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GUÍA DIDÁCTICA 

 

1. OBXECTIVOS 

Esta actuación educativa procura a consecución por parte do alumnado duns obxectivos 

xerais, coincidentes en gran medida con algúns dos propostos no Decreto 133/2007, do 5 

de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na 

Comunidade Autónoma de Galicia: 

 Comprender e producir en lingua galega mensaxes complexos e textos en toda a 

súa diversidade (orais, escritos, audiovisuais, literarios, xornalísticos, publicitarios, 

poemas, banda deseñada, gráficos, esquemas...) 

 Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma en todo tipo de contextos e 

formatos que garantan a súa normalización como lingua propia de Galicia e 

elemento clave da nosa identidade. 

 Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, empregando con 

normalidade as ferramentas tecnolóxicas máis axeitadas para cada ocasión. 

 Fomentar o espírito crítico na utilización e selección da información para adquirir 

novos coñecementos dun xeito autónomo e responsable. 

 Desenvolver a capacidade para aprender a aprender, a iniciativa persoal e a 

colaboración no traballo en equipo para constituírse en protagonista do propio 

proceso de aprendizaxe. 

Estes obxectivos xerais poderían resumirse nun só: o desenvolmento de dúas das 

competencias contempladas no currículo: a competencia dixital e mais a competencia en 

comunicación lingüística, especialmente esta última. 
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Así, poderiamos mencionar os seguintes obxectivos concretos: 

 Valorar e comprender as normas de uso da lingua para aplicalas na elaboración e 

comprensión de textos orais e escritos. 

 Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas do galego.  

 Diferenciar os diferentes tipos de palabras e reflexionar sobre o seu uso correcto 

sen desviacións nin interferencias lingüísticas. 

 Coñecer, identificar, clasificar e evitar as principais interferencias do castelán que 

afectan á corrección da lingua galega. 

 Apreciar e mellorar a corrección gramatical nas producións propias, tanto de tipo 

oral como escrito. 

 Recoñecer os erros gramaticais máis habituais no discurso persoal e buscar 

mecanismos para autocorrixilos. 

 Analizar con espírito crítico as diferentes mensaxes da vida pública (anuncios 

publicitarios, carteis, portadas, slogans, viñetas, titulares...) e recoñecer a 

importancia da súa corrección lingüística para a normalización do galego como 

lingua propia de Galicia. 

 Fomentar a independencia e a autonomía persoal do alumnado mediante a 

utilización das TIC. 

 Utilizar as TIC con normalidade para mellorar a competencia dixital e lingüística. 

 Incentivar os mecanismos de autoaprendizaxe, autocorrección e autoavaliación. 

 Motivar a aprendizaxe do alumnado mediante a realización de tarefas presentadas 

dun xeito entretido e lúdico. 

 


