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1. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS 
Os obxectivos son os referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao 

rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe 
intencionalmente planificadas para tal fin. O desenvolvemento das capacidades da 
comunicación oral e escrita non se circunscribe exclusivamente ás materias con máis contidos 
lingüísticos. A comunicación oral e escrita é esencial en todas as materias dos diferentes 
itinerarios de bacharelato dado que estas capacidades se potencian en todas as materias, 
incluso nas máis científicas xa que axudan a explicar e transmitir ideas e conclusións con 
argumentos e evidencias empíricas. Así, coa materia de Comunicación oral e escrita preténdese 
mellorar e afianzar a comunicación oral e escrita do alumnado de bacharelato así como paliar 
as posíbeis deficiencias expresivas e compresivas tanto orais e como escritas deste alumnado de 
bacharelato e ademais contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Coñecer a importancia dunha correcta comunicación oral e escrita. 
b) Producir textos orais e escritos con prácticas reais.  
c) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.  
d) Artellar unha argumentación, de xeito oral e escrito, de forma elaborada, coherente e 

convincente, sempre desde unha visión construtiva e tolerante. 
e) Participar de xeito activo en diferentes actos comunicativos orais. 
f) Desenvolver a capacidade reflexiva e crítica no marco de debates orais nos que se 

estabelezan normas de intervención e usos respectuosos e tolerantes coas ideas alleas. 
g) Pór en valor o traballo en equipo, destacando a realimentación que supón saber escoitar 

aos demais cando se presentan diferentes puntos de vista. 
h) Traballar a competencia escrita mediante a construción de diferentes tipos de textos que 

sexan coherentes, adecuados á situación comunicativa, e correctos gramatical e 
ortograficamente. 

i) Ser capaz de avaliar a coherencia, a adecuación e o estilo dun texto escrito. 
l) Comparar as diferenzas entre a comunicación oral e escrita para distinguir as 

características entre os dous tipos de linguaxes. 
m)  Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación para mellorar a comunicación oral e escrita. 
n) Incentivar os recursos das tecnoloxías da información e da comunicación para a mellora 

da comunicación oral e escrita. 
ñ)  Aprender a manexar todos os recursos dunha biblioteca. 
Estes obxectivos están detallados nos “Cadros” da temporalización dos obxectivos, dos 

contidos, dos criterios de avaliación, dos estándares de aprendizaxe, do grao mínimo de 
consecución dos estándares de aprendizaxe así como das competencias clave e elementos 
transversais. 

 

2. CONCRECIÓN DA TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIÁBEL  

Procedementos de avaliación: realizaranse diferentes probas orais e escritas, 
individuais e obrigatorias durante cada avaliación sobre os contidos explicados. 

Avaliación continua: a avaliación é un proceso que se basea na observación sistemática 
da evolución do alumnado e a súa avaliación continua dependerá da observación sistemática do 
seu traballo na aula (nomeadamente lingua oral e escrita, actitude e interese e traballo), e dos 
exames realizados polo alumnado. 

A aplicación práctica do procedemento de avaliación continua cualifícase en porcentaxes dos 
diferentes instrumentos avaliadores e farase segundo as seguintes porcentaxes: Actitude, 
interese, traballo e participación na clase: 40% e Exames orais e escritos obrigatorios: 60%. 
Durante cada avaliación realizarase diferentes exames orais e escritos obrigatorios do temario. 
Os exames de todas as convocatorias, incluídas as extraordinarias, estarán puntuados sobre 10 
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puntos e axustaranse aos contidos da materia. Constarán de diferentes preguntas relacionadas 
co temario impartido e coas actividades e exercicios prácticos do estilo dos realizados na clase. 
As faltas de ortografía e demais incorreccións descontarán até un máximo de 1 punto en cada 
exame. 

Avaliación extraordinaria: os exames das convocatorias extraordinarias estarán 
puntuados sobre 10 puntos e as faltas de ortografía e demais incorreccións descontarán até un 
máximo de 1 punto en cada exame. Os exames extraordinarios axustaranse aos contidos da 
materia e constará de diferentes preguntas relacionadas cos contidos mínimos esixíbeis do 
temario impartido e coas actividades e exercicios prácticos do estilo dos realizados na clase. 

Instrumentos de avaliación: para a obtención dos datos que ofrezan validez e fiabilidade 
na identificación das aprendizaxe adquiridas polo alumnado o profesorado empregará 
documentos ou rexistros a través dos que se concretarán os procedementos de avaliación tales 
como as anotacións que o profesorado faga no seu caderno de seguimento do traballo diario do 
alumnado xunto coas producións orais e escritas do alumnado realizadas ao longo do curso. 

Nos seguintes “Cadros” concretamos a temporalización dos obxectivos, dos contidos, dos 
criterios de avaliación, dos estándares de aprendizaxe, do grao mínimo de consecución dos 
estándares de aprendizaxe así como das competencias clave e elementos transversais. 
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COMUNICACIÓN ORAL E ESCRITA 2.º Bacharelato 
1.ª Avaliación 

Obx. Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de  
aprendizaxe 

Grao mínimo de consecución 
por estándar de aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Elementos 
transv. 

a 
c 
l 

B1.1. A estrutura dun 
discurso oral: 
introdución, nó e 
conclusión. 

B1.1. Presentar as ideas dun 
discurso oral cunha estrutura 
ordenada e efectiva. 

COE1.1.1. Planifica o contido dun discurso oral ordenado 
e efectivo. 

Para cada estándar estabelécense 
catro niveis de desempeño, que se 
valorarán en cada actividade e 
proba seguindo unha rúbrica que 
non contraveña os criterios de 
avaliación consignados neste 
proxecto: insuficiente, suficiente, 
satisfactorio e óptimo; o grao 
mínimo para a consecución do 
estándar é o de suficiente. 

CCL 
CAA 

CLEE 
TIC 
E 
EC 
I 
PRPC 
S 
D 
EV 
AE 

COE1.1.2. Elabora un discurso oral cunha introdución, 
cun nó e mais cunha conclusión. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 

a 
c 
l 

B1.2. Convencer 
mediante a oralidade. 

B1.2. Escoitar, ver e producir 
discursos orais de diferentes tipos. 

COE1.2.1. Identifica e explica a importancia da intención 
de convencer nos discursos orais. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 

COE1.2.2. Detalla nos discursos orais a súa estrutura así 
como os argumentos principais e a tese. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 

COE1.2.3. Elabora discursos orais coa intención de 
convencer. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 

B1.3. Concreción do 
discurso oral 
convincente. 

B1.3. Crear de xeito autónomo un 
discurso convincente: claro e 
preciso. 

COE1.3.1. Realiza un discurso oral e convincente dun 
xeito claro e preciso. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 

B1.4 A maneira de 
falar, pronunciar ou 
expresar o discurso 
oral. 

B1.4. Pronunciar de xeito claro e 
con corrección un discurso oral. 

COE1.4.1. Presenta un discurso oral con claridade e 
concreción. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 

COE1.4.2. Emprega un volume e ton adecuado así como 
as pausas e o silencios. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 

B1.5 Reprodución das 
destrezas persoais e 
sociais no discurso 
oral: empatía. 

B1.5. Desenvolver as relacións 
interpersoais e a propia 
personalidade co uso cívico dun 
discurso oral convincente. 

COE1.5.1. Presenta as súas ideas identificándose co 
receptor e sen o agredir. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 

COE1.5.2. Recoñece a manifestación das súas 
habilidades persoais mediante un discurso oral. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 

COE1.5.3.Desenvolve habilidades asertivas para expoñer 
oralmente as propias ideas con empatía e honradez. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 
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a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 

B1.6 Participación 
activa e argumentada 
en debates nos que se 
expresen opinións 
sobre temas variados. 

B1.6 Participar activa e 
argumentadamente en debates nos 
que se expresen opinións sobre 
diferentes temas. 

COE1.6.1. Desenvolve argumentos de forma 
comprensible e convincente e comenta as contribucións 
das persoas interlocutoras. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 

 

COE1.6.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral, respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 

 

 
COMUNICACIÓN ORAL E ESCRITA 2.º Bacharelato 

2.ª Avaliación 

Obx. Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de  
aprendizaxe 

Grao mínimo de consecución 
por estándar de aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Elementos 
transv. 

a 
c 
l 
 

B1.7. Coñecemento e 
emprego das técnicas e 
estratexias para a 
produción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de datos, 
organización da 
información, redacción 
e revisión do texto. 

B1.7. Producir textos adecuados a 
diferentes situacións 
comunicativas escritas. 

COE 1.7.1. Produce textos escritos de diversa tipoloxía e 
extensión seguindo diferentes modelos. 

Para cada estándar estabelécense 
catro niveis de desempeño, que se 
valorarán en cada actividade e 
proba seguindo unha rúbrica que 
non contraveña os criterios de 
avaliación consignados neste 
proxecto: insuficiente, suficiente, 
satisfactorio e óptimo; o grao 
mínimo para a consecución do 
estándar é o de suficiente. 

CCL 
CAA 

CLEE 
TIC 
E 
EC 
I 
PRPC 
S 
D 
EV 
AE 

COE1.7.2. Recoñece a importancia de enriquecer o 
vocabulario para expresarse por escrito con exactitude e 
precisión. 

CCL 
CAA 

a 
b 
c 
d 
h 
i 

B1.8. Produción do 
texto escrito: 
planificación, 
execución e revisión. 

B1.8. Elaborar textos escritos 
mediante a súa planificación,  
presentación e organización das 
ideas e revisión da coherencia, a 
cohesión e a adecuación. 

COE.1.8.1. Escribe textos diversos respectando os 
principios textuais de coherencia, cohesión e adecuación.  

CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 
 

a 
b 
c 
d 
h 
i 

B1.9. A escritura de 
textos propios de 
diferentes ámbitos: 
persoal, académico, 
social e laboral. 

B1.9. Redactar textos propios de 
diferentes ámbitos (persoal, 
académico, social e laboral) de 
forma correcta, clara e concisa, no 
fondo e na forma. 
 

COE 1.9.1. Elabora con claridade e corrección textos 
propios de diferentes ámbitos persoal, académico, social 
e laboral. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 

a 
b 
c 
d 
h 
i 

B1.10. Comunicación 
escrita mediante textos 
narrativos, descritivos, 
expositivos, 
argumentativos e 
dialogados. 

B1.10. Escribir textos de diferente 
tipo (narrativos, descritivos, 
expositivos, argumentativos e 
dialogados) ordenando as ideas 
con claridade e respectando as 
normas gramaticais e ortográficas. 

COE1.10.1. Redacta con claridade e corrección textos 
narrativos, descritivos, expositivos, argumentativos e 
dialogados adecuándose aos trazos propios da súa 
tipoloxía. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 

 

 
COE1.10.2. Produce textos diversos recoñecendo na 
escritura o instrumento capaz de organizar o seu 
pensamento. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 

a 
b 
c 
d 

B1.11 Presentación 
coidada do texto 
(marxes, limpeza, 
tamaño da letra 

B1.11 Presentar os textos escritos 
de maneira coidadosa, con 
atención ás marxes, á letra clara, ás 
letras maiúsculas e minúsculas etc.  

COE1.1011. Presenta de xeito coidado diferentes tipos de 
textos escritos respectando as convencións 
e as normas de cortesía  

CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 
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h 
i 

adecuado, uso 
normativo de 
maiúsculas e 
minúsculas etc.). 

COE1.1012. Valora a importancia da presentación nas 
comunicacións escritas. 
 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 

 
COMUNICACIÓN ORAL E ESCRITA 2.º Bacharelato 

3.ª Avaliación 

Obx. Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de  
aprendizaxe 

Grao mínimo de consecución 
por estándar de aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Elementos 
transv. 

m 
n 
ñ 

B1.12. Busca e 
selección de 
información 
procedente de fontes 
bibliográficas ou 
dixitais e posterior 
organización e revisión 
dos textos escritos cos 
recursos que ofrecen as 
TIC. 

B1.12. Planificar, producir e revisar 
textos escritos de investigación a 
partir da información obtida en 
fontes impresas e dixitais e con 
axuda dos recursos que ofrecen as 
TIC. 

COE1.12.1. Consulta fontes dixitais, contrasta e 
selecciona a información relevante mediante a 
elaboración de resumos escritos. 

Para cada estándar estabelécense 
catro niveis de desempeño, que se 
valorarán en cada actividade e 
proba seguindo unha rúbrica que 
non contraveña os criterios de 
avaliación consignados neste 
proxecto: insuficiente, suficiente, 
satisfactorio e óptimo; o grao 
mínimo para a consecución do 
estándar é o de suficiente. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

CLEE 
TIC 
E 
EC 
I 
PRPC 
S 
D 
EV 
AE 

COE1.12.2. Planifica un texto escrito en función dunha 
orde predefinida e revisa o proceso de escritura con 
axuda de ferramentas dixitais. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

COE1.12.3. Extrae información complementaria 
relacionada coa comunicación oral e escrita apoiándose 
nas TIC. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

COE1.12.4. Respecta as normas de presentación dos 
traballos escritos, a organización en epígrafes, 
procedementos de cita, notas a pé de páxina e 
bibliografía. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 
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a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
l 
m 
n 
ñ 

B.1.13. Práctica da 
comunicación oral e 
escrita. 

B.1.13 Elaborar de xeito práctico 
textos orais e escritos. 

COE1.13.1 Comunícase mediante textos orais e escritos 
con corrección. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 
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3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE  

As competencias clave da LOMCE aséntanse na recomendación do Parlamento Europeo e do 
Consello do 18 de decembro de 2006 sobre as competencias clave para a aprendizaxe 
permanente (2006/962/CE) e son as que todas as persoas precisan para a súa realización e 
mais o seu desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o 
emprego. 
As sete competencias clave, coa súa codificación, son: 
- Comunicación lingüística (CCL). 
- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
- Competencia dixital (CD). 
- Aprender a aprender (CAA). 
- Competencias sociais e cívicas (CSC). 
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
- Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Estas competencias clave codificadas están detalladas nos “Cadros” anteriores da 

temporalización dos obxectivos, dos contidos, dos criterios de avaliación, dos estándares de 
aprendizaxe do grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe así como das 
competencias clave e elementos transversais. Cómpre sinalar a transversalidade desta materia 
que abrangue todas as competencias clave. 

 

4. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Na práctica docente teranse en conta un conxunto de estratexias, procedementos e accións 
organizadas e planificadas polo profesorado coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do 
alumnado e o logro dos obxectivos. Asemade, desenvolverase unha metodoloxía activa, con 
clases prácticas nas que se empreguen textos de apoio para mellorar a oralidade e a escritura. 

Esta metodoloxía activa deberá favorecer o traballo individual e en grupo, o pensamento 
autónomo, crítico e rigoroso, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a 
expresión das ideas propias. Trátase polo tanto dunha metodoloxía na que o alumnado será 
unha peza fundamental no proceso de ensino e aprendizaxe. 

O principio fundamental polo que se rexe a metodoloxía desta materia é a participación 
activa do alumnado que ha de converterse no centro do proceso de ensino e aprendizaxe. Por 
isto fomentarase a autorreflexión e o traballo en grupo. Asemade, cómpre estimular a iniciativa 
de todo o alumnado co fin de que no canto de empregaren a lingua oral e escrita dun modo 
intuitivo e espontáneo, comecen a empregar a comunicación oral e escrita un xeito máis 
reflexivo. 

A biblioteca do IES Celanova Celso Emilio Ferreiro móstrase así como un recurso cun alto 
valor dentro da comunidade educativa que deberemos ter en conta á hora de programar as 
nosas actividades docentes. 

Os principios metodolóxicos para acadar os estándares de aprendizaxe e mais as 
competencias clave serán os seguintes: 

- Partir do nivel de coñecementos do alumnado. As súas ideas previas e a súa capacidade han 
de ser o punto de partida para o desenvolvemento do programa. 

- Desenvolver unha aprendizaxe significativa e funcional, integrando de maneira adecuada o 
tratamento teórico e conceptual. Así mesmo, cómpre que a actividade de clase estea orientada 
á reflexión do alumnado sobre o emprego da lingua como instrumento necesario para 
conseguir unha mellora na comprensión e expresión favorecendo a competencia clave da 
comunicación lingüística (CCL). 

- Utilizar esquemas e árbores conceptuais para asentar os contidos fundamentais, así, o seu 
emprego contribuirá á competencia clave de aprender a aprender (CAA). 

- O traballo con textos de diversa feitura, incluíndo a prensa, será o mecanismo metodolóxico 
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fundamental para a lectura comprensiva. 
- Axudar ao alumnado a inducir e sistematizar axeitadamente os contidos programados. Así 

mesmo, procuraranse consolidar os coñecementos e capacidades adquiridas mediante a 
programación de actividades e estratexias en función dos estándares de aprendizaxe. 

- Presentar unha proposta de actividades elaboradas ben polo propio profesorado. 
- Ofrecer actividades relacionadas coa resolución de problemas en contextos da vida real 

xunto con actividades abertas que impliquen a busca, selección e tratamento da información, a 
posibilidade de tomar decisións e emitir opinións sobre diferentes cuestións de forma crítica. 

- Combinar, segundo os contidos de que se trate, o traballo individual do alumnado coas 
actividades de carácter grupal. 

- Levar fóra da aula de referencia algunha ou algunhas das actividades programadas, segundo 
as dispoñibilidades. Neste sentido, a biblioteca do IES Celanova Celso Emilio Ferreiro e as 
aulas TIC serán espazos nos que traballar con novos recursos e que contribuirá á competencia 
dixital (CD). 

 

5. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Ao non existir libro de texto propio do alumnado para esta materia de libre configuración de 
centro, serán os medios de comunicación, as publicacións científicas ou de divulgación do 
saber, a literatura, ou calquera outra fonte textual as que nos sirvan de punto de partida para a 
reflexión e a confrontación de ideas. Asemade, contaremos con diverso material grazas á 
colaboración e asesoramento do departamento de Orientación así como cos recursos didácticos 
dispoñíbeis no IES Celanova Celso Emilio Ferreiro: aula de referencia do grupo e aulas TIC, 
biblioteca e salón de actos. 

 

6. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO 

- Criterios de avaliación: son os referente específicos para avaliar a aprendizaxe do 
alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en 
coñecementos coma en competencias, e responden ao que se pretende conseguir na materia de 
Comunicación oral e escrita. Están detallados nos “Cadros” anteriores da temporalización dos 
obxectivos, dos contidos, dos criterios de avaliación, dos estándares de aprendizaxe, do grao 
mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe así como das competencias clave e 
elementos transversais. 

- Criterios de cualificación.   
• A avaliación do alumnado farase segundo as seguintes porcentaxes: 
I. Actitude, interese, traballo e participación na clase: 40% 
II. Exames orais e escritos obrigatorios: 60%. Durante cada avaliación realizarase diferentes 

exames orais e escritos obrigatorios do temario. Os exames de todas as convocatorias, incluídas 
as extraordinarias, estarán puntuados sobre 10 puntos e axustaranse aos contidos da materia. 
Estes exames constarán de diferentes preguntas relacionadas co temario impartido e coas 
actividades e exercicios prácticos do estilo dos realizados na clase. As faltas de ortografía e 
demais incorreccións descontarán até un máximo de 1 punto en cada exame. 

A nota da avaliación final será a media entre as notas finais aprobadas de cada unha das 
tres avaliacións unha vez que sobre elas se realicen as correccións oportunas derivadas por 
procesos de recuperación. Para realizar a dita media é obrigatorio que cada avaliación estea 
aprobada (que teña como mínimo un 5 sobre 10), de non ser así non se poderá realizar a 
media.  

Se esta media non tiver un valor con decimais, matizarase á alza ou á baixa en non máis de 1 
punto, en función do sentido da evolución xeral do traballo diario do alumnado durante o curso 
e tamén das notas acadadas nas tres avaliacións. Se estas fosen incrementando o seu valor ao 
longo do curso, o valor da nota final aumentaríase pero, se as notas acadadas nas avaliacións 
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oscilasen ou, aínda sendo suficientes para aprobar, amosasen unha evolución negativa, indo de 
máis a menos, o valor da nota final diminuiríase. 

En xuño, ou de ser posíbel con anterioridade, haberá a posibilidade de recuperar todos os 
exames de todas as avaliacións en exames independentes e non haberá un único exame final de 
recuperación do conxunto da materia en xuño.  

Os contidos mínimos para a materia optativa de 2.º bacharelato son: 
- Valoración da importancia dunha correcta comunicación oral e escrita. 
- Dominio, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.  
- Participación de xeito activo en diferentes actos comunicativos orais. 
- Elaboración de diferentes tipos de textos que sexan coherentes, adecuados á situación 
comunicativa, e correctos gramatical e ortograficamente. 
- Emprego das tecnoloxías da información e da comunicación para mellorar a comunicación 
oral e escrita. 

 

7. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

A avaliación do proceso de ensino e a práctica docente asentarase na avaliación inicial, na 
metodoloxía e práctica docente na aula e mais na avaliación final. Nas reunións de 
departamento observarase o grao de consecución dos obxectivos da programación e esta 
avaliación servirá para corrixir descompensacións de todo tipo. As posíbeis alteracións ou 
cambios de criterios da programación estudaranse, analizaranse, discutiranse e decidiranse nas 
reunións de departamento e detallaranse nas actas de departamento. Ao rematar o curso 
valorarase o seu grao de cumprimento e faranse propostas de mellora que se incluirán na 
memoria final de cada curso, as cales se terán en conta á hora de elaborar a programación 
didáctica do vindeiro curso. 

• Os indicadores de logro da avaliación inicial serán: 
- Identifica o alumnado con meirandes dificultades na comunicación oral e escrita. 
- Avalía as principais competencias comunicativas orais e escritas. 
• Os indicadores de logro da metodoloxía e práctica docente na aula pódense xebrar en catro 

apartados: material de traballo, lecturas na aula, temporalización e desenvolvemento das 
clases. 

1. Material de traballo. 
- Presenta actividades que permitan a adquisición dos estándares de aprendizaxe e faciliten 

unha aprendizaxe autónoma. 
- Desenvolve contidos dunha forma ordenada e comprensíbel para o alumnado. 
- Propón o tratamento da diversidade, das competencias clave, dos elementos transversais e 

das actividades de reforzo. 
2. Lecturas na aula. 
- Resultan motivadoras e enriquecedoras para o alumnado. 
- Permiten a reflexión e intercambio de ideas entre o alumnado. 
- Consolidan hábitos lectores. 
- Propoñen o tratamento da diversidade, das competencias clave e dos elementos 

transversais. 
3. Temporalización. 
- Explica todo o temario. 
- Permite a súa modificación. 
4. Desenvolvemento das clases. 
- Programa actividades e estratexias en función dos estándares de aprendizaxe. 
- Promove o traballo cooperativo e mantén unha comunicación fluída co estudantado. 
- Proporciona a información necesaria sobre a resolución das tarefas e como pode melloralas. 
- Corrixe e explica, de forma habitual, os traballos e as actividades do alumnado, e da pautas 
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para a mellora da súa aprendizaxe. 
- Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando estes non son 

alcanzados suficientemente. 
- Propón novas actividades de maior nivel cando os obxectivos son alcanzados 

suficientemente. 
- Utiliza axuda audiovisual, ferramentas TIC o de outro tipo, para apoiar a explicación os 

contidos na aula. 
• Os indicadores de logro da avaliación final serán: 
- Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de forma equilibrada á avaliación dos 

diferentes contidos. 
- Ten en conta o tratamento da diversidade, das competencias clave e dos elementos 

transversais. 
- As probas amosan a competencia verbal e comunicativa oral e escrita do alumnado. 
- Combina diferentes tipos de proba para a avaliación. 

 

8. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DA MATERIA 

PENDENTE 
O alumnado de 2.º de Bacharelato non pode ter esta materia pendente. 

 

9. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN 

ADOPTAR A TEOR DOS RESULTADOS 
Nas primeiras reunións do departamento estabeleceranse as probas orais e escritas de 

avaliación inicial co fin de coñecer de primeira man o nivel de comunicación oral e escrita do 
alumnado. 

Esta avaliación inicial permitirá detectar as fortalezas e/ou carencias na comunicación oral 
e escrita do alumnado e isto axudará a tomar as medidas de corrección e de apoio precisas para 
o alumnado. A teor destes resultados, e como se detallará no apartado seguinte, o alumnado 
con algunha deficiencia concreta proporcionaráselle material de apoio coa axuda do 
departamento de Orientación. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

No bacharelato atenderase aos diferentes estilos de aprendizaxe do alumnado ofrecendo ao 
grupo variadas actividades e métodos de explicación que vaian encamiñados a unha mellora 
da produtividade na comunicación oral e escrita. Preténdese apoiar o alumnado de 
bacharelato para que desenvolva axeitadamente unha boa comunicación oral e escrita. 

En colaboración co departamento de Orientación e mais co profesorado titor do alumnado 
poderase desenvolver e complementar, de ser o caso, o currículo e as medidas de atención á 
diversidade adaptándoas ás características do alumnado e á súa realidade educativa, coa 
finalidade de atender todo o alumnado. Así mesmo, poderanse arbitrar métodos que teñan en 
conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, favorezan a capacidade de aprender 
por si mesmo e promovan o traballo en equipo. 

Se houbese alumnado con problemas (cegueira, xordez etc.) en 2.º Bacharelato este será 
atendido polo departamento de Orientación dun xeito personalizado. Manteranse reunións 
periódicas co departamento de Orientación e mais co profesorado titor do alumnado para 
aclarar as dúbidas e programar a materia. O ideal é que este alumnado tivese clases 
específicas, aínda que fose fóra do horario lectivo, pero mentres isto non exista teremos que ir 
realizando actividades de acordo coas necesidades máis salientábeis do alumnado. 

Asemade, de acordo co estabelecido no artigo 4 da Orde do Ministerio de Educación, 
Cultura e Deporte ECD/1941/2016, do 22 de decembro, adoptaranse as medidas necesarias 
para asegurar a igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal do 
alumnado con necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade. 
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11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

A Lei orgánica para a mellora da calidade educativa (LOMCE) sinala que é necesario que o 
alumnado adquira desde idades temperás competencias transversais, como o pensamento 
crítico, a xestión da diversidade, a creatividade ou a capacidade de comunicar, e actitudes clave 
como a confianza individual, o entusiasmo, a constancia e a aceptación do cambio. A 
educación inicial é cada vez máis determinante xa que hoxe en día o proceso de aprendizaxe 
non remata no sistema educativo, senón que se proxecta ao longo de toda a vida da persoa. Así 
mesmo, esta lei orgánica considera esencial a preparación do alumnado para a cidadanía 
activa e mais a adquisición das competencias clave para a aprendizaxe permanente. No 
contexto do cambio metodolóxico que esta lei orgánica propugna abórdase esta necesidade de 
forma transversal ao incorporar a educación cívica e constitucional a todas as disciplinas 
durante a educación básica, de forma que a adquisición de competencias sociais e cívicas se 
inclúa na dinámica cotiá dos procesos de ensino e aprendizaxe e se potencie desa forma, a 
través dun enfoque conxunto, a súa posibilidade de transferencia e o seu carácter orientador. 

O Real decreto polo que se estabelece o currículo básico da educación secundaria obrigatoria 
e do bacharelato céntrase nos elementos transversais e indica que na educación secundaria 
obrigatoria, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa, a 
comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 
información e da comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional 
traballaranse en todas as materias. 

O Decreto polo que se estabelece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia tamén se detén nos elementos transversais, 
concretamente no artigo 4. 

Partindo destas disposicións legais podemos estabelecer dez elementos transversais: 
1. A comprensión lectora e expresión oral e escrita. 
Esta materia ten como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa oral e 

escrita do alumnado e debe tamén achegar ao alumnado as ferramentas e os coñecementos 
precisos para se desenvolver satisfactoriamente en calquera situación comunicativa da vida 
familiar, social e profesional. Eses coñecementos son os que articulan os procesos de 
comprensión e expresión oral por un lado, e de comprensión e expresión escrita por outro. 

2. A comunicación audiovisual e as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC). 
As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) desenvolven un papel fundamental 

na sociedade actual, porque proporcionan un conxunto de coñecementos e de técnicas que 
permiten satisfacer as necesidades individuais e colectivas do alumnado de aí que se rexeitará 
a inadecuada utilización das TIC e da comunicación audiovisual e se favorecerá o seu uso 
responsábel. Fomentarase unha actitude crítica coa información da comunicación audiovisual 
e das TIC e responsábel no seu uso. 

3. O emprendemento. 
Desenvolverase e afianzarase o espírito emprendedor, a adquisición de competencias para a 

creación e desenvolvemento dos diversos modelos de empresa, o fomento da igualdade de 
oportunidades e mais o respecto ao emprendedor e ao empresariado. Favorecerase o 
nacemento de emprendedoras e emprendedores sociais con diversas capacidades: creadora e 
innovadora, pro-activa para xestionar proxectos, de asunción e xestión de riscos, de liderado e 
traballo individual e en equipo e mais de sentido crítico e da responsabilidade. 

4. A educación cívica e o respecto ao Estado de dereito. 
Fomentaranse os principios democráticos de convivencia co fin de que o alumnado aprenda 

a se comprometer cunha cidadanía activa e democrática, desde unha perspectiva global, 
adquira unha conciencia cívica responsábel, inspirada polos valores do Estado de dereito así 
como polos dereitos humanos, e que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
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sociedade xusta e equitativa. 
5. A igualdade efectiva entre mulleres e homes. 
Motivarase a igualdade efectiva e o respecto por igual entre mulleres e homes eliminando 

todo tipo de discriminacións na linguaxe utilizada nas aulas e no material proposto (escrito e 
gráfico), mellorarase a práctica da igualdade na aula e promoveranse cambios de actitudes no 
alumnado co fin de romper os estereotipos de discriminación. 

6. A prevención e a resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida así como de 
calquera forma de violencia: de xénero, contra persoas con discapacidade, racismo, xenofobia 
etc. 

Promoverase a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade e os 
valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera 
condición ou circunstancia persoal ou social así como os valores educativos, sociais e culturais, 
que afonden no interese pola educación para a paz, a convivencia e mais a interculturalidade. 
Tamén se reflexionará sobre a diversidade cultural na aula, no centro e na sociedade desde o 
plurilingüismo ou desde un punto de vista intercultural. Traballarase a prevención e a 
resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social e mais de 
calquera tipo de violencia así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a 
igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos. 

7. A saúde e a calidade de vida. 
Promoverase que forme parte do comportamento xuvenil a actividade física diaria, a dieta 

equilibrada e o estilo de vida saudábel e asemade favorecerase o desenvolvemento do sentido 
da responsabilidade individual en relación coa saúde, entendida esta como benestar físico e 
mental, individual, social e ambiental. 

8. A discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 
Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a 
visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 
Abordaranse cuestións relacionadas coa identidade de xénero, coa prevención de embarazos 
non desexados e mais co desenvolvemento do sentido da responsabilidade individual. 

9. A educación viaria. 
No ámbito da educación e a seguranza viaria promoveranse accións para a mellora da 

convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os seus 
dereitos e deberes como usuario das vías, en calidade de peón, viaxeiro e condutor de bicicletas 
ou vehículos de motor, respecte as normas e sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a 
prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os 
accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

10. A educación ambiental e o respecto polo medio natural. 
Implicarase ao alumnado nas estratexias educativas para mellorar o coñecemento do 

desenvolvemento sustentábel, do medio ambiente, da climatoloxía e do cambio climático e 
asemade fomentarase unha relación de respecto e de non destrución do medio ambiente. 

Estes dez elementos transversais, coa súa codificación, son: 
1. A comprensión lectora e expresión oral e escrita. (CLEE) 
2. A comunicación audiovisual e as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC). 
3. O emprendemento. (E) 
4. A educación cívica e o respecto ao Estado de dereito. (EC) 
5. A igualdade efectiva entre mulleres e homes. (I) 
6. A prevención e a resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida así como de 

calquera forma de violencia: de xénero, contra persoas con discapacidade, racismo, xenofobia 
etc. (PRPC) 

7. A saúde e a calidade de vida. (S) 
8. A discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. (D) 



 14 

9. A educación viaria. (EV) 
10. A educación ambiental e o respecto polo medio natural. (AE) 
Estes elementos transversais codificados están detallados nos “Cadros” anteriores da 

temporalización dos obxectivos, dos contidos, dos criterios de avaliación, dos estándares de 
aprendizaxe, do grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe así como das 
competencias clave e elementos transversais. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

As actividades complementarias e extraescolares programadas polo departamento de Lingua 
galega e literatura estarán en consonancia coa liña pedagóxica global do IES Celanova Celso 
Emilio Ferreiro. A programación e desenvolvemento destas actividades escolares 
complementarias e extraescolares decidiranse nas reunións de departamento e detallaranse 
nas actas de departamento e asemade contarán co visto e prace da dirección do IES e 
presentaranse, de ser posíbel, en colaboración con outros departamentos didácticos, 
nomeadamente co EDLG. 

O departamento acorda deixar aberta a posibilidade de realizar diversas actividades 
complementarias e extraescolares, sen concretar datas, pois en moitos casos estas dependerán 
da oferta existente para o presente curso académico e da situación sanitaria motivada pola 
pandemia da COVID-19. Ora ben, para o curso 2021-2022 intentaremos, en 2.º bacharelato, 
realizar unha visita didáctica á cidade de Porto e colaborar co Ilustre Colexio de Avogados 
(ICA) de Ourense, para achegar o mundo da xustiza ao alumnado de bacharelato. 

 

13. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR, AO PLAN DE CONVIVENCIA E AO PLAN TIC 

No que atinxe ás accións de contribución ao Proxecto Lector do IES Celanova Celso Emilio 
Ferreiro, ao non haber lecturas obrigatorias seguirase, na medida do posíbel, co “Plan Lector” 
e co “Plan de lectura do departamento de Lingua galega e literatura” para o presente curso que 
conta con certas correccións nos itinerarios lectores con respecto ao curso pasado. 

No artigo 19 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 
de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia 
escolar (DOG, 27 de xaneiro de 2015) indícase que as Normas de Organización e 
Funcionamento (NOF) serán elaboradas polos centros docentes tendo os seus alicerces no 
Proxecto Educativo (PEC). As NOF terán como obxectivo fundamental desenvolver unhas 
relacións positivas entre os diferentes membros da comunidade educativa para lograr un clima 
escolar axeitado que facilite o logro dos obxectivos educativos e o éxito escolar. Así, 
colaborarase na elaboración das NOF do IES Celanova Celso Emilio Ferreiro e as diferentes 
accións do departamento de Lingua galega e literatura vencelladas co Plan de convivencia para 
o bacharelato terán como eixes fundamentais dous principios: 

- A planificación de actividades que permitan que o alumnado poida expresarse de xeito 
persoal dentro dun marco ben definido, con obxectivos e criterios claros en todo momento. 

- A promoción e a interacción entre o alumnado e mais o profesorado co fin de crear un 
ambiente de participación e cooperación para potenciar a comunicación e o intercambio de 
ideas. 

Estes principios fundaméntanse no Plan de convivencia do IES Celanova Celso Emilio 
Ferreiro e para isto empregaranse as seguintes estratexias: a comunicación como alicerce 
fundamental sobre o que sustentar o plan de convivencia; o emprego do traballo cooperativo 
entre o alumnado; a potenciación do traballo coas familias; a introdución do método 
socioafectivo no IES e na aula traballando a educación para a paz e a convivencia; favorecer a 
xestión democrática do centro escolar; indicar as normas de convivencia promovendo o 
consenso; potenciar a dinámica de grupos e as habilidades sociais; cooperar na comisión de 
convivencia, na selección do alumnado axudante, na mediación escolar e mais loitar contra o 
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acoso escolar. 
Tamén cómpre traballar a educación para a paz, os dereitos humanos e mais o concepto de 

convivencia co fin de resolver de xeito non violento os conflitos. Asemade esta educación en e 
para o conflito debe concretarse en descubrir a perspectiva positiva do conflito, aprender e 
analizar os conflitos, así como a súa complexidade e finalmente atopar saídas non violentas. 
Neste senso, a lingua oral e escrita convértense na ferramenta esencial para conseguir que o 
diálogo substitúa ao enfrontamento, polo que é fundamental transmitir nas aulas a 
importancia de abordar os conflitos mediante un uso respectuoso da linguaxe. 

No referente ás accións de contribución ao Plan TIC, promoverase de forma xeral o bo uso 
de Internet e a capacidade de crear, xestionar e publicar o material elaborado polo alumnado. 
Asemade, empregaranse recursos dixitais e didácticos dispoñíbeis no IES Celanova Celso 
Emilio Ferreiro: aula de referencia do grupo e aulas TIC, biblioteca e salón de actos. 
Fomentarase o emprego dos medios audiovisuais e das TIC para a mellora do 
desenvolvemento do proceso de ensino e aprendizaxe. 

 

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 
No curso 2020-2021 non se impartiu esta materia. 

 

 


