios do ámbito académico 

2. Identificar e contrastar o propósito comunicativo en textos escri-
tos do ámbito público e dos medios de comunicación, así como da vida
académica, analizan do criticamente os seus contidos, interpretando as
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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 alum nas 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 dis tinguir e interpretar
os contidos informativos e valora tivos, contrastándoos con outros proce-
dentes 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 par-
ticipar de forma construtiva en diversas interac cións comunicativas
(simulacións, traballos colabora tivos...) 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 capa cidade do alum-
nado para expoñer oralmente informa cións de actualidade, así como tra-
ballos e informes académicos, seguindo un guión previamente elabora do 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 comunica ción e dos ámbi-
tos social e académico, usando con progresiva liberdade os modelos pro-
postos na aula. Planificar e revisar os ditos textos de maneira case autóno-
ma 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 téc-
nicas fundamentais da escrita compositiva: planificar analizando a situa -
ción comunicativa, xerando e organizando as ideas e revisar realizando
sucesivas versións. 

5. Consultar de maneira case autónoma textos en diferentes sopor-
tes co fin de seleccionar e analizar cri ticamente a información relevante
para integrala nas propias producións, especialmente en traballos do ámbi-
to académico adecuados ao nivel. 

Este criterio permite valorar a capacidade do alum nado para usar
con efectividade os recursos e posibili dades da biblioteca do centro, así
como os medios audiovisuais e as TIC (dicionarios, buscadores, biblio tecas
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e enciclopedias virtuais...). Con el comprobare mos se o alumnado pode
contrastar e extraer informa ción relevante de diversas fontes e incorpora-
las aos seus traballos de aula recoñecendo a autoría das ideas recollidas e
expresando coas propias palabras algun has delas. 

6. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as nor mas do uso lin-
güístico para resolver problemas de comprensión e para compoñer e
revisar de xeito pro gresivamente 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 revi sión textuais. Avalíase, sobre todo, a aprehensión do
funcionamento dos mecanismos de cohesión (as fami lias léxicas, as refe-
rencias internas de tipo léxico, os nexos e conectores), da adecuación, da
coherencia e da gramaticalidade e a súa incorporación ás propias produ-
cións, recoñecendo os erros e considerándoos parte do proceso de apren-
dizaxe. 

7. Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos dis cursivos, os meca-
nismos da lingua, e coñecer e usar a terminoloxía lingüística adecuada. 

Este criterio permitirá saber se se inducen e asimi lan 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 gra maticais. Avaliarase tamén a progresiva
autonomía na obtención de todo tipo de información lingüística en dicio-
narios 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, anali-
zando criticamente os condicionamentos da valo ración e uso social do
galego; utilizar a lingua galega con fluidez e normalidade nos máis diver-
sos contextos comunicativos. 

Con este criterio preténdese avaliar a comprensión das circunstan-
cias 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 sociolin güístico e de reflexión crítica diante dos
prexuízos e mais a adopción de actitudes positivas cara ao uso nor -
malizado da lingua. 
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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 evolu ción social das linguas, especialmente
das do noso contorno. 

10. Ler con regularidade obras literarias e desenvol ver 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 ámbi-
to literario a través da lectura persoal de obras completas axeitadas á idade.

11. Utilizar os coñecementos literarios na compren sión de textos bre-
ves ou fragmentos, atendendo espe cialmente á relación co contexto, á evolu-
ción dos xéneros, formas e estilos e á funcionalidade dos recur sos retóricos. 

Con este criterio avalíase a comprensión e valora ción de textos
representativos do sistema literario, enmarcándoos nun determinado
momento en relación coa evolución das formas e motivos da escrita ante-
rior ao século XX. 

12. 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 comprobará se se comprende o fenóme no literario
como una actividade comunicativa estética nun contexto histórico deter-
minado. Avaliarase a implicación en obradoiros literarios de (re)creación a
partir dos textos lidos na aula e, ademais, a realiza ción, en soporte papel ou
dixital, dun traballo persoal de síntese e tratamento da información obtida
sobre períodos, movementos, autores ou obras ou a partici pación nun labor
colectivo de resolución de problemas no campo literario. 

CUARTO CURSO. 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

Comprensión de textos orais. 
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• Comprensión de textos propios dos medios de comunicación
audiovisual, con especial atención aos xéneros de carácter argumentativo
(debates, faladoi ros, editoriais radiofónicos...). 

• Comprensión e análise de textos publicitarios dos medios de
comunicación audiovisual, atendendo aos compoñentes verbais e non ver-
bais da comunicación publicitaria. 

• Comprensión de textos orais utilizados no ámbito académico,
como presentacións, relatorios, interven cións 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 sus-
tentan 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 pre xuízos que se poidan asociar a ela. 

Produción textos orais. 

• Coa axuda dos medios audiovisuais e das TIC, pre sentacións orais
ben organizadas sobre temas de actualidade tomados dos medios de
comunciación audiovisual que admitan distintos puntos de vista, diferen-
ciando 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 previamen-
te elaborados. 

• Participación activa en debates e noutras situa cións de comunica-
ción reais ou simuladas onde se expresen opinións acerca dun tema de
actualidade do interese do alumnado, ofrecendo argumentos e respec -
tando as normas que rexen a interacción oral organiza da. 
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• Uso consciente dos elementos paraverbais (volume de voz, veloci-
dade, pausas, entoación) e non verbais (xestos, movementos...) na
intervención oral planifica da. 

• Valoración do diálogo como medio de resolución de conflitos,
intervencións orais respectuosas con quen nos rodea e actitude de
cooperación en situa cións 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 comunica ción, 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 ver bais e non verbais que se empre-
gan neles e das súas mensaxes explícitas e implícitas. 

• Comprensión de textos do ámbito académico, como os proceden-
tes de dicionarios, glosarios, enci clopedias e outras fontes de información
en diversos soportes, incluíndo fragmentos de ensaios. 

• Detección do tema e dos subtemas dun texto argu mentativo, aná-
lise dos argumentos e elaboración de esquemas que reflictan que se cap-
tou 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 calque-
ra tipo de discriminación, con especial atención ás procedentes da publici-
dade e dos xéneros de opinión nos medios de comunicación. Detección dos
usos lingüísticos discriminatorios, dos prexuízos que os sustentan e procu-
ra de alternativas que se incorporen con autonomía ás propias producións. 
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• 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. 

• 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 opi-
nión, columnas, etc. 

• Composición, en soporte papel e dixital, de textos, sobre todo
expositivos e argumentativos, propios do ámbito académico e elaborados a
partir de informa ción obtida en distintas fontes. Redacción de proxec tos e
de informes sobre tarefas e sobre aprendizaxes. 

• Planificación, revisión e boa presentación dos tex tos 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 conec tores textuais
máis comúns, en particular os de causa e consecuencia, os de condición e
hipótese e os con clusivos, e mais dos mecanismos de cohesión textual
como a referencia interna de tipo léxico, sobre todo as metáforas, metoni-
mias, paráfrases e comodíns. 

• Recoñecemento das principais regras de combina ción impostas
polos verbos en función dos seus argu mentos e revisión das conseguintes
estruturas sintác ticas e os tipos de oración segundo a natureza do pre -
dicado, aplicándoas na construción e revisión de tex tos; emprego dunha
terminoloxía sintáctica apropiada. 
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• Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorpora-
ción de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos identifi-
cados nos textos traballados na aula. 

• Identificación e revisión da estrutura do texto, a construción dos
parágrafos e a vinculación e progre sión temáticas en diferentes textos
argumentativos, alleos e propios. 

• Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohe sión 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 produ cirse interferencias (apertura das vogais de grao
medio, n velar, entoación...), exposición a modelos positivos e práctica. 

• Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrec ción, 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 cues-
tións de uso (semántico e sintáctico) e de normativa. 

Bloque 4. Lingua e sociedade. 

• Coñecemento xeral da situación sociolingüística e legal das lin-
guas do Estado español, con manexo e interpretación de gráficos, táboas,
textos e información dos medios e tecnoloxías da comunicación, valoran-
do positivamente o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da
humanidade. 

• Coñecemento xeral das distintas etapas da historia social da lin-
gua 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 facto res de normalización, desenvolvendo proxectos de tra ballo, con
emprego dos medios e tecnoloxías da infor mación, que permitan enfrontar
e superar prexuízos lingüísticos. 

• Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquece-
mento persoal e colectivo do uso norma lizado da lingua galega, afirmando
o plurilingüismo. 
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• Recoñecemento e valoración dos principais fenó menos que carac-
terizan as variedades xeográficas da lingua galega e da función da lingua
estándar. 

Bloque 5. Educación literaria. 

• Selección e lectura autónoma de obras fundamen tais da literatu-
ra galega desde comezos do século XX ata a actualidade adecuadas á idade.
Recoñocer o papel dos personaxes femininos nestas obras. 

• Lectura expresiva e comprensiva e audición de textos poéticos
recitados ou cantados das distintas eta pas da literatura galega desde o
1900, entendendo e apreciando os recursos empregados, sobre todo os que
manifestan as innovacións dos principais movemen tos, 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
incorpora ción, por parte de certos grupos e autores/as, das novas visións
do mundo e das técnicas modernas. 

• Lectura dramatizada e comprensiva e mais visio namento de frag-
mentos ou breves obras teatrais gale gas 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 deter minante das circunstancias históricas
e da situación sociolingüística na evolución do sistema literario gale go. 

• Creación de textos de intención literaria partindo das característi-
cas dos traballados na aula. 

• Aproveitamento practicamente autónomo dos fon dos e recursos
que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

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 expositi vos, recollendo as ideas fundamen-
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tais 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 pro pósito comunicativo implícito ou explícito, contrastan do
explicacións e argumentos. 

Este criterio hanos dar a posibilidade de comprobar se o alumnado
é quen de comprender textos expositi vos, publicitarios e argumentativos,
recollendo as ideas fundamentais en resumos e esquemas; diferen ciando
información, opinión e persuasión; e valorando a eficacia do texto en
relación á intención comunicati va, 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 inte -
raccións comunicativas (debates, traballos colaborati vos...) 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 capa cidade do alum-
nado 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 permi tan manter a atención do auditorio. 

4. Escribir textos propios da vida cotiá, das relacións sociais, dos
medios de comunicación e do ámbito aca démico tendo como referencia os
modelos propostos na aula e expresando con claridade as propias opi nións
razoadas. Planificar e revisar autonomamente os ditos textos para asegu-
rar 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, traba-
llos académicos...) se axusta ás propiedades textuais todas e se dominan
as técnicas fundamentais da escrita compositiva: planifi car analizando a
situación comunicativa, xerando e organizando as ideas, e revisar reali-
zando sucesivas versións. Tamén permitirá comprobar se se coida a pre-
sentación -en especial aspectos como os índices, tipos de letra, gráficos,
mapas conceptuais, citas e bibliografía-e se se aproveitan eficazmente
ferramen tas como os dicionarios en diferentes soportes, buscadores de
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internet, correctores ortográficos, procesadores de textos e outros progra-
mas informáticos. 

5. Consultar de maneira autónoma textos en diferen tes soportes co
fin de seleccionar información relevan te, analizala criticamente, extraer
conclusións funda mentadas e integralas nas propias producións, espe -
cialmente en traballos do ámbito académico adecua dos ao nivel. 

Este criterio permite valorar a capacidade do alum nado para usar os
recursos e posibilidades das biblio tecas, así como os medios audiovisuais e
as TIC. 

6. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as nor mas do uso lin-
güístico para resolver problemas de comprensión e para compoñer e revi-
sar 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 revi sión textuais, se se coñecen os mecanismos de cohe sión,
da adecuación, da coherencia e da gramaticali dade e a súa incorporación
ás propias producións, recoñecendo os erros e considerándoos parte do
proce so de aprendizaxe. 

7. Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos dis cursivos, os
mecanismos da lingua e coñecer e usar a terminoloxía lingüística adecuada. 

Este criterio permitirá saber se se inducen e asimi lan as formas e as
regras lingüísticas a través dos usos contextualizados e se se coñece e se
usa de forma ade cuada a terminoloxía necesaria para seguir as explica -
cións e as actividades sobre a lingua que se realizan na aula e para referir-
se 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 situa ción sociolingüística de Galicia, analizando criticamente os con-
dicionamentos da valoración e uso social do galego; utilizar a lingua galega
con fluidez e norma lidade nos máis diversos contextos comunicativos. 

Con este criterio avaliarase a comprensión das cir cunstancias que
definen as diferentes etapas da histo ria social da lingua galega co fin de
afirmala como pro pia de Galicia e entender mellor a súa situación actual. 

9. Ler con regularidade obras literarias e desenvol ver criterio lector;
expoñer unha opinión argumentada sobre a lectura persoal dunha obra
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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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