
LGL 4º ESO: ACTIVIDADES VOLUNTARIAS. Curso 2020-21

Escolle entre as seguintes opcións -pódense combinar- para chegar a acadar ata 1 punto en total.

Actividade En que consiste? De que xeito e con que condicións? Como se avalía?

Lecturas                                                                                                                  [Os criterios, a seguir]

1. Obras 
voluntarias

Lectura de unha ou dúas
obras literarias entre as 
propostas.

Escolla entre as “obrigatorias” non elixidas 
ou entre as de lectura voluntaria. Debe 
comunicárselle previamente ao profesor.

Cunha proba oral 
durante un recreo.
Ata 0'5 puntos cada.

Expresión escrita

2. Blogueo

(anotacións)

Elaboración de artigos 
persoais de diferente 
tipo no sitio Obradoiro.

Axuste a unha ou máis das posibilidades 
abertas. Revisión da anotación seguindo as 
indicacións dos comentarios do profesor.

Por medio da revisión 
dos post de blogue.
Ata 0'2 p. cada artigo.

3. Caderno 
de 
neofalante

Recolleita de 
experiencias e 
reflexións sobre o 
emprego da lingua.

Compromiso de ampliación de usos da 
lingua galega na vida cotiá durante, como 
mínimo, unha semana. Recolleita diaria no 
blogue de situacións, reaccións dos demais, 
emocións e reflexións persoais ao respecto. 

Por medio da revisión 
dos propios artigos de 
blogue.
Ata 1 punto.

Expresión oral

4. Novas de 
actualidade

Comentario de noticias 
de interese: síntese, 
valoración do nivel de 
obxectividade e análise 
do tratamento da nova 
en cando menos dous 
medios de difusión.

Procura de noticias ou artigos de opinión na 
prensa en galego (véxase a lapela   Medios   da 
páxina de Recursos). Os textos xornalísticos 
axustaranse ademais ás esixencias indicadas:
tratarán o mesmo feito noticiábel, no caso da
opción 4, ou abordarán subxectivamente e 
desde diferentes ópticas un asunto, caso de 
optar pola proposta 5. En ambos os casos, 
valoraranse de xeito especial os temas 
referidos á actualidade da lingua. As 
intervencións orais serán gravadas (en audio 
ou vídeo) e entregaranse acompañadas polos
textos xornalísticos impresos ou dixitais.

Avaliación do material
entregado co uso de 
rúbricas baseadas nos 
criterios que se 
especifican máis 
abaixo.
Ata 0'3 p. cada 
actividade.

5. Debates 
sociais

Análise de dous artigos 
de opinión diverxentes 
sobre un tema e achega 
dunha postura persoal 
ao respecto.

Reflexión sobre a lingua e os contidos

6. Suxestións
de mellora

Recompilación de 
deficiencias e erros de 
expresión detectados, 
así como de alternativas 
para a súa superación.

Extracción de problemas léxicos, sintácticos,
de cohesión... das producións corrixidas 
polo profesor e das intervencións na aula. 
Incorporación deses erros a unha folla de 
Necesidades de mellora. Procura posterior 
de solución e de explicación lingüística.

Entregarase o material 
(fichas de rexistro, 
listaxe e alternativas 
explicadas) a finais do 
trimestre.
Ata 0'5 puntos.

7. Contidos 
ilustrados

Presentación secuencial 
e visual de calquera 
contido tratado na aula 
polo profesor.

Creación dun conxunto de diapositivas ou de
páxinas ou ben composición dunha liña do 
tempo con conceptos e feitos básicos dun 
tema curricular xa tratado na aula. Aqueles 
presentaranse de xeito moi claro e con apoio
visual. Realizarase con calquera das 
ferramentas do sitio Obradoiro.

Por medio da revisión 
da publicación.
Ata 0'3 p. cada.
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Criterios para avaliar a lectura de obras literarias

• Comprende a mensaxe e os diferentes temas tratados na obra.
• Analiza os elementos e recursos literarios principais do libro.
• Explica o seu proceso de lectura.
• Valora a obra argumentadamente.

Criterios para avaliar as anotacións de blogue

• Axústase a algunha das propostas que se ofrecen.
• Inclúe un título axeitado e un corpo con contidos propios ou ben reelaborados (sen copia e pega).
• Compón como mínimo un parágrafo (mesmo presentando un vídeo) e como máximo oito, con varias 

oracións ben construídas e puntuadas.
• Elabora parágrafos breves que transmiten con claridade o que quere dicir, usando tamén os recursos 

tipográficos: tipo de letra, viñetas…
• Manexa espazos web de interese en relación co contido e inclúense no artigo ligazóns activas a eses sitios

que permitan ampliar ou contrastar a información.
• Usa unha linguaxe correcta co apoio das ferramentas lingüísticas da rede (corrector en liña, dicionario…).
• Insire cando menos unha imaxe en relación co tema; se se toma da rede, é libre e cítase a fonte.
• Clasifica a anotación mediante unha categoría e/ou unha ou varias etiquetas.
• Revisa e mellora a anotación seguindo as indicacións dos comentarios do profesor.

Criterios para avaliar o caderno de neofalante

• Relata situacións de uso da lingua que son novas para o/a alumno/a e críbeis.
• Inclúe algunha descrición das reaccións das persoas coas que fala por primeira vez continuamente en 

galego.
• Explica como se sente asumindo o papel de neofalante e amosa a súa evolución.
• Reflexiona sobre o valor da súa decisión e sobre os prexuízos e dificultades que pode atopar.
• Publica como mínimo unha anotación de blogue por día durante unha semana.
• Mantén a coherencia e axústase ás propiedades textuais nestas producións.

Criterios para avaliar as intervencións orais gravadas

• Procura información pertinente en sitios adecuados e indica as fontes.
• Entende as informacións e ideas e reelabóraas.
• Distingue claramente información de valoración e opinión.
• Organiza o discurso, incluíndo unha introdución que adiante de que se vai falar, diferentes partes 

iniciadas por marcadores textuais e mais un peche a modo de conclusión.
• Elabora un guión e ségueo (apoiándose ou non noutros medios auxiliares).
• Articula os sons con claridade (vocaliza) e fala con fluidez, volume de voz e ton axeitados. 
• Emprega unha linguaxe precisa e correcta.
• Emprega estratexias para manter a atención e para facilitarlles aos receptores a comprensión (aclaracións, 

exemplificacións...).
• Sintetiza as noticias, valora adecuadamente a obxectividade e analiza o tratamento da noticia en dous ou 

máis medios (para a actividade 4).
• Analiza as características (tese, argumentos, recursos) de artigos de opinión diverxentes sobre un tema e 

achega unha postura persoal ao respecto (para a actividade 5).

Criterios para avaliar as suxestións de mellora

• Atende as correccións que se lle realizan e avalía intervencións na aula.
• Detecta eivas e erros lingüísticos e recompílaos nunha folla de “Necesidades de mellora”.
• Procura solución ás eivas e erros e achega unha explicación lingüística.


