
DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E 

LITERATURA 

CURSO 2014-2015 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE 3º ESO 

 

(OBXECTIVOS, CONTIDOS, COMPETENCIAS, 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, MÍNIMOS 

ESIXIBLES, PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.  OBXECTIVOS XERAIS DO SEGUNDO CICLO DA ESO 

 

_Comprender discursos orais e escritos nos diversos contextos da actividade social e 

cultural. 

 

-Utilizar a lingua para expresarse de forma coherente e adecuada nos diversos contextos 

da actividade social e cultural, para tomar conciencia dos propios sentimentos e ideas 

para controlar a propia conduta. 

 

-Coñecer a realidade plurilingüe de España e as variedades do castelán e valorar esta 

diversidade como unha riqueza cultural. 

 

-Utilizar a lingua oral na actividade social e cultural de forma adecuada ás distintas 

situacións e funcións,, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. 

 

-Empregar as diversas clases de escritos mediante os que se produce a comunicación 

coas institucións públicas, privadas e da vida laboral. 

 

-Utilizar a lingua eficazmente na actividade escolar para buscar, seleccionar e procesar 

información e para redactar textos propios do ámbito académico. 

 

-Utilizar con progresiva autonomía e espírito crítico os medios de comunicación social e 

as tecnoloxías da información para obter, interpretar e valorar informacións de diversos 

tipos e opinións diferentes. 

 

-Facer da lectura fonte de pracer, de enriquecemento persoal e de coñecemento do 

mundo e consolidar hábitos lectores. 

 

-Comprender textos literarios utilizando coñecementos básicos sobre as convencións de 

cada xénero, os temas e motivos da tradición literaria e os recursos estilísticos. 

 



-Aproximarse ao coñecemento de mostras relevantes do patrimonio literario e valoralo 

como un modo de simbolizar a experiencia individual e colectiva en diferentes 

contextos histórico-culturais. 

 

-Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso 

lingüístico para comprender textos orais e escritos e para escribir e falar con adecuación, 

coherencia, cohesión e corrección. 

 

-Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os estereotipos lingüísticos 

que supoñen xuízos de valor e prexuízos clasistas, racistas ou sexistas. 

 
2. CONTIDOS 

 
 

UNIDADE 1: 

 A comunicación e os textos. A lingua e a súa organización 

OBXETIVOS  

Comunicación 

- Comprender o concepto de comunicación. 

- Coñecer os conceptos de signo e código. 

- Identificar a situación de comunicación e os seus elementos. 

- Comprender o concepto de texto. 

- Recoñecer as clases de textos. 

Estudo da  lingua 

- Comprender o concepto de lingua. 

- Diferenciar os conceptos de lingua e  fala. 

- Coñecer o fenómeno do bilingüismo. 

- Identificar os niveis de organización da lingua. 

- Recoñecer o fenómeno da polisemia. 

- Aplicar las regras xerais da ortografía. 



CONTIDOS 

Conceptos 

- A comunicación. Os signos. 

- Os elementos do proceso comunicativo. 

- A linguaxe, a lingua e a fala. 

- As linguas do mundo. O bilingüismo. 

- A organización da lingua. Niveis da lingua. 

- O signo lingüístico. A polisemia. 

- A representación gráfica dos sons. 

Procedementos, destrezas e habilidades 

- Familiarización cos conceptos que se van  estudiar a partir da análise dun texto. 

- Identificación dos elementos que interveñen no proceso comunicativo. 

- Clasificación de textos. 

- Análise morfolóxico de palabras. 

- Reflexión sobre os compoñentes do signo lingüístico. 

- Emprego de palabras polisémicas en diferentes contextos de comunicación. 

- Aplicación das regras xerais da representación gráfica dos sons.. 

 

Actitudes 

- Aprecio pola diversidade  lingüística como factor de enriquecemento cultural. 

- Participación activa nos intercambios de comunicación, adecuando a mensaxe ao  

interlocutor e ao  contexto. 

- Valoración da lingua oral e escrita como instrumento para satisfacer as necesidades de 

comunicación. 

 - Interese por coñecer os mecanismos e recursos da lingua. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Convivencia 



A lectura Tarde de agosto (páx. 8) pode servir para reflexionar sobre como evitar 

friccións e enfrontamentos nas nosas relacións. 

Educación non sexista 

A partir do texto Una declaración de amor (páx. 12), pode suscitarse un diálogo sobre 

os tópicos que perviven aínda na visión que teñen das  mulleres algúns homes. 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencia en comunicación lingüística 

1.  Competencia comunicativa 

A. Competencia lingüística 

-Competencia fonolóxica 

– Identificar os fonemas dunha palabra. 

– Coñecer os fenómenos do seseo, o ceceo e o yeísmo. 

- Competencia gramatical 

– Comprender a articulación de signos e regras nos códigos lingüísticos. 

– Recoñecer os niveis de organización da lingua. 

- Competencia léxico-semántica 

– Interpretar e empregar  adecuadamente palabras polisémicas. 

- Competencia ortográfica 

– Representar os sons por medio da grafía adecuada. 

B. Competencia sociolingüística 

– Comprender as implicacións sociais anexas aos fenómenos do bilingüismo e 

a diglosia. 

– Aplicar normas do rexistro culto. 

C. Competencia pragmática 

- Competencia discursiva 

– Coñecer os conceptos de comunicación e texto. 

– Clasificar textos. 



- Competencia funcional 

– Elaborar un texto con determinadas características a partir de outro texto. 

– Levar a cabo un acto comunicativo convencional (a presentación dunha  

persoa). 

D. Competencia estratéxica 

– Identificar a información implícita nun texto. 

2.  Competencia meta cognitiva 

– Reflexionar sobre o papel da gramática na vida cotiá. 

3.  Competencia existencial 

– Valorar a importancia dos sentimentos nas relacións persoais. 

Competencia social e cidadá. 

- Reflexionar sobre os sentimentos asociados ao amor e sobre a complexidade das 

relacións humanas a partir do texto Tarde de agosto. 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

   Coñecer o valor dos signos que nos rodean e os seus códigos. 

- Distinguir os conceptos de bilingüismo e diglosia e coñecer os casos concretos que se 

dan no noso país. 

 

Autonomía e iniciativa persoal 

- Coñecer as pautas que deben seguirse para a resolución dun conflito. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

- Definir os elementos presentes nun acto comunicativo. 

- Clasificar distintos tipos de textos. 

- Diferenciar linguaxe, lingua e fala. 

- Identificar os niveis de organización da lingua. 

- Explicar o fenómeno da polisemia. 

- Aplicar correctamente as regras ortográficas xerais. 



UNIDADE 2 

 A narración. O enunciado 

OBXETIVOS  

Comunicación 

- Comprender o concepto de narración. 

- Recoñecer e analizar os distintos elementos que interveñen nunha narración. 

- Coñecer os conceptos do estilo directo e estilo indirecto. 

- Elaborar unha narración. 

Estudo da lingua 

- Diferenciar oracións e frases. 

- Identificar a modalidade dun enunciado. 

- Identificar sintagmas. 

- Recoñecer o suxeito e o predicado. 

- Segmentar palabras en raíz e desinencias. 

- Utilizar  os signos que marcan final de enunciado. 

CONTIDOS 

Conceptos 

- A narración. 

- Os elementos da narración. 

- Os enunciados. Clases e  modalidade. 

- Os sintagmas. 

- A oración. A concordancia. 

- As desinencias. 

- Os signos que indican final de enunciado. 

Procedementos, destrezas e habilidades 

- Familiarización cos conceptos que se van a estudiar a partir da análise  dun texto. 



- Análise dos elementos narrativos en distintos textos. 

- Búsqueda de exemplos de estilo directo e estilo indirecto. 

- Aplicación dos conceptos estudiados ao análise dun texto. 

- Elaboración dunha biografía. 

- Identificación e clasificación de enunciados. 

- Recoñecemento e análise de sintagmas. 

- Identificación do suxeito e o predicado dunhas oracións. 

- Segmentación de palabras en raíz e desinencias. 

- Emprego dos signos de puntuación que indican final de enunciado. 

Actitudes 

- Interese  por coñecer os mecanismos e recursos da  lingua. 

- Actitude  de respecto e cortesía polos interlocutores nos intercambios comunicativos. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación para a paz 

Pódese aproveitar a imaxe desoladora que da guerra ofrece o texto titulado Alatriste 

(páx. 32) para promover os valores da convivencia pacífica e a resolución dos conflitos 

por medio do diálogo. 

 

Convivencia 

Ao facer a lectura do texto El cielo limpio (páx. 26), poden destacarse as virtudes 

(esforzo, pudor, humildade…) que encarna a protagonista, cuxo «heroísmo», entrañado 

na comunidade social, cabe contrastar coa imaxe –moito mais vistosa, pero tamén mais 

perigosa– que solemos asociar ao concepto de heroe. 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencia en comunicación lingüística 

1.  Competencia comunicativa 

A. Competencia lingüística 



- Competencia gramatical 

– Identificar e clasificar enunciados e discriminar sintagmas. 

- Competencia léxico-semántica 

– Segmentar unha palabra nos seus compoñentes. 

- Competencia ortográfica 

– Empregar correctamente os signos que indican final de enunciado. 

B. Competencia sociolingüística 

– Aplicar normas de uso lingüístico que pertencen ao rexistro culto. 

C. Competencia pragmática 

� Competencia discursiva 

– Coñecer os rasgos básicos da narración e  os elementos implicados nela. 

– Identificar o narrador en distintos textos. 

– Recoñecer os procedementos de transcrición do diálogo nun relato. 

- Competencia funcional 

– Elaborar unha narración tomando como modelo un texto dado. 

– Elaborar unha biografía seguindo unhas pautas. 

D. Competencia estratéxica 

– Recoñecer a secuencia cronolóxica que vertebra un texto. 

2.  Competencia meta cognitiva 

– Inducir conceptos e regras lingüísticos a partir da manipulación dunhas 

oracións. 

– Cobrar conciencia da  natureza e estrutura das propias producións 

lingüísticas. 

3.  Competencia existencial 

– Valorar o esforzo como algo necesario na vida. 

Competencia social e cidadá 



- Considerar os valores humanos que se desprenden dunha historia como a da 

protagonista de El cielo limpio. 

- Coñecer a realidade  social dos inmigrantes e os proxectos que desenvolven as ONG. 

Competencia cultural e artística 

- Recoñecer os personaxes principias e os antagonistas de películas e contos populares. 

Tratamento da información e competencia dixital 

- Coñecer a forma de obter datos sobre un personaxe e tratalos de forma adecuada para 

elaborar unha biografía. 

- Obter información sobre a maneira de traballar dalgunhas ONG. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

- Definir o concepto de narración. 

- Identificar e analizar os elementos dunha narración. 

- Elaborar unha narración. 

- Recoñecer e clasificar enunciados e sintagmas. 

- Identificar o  suxeito e o predicado dunhas oracións. 

- Segmentar palabras en raíz e desinencias. 

- Empregar adecuadamente os signos que indican final de enunciado. 

UNIDADE 3 

 A descrición. O SV.O verbo. O adverbio 

OBXETIVOS  

Comunicación 

- Comprender o concepto de descrición. 

- Clasificar descricións. 

- Comprender a función da descrición no relato. 

- Elaborar unha descrición. 

Estudo da lingua 

- Analizar os elementos do sintagma verbal. 



- Comprender o concepto de verbo. 

- Coñecer a conxugación verbal. 

- Coñecer o adverbio e as súas clases. 

- Analizar palabras formadas mediante sufixación. 

- Usar correctamente as maiúsculas. 

CONTIDOS 

Conceptos 

- A descrición. Clases de descrición. 

- A linguaxe da descrición. 

- A descrición no relato. 

- O verbo: raíz e desinencias. 

- A conxugación verbal. 

- As formas no persoais do verbo. 

-  O adverbio. 

- Clases de adverbios. 

- A sufixación. 

- As maiúsculas. 

Procedementos, destrezas e habilidades 

- Familiarización cos conceptos que se van a estudiar a partir do análise do texto. 

- Análise e redacción de descricións de distinta clase. 

- Aplicación dos conceptos estudiados ao análise dun texto. 

- Elaboración dunha guía de viaxe. 

- Identificación e análise de sintagmas verbais. 

- Substitución de sintagmas preposicionais por adverbios. 

- Formación de palabras mediante a sufixación. 

- Uso correcto das maiúsculas. 



Actitudes 

- Interese por expresarse correctamente tanto de forma oral como por escrito. 

- Participación activa nos intercambios de comunicación, adaptando a mensaxe ao 

interlocutor e ao contexto. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Multiculturalidade  

A lectura El Valle de los Yetis (páx. 46) nos propón un acercamento ás crenzas e formas 

de pensar que, pola súa estrañeza   respecto ás nosas, poden resultar enriquecedoras. 

Medio ambiente 

Ese mesmo texto pode servir tamén para comentar a necesidade de alcanzar unha 

relación harmoniosa entre os seres humanos e a natureza. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencia en comunicación lingüística 

1.  Competencia comunicativa 

A. Competencia lingüística 

- Competencia gramatical 

– Identificar  e  analizar sintagmas verbais. 

– Analizar formas verbais. 

- Competencia léxico-semántica 

– Formar palabras mediante sufixación. 

- Competencia ortográfica 

– Empregar de forma correcta as maiúsculas. 

B. Competencia sociolingüística 

– Aplicar normas do rexistro culto. 

C. Competencia pragmática 

- Competencia discursiva 



– Coñecer os rasgos básicos da descrición como forma textual e as súas 

principais clases. 

– Identificar secuencias descritivas nun texto. 

– Advertir a relación que se establece entre os distintos tipos de descrición e  a 

intención comunicativa. 

- Competencia funcional 

– Compoñer descricións de distinto tipo tomando como modelo uns textos 

dados. 

– Elaborar unha guía de viaxe seguindo unhas pautas. 

D.  Competencia estratéxica 

– Identificar o enunciado que resume o contido dun texto. 

2.  Competencia meta cognitiva 

– Buscar información para aplicala ao análise dun texto. 

3.  Competencia existencial 

– Valorar a experiencia como fonte de coñecemento. 

Competencia cultural e artística 

- Apreciar no cadro Autorretrato, de Francis Bacon, a deformación coma un 

procedemento habitual na arte do século XX . 

- Comparar por escrito un detalle do cadro Las meninas, de Diego Velázquez, co cadro 

Las meninas (infanta Margarita María), de Pablo Picasso. 

Tratamento da información e competencia dixital 

- Obter información e procesala de forma adecuada para elaborar unha guía de viaxe. 

- Buscar información en Internet sobre Diego Velázquez e Pablo Picasso. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

- Identificar secuencias descritivas. 

- Clasificar descricións. 

- Elaborar unha descrición. 



- Segmentar formas verbais en raíz e desinencias. 

- Conxugar verbos. 

- Analizar formas verbais. 

- Analizar a estrutura duns sintagmas verbais. 

- Identificar e clasificar adverbios. 

- Formar palabras empregando  o procedemento da sufixación. 

- Utilizar correctamente as maiúsculas. 

UNIDADE 4  

 O diálogo. O SN. O substantivo 

OBXECTIVOS  

Comunicación 

- Comprender o concepto de diálogo. 

- Identificar as principais formas de diálogo. 

- Coñecer as características e a estrutura da conversación. 

- Coñecer  as características e a estrutura da entrevista e o  debate. 

- Comprender como operan os principios de cooperación e cortesía. 

- Analizar os rasgos lingüísticos asociados ao diálogo. 

Estudo da lingua 

- Identificar os elementos do sintagma nominal. 

- Coñecer as características do  substantivo. 

- Analizar o xénero e o número dos substantivos. 

- Clasificar substantivos. 

- Analizar palabras formadas mediante prefixación. 

- Aplicar os principios da acentuación. 

 

CONTIDOS 



Conceptos 

- O diálogo. 

- Diálogos espontáneos e diálogos planificados. 

- A organización e a linguaxe do diálogo. 

- O substantivo. Clases de substantivos. 

- O xénero e o número dos substantivos. 

- A prefixación. 

- Principios da acentuación. 

Procedementos, destrezas e habilidades 

- Familiarización cos conceptos que se van a estudar a partir da análise dun texto. 

- Identificación do xénero ao que pertence un texto dialogado. 

- Aplicación dos conceptos estudados ao análise dun texto. 

- Participación nun debate. 

- Identificación e análise de sintagmas nominais. 

- Modificación do número e o xénero duns substantivos. 

- Clasificación de substantivos. 

- Formación de palabras mediante a prefixación. 

- Aplicación dos principios xerais da acentuación. 

Actitudes 

- Valoración da lingua oral e escrita como instrumento de comunicación. 

- Interese  por coñecer os mecanismos e recursos da lingua. 

- Participación activa nos intercambios de comunicación, adecuando a mensaxe ao 

interlocutor e ao contexto. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Convivencia 

O texto Una mesa redonda (páx.  80) pode dar pe a unha reflexión acerca da 

importancia do diálogo na nosa sociedade e sobre as normas (respecto ao interlocutor, 



elección de formas corteses para manifestar a discrepancia…) que deben rexer  a súa 

práctica. 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencia en comunicación lingüística 

1.  Competencia comunicativa 

A. Competencia lingüística 

- Competencia gramatical 

– Identificar e clasificar substantivos. 

– Coñecer os procedementos de variación de número e xénero dos 

substantivos. 

– Recoñecer e explicar anomalías gramaticais. 

- Competencia léxico-semántica 

– Formar palabras mediante  o procedemento da prefixación. 

- Competencia ortográfica 

– Aplicar as regras xerais de acentuación.  

B. Competencia sociolingüística 

– Respectar os turnos de palabra. 

– Aplicar normas do rexistro culto. 

– Mostrarse receptivo ante os cambios lingüísticos derivados da plena 

incorporación da muller á  vida laboral e social. 

C. Competencia pragmática 

- Competencia discursiva 

– Coñecelos rasgos básicos do diálogo e as distintas clases do diálogo. 

– Avaliar o cumprimento dos principios de cooperación e cortesía nun texto 

dado. 

– Analizar os mecanismos de cohesión textual. 

- Competencia funcional 



– Compoñer descricións de distinto tipo. 

– Participar nun debate seguindo unhas pautas. 

2.  Competencia meta cognitiva 

– Buscar información para preparar un debate. 

3. Competencia existencial 

– Valorar o diálogo coma unha das formas esenciais de relación entre as 

persoas. 

Competencia social e cidadá 

- Reflexionar sobre a forma que teñen os adolescentes de ocupar o tempo libre a partir 

do texto La academia de baile, que procede da obra de Carmen Pérez-Lanzac ¿Qué 

estarán haciendo? 

Competencia cultural e artística 

- Valorar o baile como unha manifestación artística e cultural a partir do texto La 

academia de baile. 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

- Ter conciencia da adaptación da linguaxe aos distintos contextos histórico-sociais a 

partir da explicación sobre a incorporación das formas femininas aos nomes de 

profesión. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

- Definir o concepto de diálogo. 

- Distinguir uns xéneros dialogados de outros. 

- Analizar a estrutura dunha conversación. 

- Elaborar un texto dialogado. 

- Discriminar os elementos do sintagma nominal. 

- Coñecer as características do substantivo. 

- Analizar o xénero e o número duns substantivos. 

- Clasificar substantivos. 

- Formar palabras mediante a prefixación. 



- Aplicar correctamente os principios de acentuación. 

UNIDADE  5 

 Os medios de comunicación. O SN. O artigo e os adxectivos determinativos 

OBXECTIVOS  

Comunicación 

- Coñecer os principais medios de comunicación. 

- Coñecer e identificar os rasgos lingüísticos característicos dos distintos medios de 

comunicación. 

- Comparar uns medios de comunicación con outros. 

Estudo da lingua 

- Identificar o determinante no sintagma nominal. 

- Coñecer as características do artigo. 

- Coñecer os adxectivos determinativos e as súas clases. 

- Identificar palabras formadas mediante composición. 

- Aplicar as regras de división de palabras. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

- A  prensa. A radio. A televisión. A Intranet. 

- A función do determinante. 

- O artigo e os adxectivos determinativos. 

- A composición. 

- A división de palabras. 

Procedementos, destrezas e  habilidades 

- Familiarización cos conceptos que se van a estudar a partir da análise dun texto. 

- Comparación da linguaxe empregada nos distintos medios de comunicación. 



- Análise da programación de diferentes canais televisivos. 

- Aplicación dos conceptos estudados ao análise dun texto. 

- Preparación dun magacín radiofónico. 

- Indución das regras que se infrinxen nunhas oracións. 

- Identificación e  clasificación de palabras que desempeñan a función do determinante. 

- Formación e análise de palabras compostas. 

- Aplicación dos principios de división de palabras. 

Actitudes 

- Valoración da lingua oral e escrita como instrumento de comunicación. 

- Actitude reflexiva e crítica fronte as mensaxes  contidas dos medios de comunicación. 

- Participación activa nos intercambios de comunicación adecuando a mensaxe ao 

interlocutor e ao contexto. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Saúde 

Pódese partir do texto Nkosi: una historia de SIDA (páx. 82) para informar na aula 

sobre esta enfermidade e sobre as medidas de prevención que hai que adoptar ante ela. 

Convivencia 

O texto La desinformación (páx. 86) denuncia os encubrimentos da realidade que en 

ocasións levan a cabo os medios de comunicación  os organismos de propaganda. 

Débese previr aos alumnos contra estas prácticas e instarlles a desenvolver o espírito 

crítico. 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencia en comunicación lingüística 

1.  Competencia comunicativa 

A. Competencia lingüística 

- Competencia gramatical 



- Identificar e empregar adecuadamente artigos e adxectivos determinativos. 

- Competencia léxico-semántica 

- Formar palabras compostas. 

- Explicar o significado dunhas expresións. 

- Competencia ortográfica 

- Aplicar as normas de división de palabras. 

B. Competencia sociolingüística 

– Aplicar normas do rexistro culto. 

– Ser conscientes das implicacións comunicativas e sociais do emprego das 

mensaxes SMS. 

C. Competencia pragmática 

            -  Competencia discursiva 

             - Coñecer os principais medios de comunicación e os rasgos característicos da            

súa linguaxe. 

             - Analizar a estrutura dunha noticia. 

- Competencia funcional 

             - Elaborar un magacín radiofónico. 

D. Competencia estratéxica 

– Recoñecer a intención dun texto. 

– Analizar o efecto dun titular  do xornal. 

2.  Competencia meta cognitiva 

– Inducir regras a partir de exemplos que as vulneran. 

– Documentarse sobre un tema como paso previo para formarse unha opinión. 

3. Competencia existencial 

– Cobrar conciencia do poder que teñen os medios de comunicación nos nosos 

días. 



– Permanecer alerta ante as manobras de perversión da realidade que en 

ocasións  levan a cabo os medios informativos. 

Competencia social e cidadá 

- Comprender  a situación e a consideración social dos enfermos de SIDA a partir do 

texto Nkosi: una historia de SIDA. 

- Valorar o papel dos medios de comunicación na sociedade  actual. 

Tratamento da información e competencia dixital 

- Comparar os formatos dixital e analóxico dos xornais contrastando elementos como o 

acceso á información ou á linguaxe empregada. 

- Reflexionar sobre a manipulación da información que en ocasións levan a cabo os 

medios de comunicación a partir do texto La desinformación. 

Autonomía e iniciativa persoal 

- Seguir os pasos necesarios para elaborar un magacín radiofónico. 

Competencia matemática 

- Coñecer a correspondencia existente entre os números e as palabras que os designan. 

Competencia cultural e artística 

- Analizar a película El show de Truman, cuxo argumento está relacionado co tema dos 

medios de comunicación. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

- Coñecer os medios de comunicación. 

- Identificar os rasgos lingüísticos característicos dos distintos medios de comunicación. 

- Recoñecer a función do determinante. 

- Localizar artigos e adxectivos determinativos. 

- Clasificar adxectivos determinativos. 

- Identificar palabras compostas. 

- Dividir correctamente palabras. 



UNIDADE 6 

 A prensa. O SN. O adxectivo cualificativo 

OBXECTIVOS  

Comunicación 

- Coñecer as funcións da prensa. 

- Coñecer e identificar a organización xeral dos xornais. 

- Diferenciar os distintos xéneros xornalísticos 

- Coñecer a estrutura dos textos xornalísticos. 

- Identificar as características da linguaxe xornalística. 

Estudo da lingua 

- Identificar o constituínte que funciona como complemento no sintagma nominal. 

- Identificar e clasificar adxectivos cualificativos. 

- Formar os diversos grados do adxectivo. 

- Elaborar familias de palabras. 

- Aplicar correctamente as regras relativas ao emprego da grafía h. 

CONTIDOS 

Conceptos 

- As funcións da prensa. Tipos de publicacións. 

- A organización e o deseño do xornal. Os xéneros xornalísticos. 

- A estrutura das noticias. A linguaxe xornalística. 

- O adxectivo cualificativo. Clases, posición e grados. 

- As familias de palabras. 

- A grafía h. 

Procedementos, destrezas e habilidades 

- Familiarización cos conceptos que se van a estudar a partir da análise dun texto. 

- Análise da linguaxe e  a estrutura de distintos textos xornalísticos. 



- Aplicación  dos conceptos estudados á análise dun texto. 

- Elaboración  dunha reportaxe. 

- Identificación e clasificación de adxectivos cualificativos. 

- Identificación do grado en que se atopan uns adxectivos. 

- Recoñecemento e comprensión das regras que se infrinxen nunhas oracións. 

- Formación de familias de palabras. 

- Aplicación das regras do emprego da grafía h. 

Actitudes 

- Valoración da lingua oral e escrita como instrumento de comunicación. 

- Interese  por coñecer os mecanismos e recursos da linguaxe. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Saúde 

Os textos desta unidade, vinculados ao mundo do deporte, poden empregarse para 

ponderar os beneficios que reporta á nosa saúde a práctica deportiva. 

Convivencia 

Pero tamén –cruz da  mesma moeda– cabe apoiarse neses textos, sobre todo nos 

titulados Alonso, ‘Príncipe de Asturias’ (páx. 106) e Mucho más que grandes victorias 

(páx. 118), para previr aos  alumnos da  fixación enfermiza da nosa sociedade coa 

noción do éxito, interpretada case sempre ademais de forma restritiva e banal. É posíbel  

e non sobra  comentar aos alumnos que o éxito –e menos aínda «ese» éxito– non pode 

converterse no patrón ético da nosa conduta. 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencia en comunicación lingüística 

1.  Competencia comunicativa 

A. Competencia lingüística 

- Competencia gramatical 

– Identificar e clasificar adxectivos cualificativos. 

- Competencia léxico-semántica 



– Identificar palabras dunha mesma familia. 

- Competencia ortográfica 

– Aplicar as regras que rexen o uso da  h. 

B. Competencia sociolingüística 

– Analizar os recursos que se empregan nos textos xornalísticos para atraer ao 

lector. 

– Aplicar normas do rexistro culto. 

C. Competencia pragmática 

- Competencia discursiva 

– Identificar xéneros xornalísticos. 

– Analizar a estrutura dunha noticia. 

- Competencia funcional 

– Elaborar unha reportaxe. 

D. Competencia estratéxica 

– Interpretar o título metafórico dun texto. 

– Completar una noticia periodística. 

2.  Competencia meta cognitiva 

– Inducir regras gramaticais. 

– Descubrir por medio da observación a función que teñen os distintos 

elementos xornalísticos. 

3. Competencia existencial 

– Valorar de forma crítica a función que desempeña a prensa na nosa 

sociedade. 

– Valorar a práctica do deporte. 

Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 

- Coñecer os xentilicios cos que se chaman os  naturais  dun lugar. 

Tratamento da información e competencia dixital 



- Obter información  dun xornal. 

- Coñecer a estrutura da información nos xornais. 

- Obter datos e elaboralos para escribir unha reportaxe. 

- Comparar o enfoque dunha mesma noticia publicada en xornais diferentes. 

Competencia social  cidadá 

- Valorar a repercusión social dos  deportes no noso país. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

- Definir os principais xéneros xornalísticos. 

- Analizar a estrutura duns  textos informativos. 

- Identificar os constituíntes que funcionan como complemento nuns sintagmas 

nominais. 

- Definir o adxectivo cualificativo. 

- Construír os diferentes grados dun adxectivo. 

- Formar familias de palabras. 

- Aplicar as regras de uso da grafía h. 

UNIDADE 7 

 A literatura e as súas formas. O SN. Os pronomes 

 

OBXECTIVOS  

Literatura 

- Comprender o concepto da literatura. 

- Diferenciar verso e prosa. 

- Analizar a métrica dun poema. 

- Coñecer o concepto de xénero literario. 

- Identificar os diferentes xéneros literarios. 

- Recoñecer os principais recursos estilísticos. 



Estudo da lingua 

- Comprender o concepto do pronome. 

- Coñecer as distintas clases de pronomes. 

- Identificar a clase  dun pronome. 

- Diferenciar significado léxico e significado gramatical. 

- Aplicar as regras de uso da  grafía b. 

CONTIDOS 

Conceptos 

- A literatura. 

 - Verso e prosa. A métrica. 

- Os xéneros literarios. 

- Os recursos literarios. 

- O núcleo do sintagma nominal. 

- Os pronomes. 

- Clasificación dos pronomes. 

- Significado léxico e significado gramatical. 

- A grafía b. 

 

Procedementos, destrezas e habilidades 

- Identificación do xénero ao que pertencen diversos textos. 

- Análise da  métrica dun  poema. 

- Análise dos  recursos literarios dun poema. 

- Substitución de substantivos por pronomes nunhas oracións. 

- Identificación de pronomes de diversas clases nun texto. 

- Diferenciación dos significados léxico e gramatical das palabras. 

- Aplicación das  regras de uso da grafía b. 



Actitudes 

- Valoración das obras literarias como fonte de información. 

- Curiosidade fronte aos mecanismos e recursos expresivos da lingua e da literatura. 

- Interese polos diversos xéneros literarios. 

- Valoración dos textos como produtos históricos e culturais. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Multiculturalidade 

Pódese destacar o feito de que a literatura actúa coma un crisol no que se mesturan 

diversas tradicións. Cada texto é o resultado da influencia dos libros e dos autores que 

poden ter moi distinta procedencia, intereses e ideas. 

Convivencia 

Débese resaltar o papel crítico que tivo a literatura fronte á sociedade ao longo dos 

séculos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencia en comunicación lingüística 

1.  Competencia comunicativa 

A. Competencia lingüística 

� Competencia fonolóxica 

– Identificar os fenómenos fonolóxicos implicados na rima e medida dos 

versos. 

– Comprender e recoñecer o recurso literario da aliteración. 

- Competencia gramatical 

– Recoñecer as distintas clases de pronomes presentes nos diversos textos. 

- Competencia léxico-semántica 

– Diferenciar significado léxico e significado gramatical. 

- Competencia ortográfica 

– Aplicar as regras de uso da grafía b. 



B. Competencia sociolingüística 

– Coñecer o uso de usted, ustedes. 

– Aplicar normas do  rexistro culto. 

C. Competencia pragmática 

- Competencia discursiva 

– Identificar a función anafórica dos pronomes. 

- Competencia funcional 

– Elaborar un texto literario. 

D. Competencia estratéxica 

– Identificar os elementos dunha narración. 

– Recoñecer  a voz do autor en textos de diversos xéneros. 

– Elaborar o resume dun texto literario. 

2.  Competencia meta cognitiva 

– Inducir as características dos xéneros literarios a partir da lectura de distintos 

textos.  

3.  Competencia existencial 

– Valorar  a contribución da literatura ao intercambio de ideas e culturas. 

 

4. Competencia literaria 

– Distinguir a prosa do verso. 

– Coñecer  os xéneros literarios. 

– Precisar o xénero ao que pertence un texto. 

– Identificar os recursos estilísticos. 

– Analizar a rima e a medida dun poema. 

Competencia cultural  e artística 

- Elaborar un texto literario a partir dun cadro. 



Autonomía e iniciativa persoal 

- Ofrecer unha opinión de forma razoada. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

- Analizar a medida e  a rima  dun poema. 

- Especificar o   xénero ao que pertence un texto. 

- Recoñecer os recursos literarios dun texto. 

- Identificar e clasificar os pronomes dun texto. 

- Diferenciar o significado léxico  e o gramatical. 

- Usar correctamente a grafía b. 

 

UNIDADE 8: 

A literatura medieval. Constituíntes da oración 

OBXECTIVOS  

Literatura 

- Identificar  os rasgos característicos da literatura medieval. 

- Coñecer as principais correntes da literatura medieval e os autores e obras máis 

representativos. 

- Analizar textos literarios medievais. 

Estudo da lingua 

- Identificar o suxeito e o predicado. 

- Diferenciar predicado nominal  e  predicado verbal. 

- Analizar o predicado dunhas oracións. 

- Identificar perífrases verbais. 

- Diferenciar o significado recto do significado figurado. 

- Aplicar as regras de uso da  grafía v. 

 



CONTIDOS 

Conceptos 

- A Idade  Media. 

- A  literatura medieval. Características e correntes. 

- A oración: suxeito e predicado. 

- Suxeito léxico e suxeito gramatical. Oracións impersoais. 

- O predicado: predicado nominal e predicado verbal. Estrutura do predicado. 

- As perífrases verbais. 

- Significado recto e significado figurado. 

- A grafía v. 

Procedementos, destrezas e habilidades 

- Análise de textos representativos da literatura medieval. 

- Lectura e  análise de textos de diversas correntes. 

- Delimitación do suxeito e do predicado nunhas oracións. 

- Construción de oracións impersoais. 

- Diferenciación do predicado nominal e do predicado verbal. 

- Construción de oracións con predicado dunha determinada clase. 

- Recoñecemento de perífrases verbais. 

- Distinción dos diferentes significados (recto e figurado) dunha  palabra. 

- Aplicación das regras de uso da grafía v. 

Actitudes 

- Aprecio polas obras literarias como fonte de información  e  pracer. 

- Valoración dos textos literarios como produtos históricos  e  culturais. 

- Interese por expresarse correctamente de forma oral e escrita. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Convivencia 



Os contos del Conde Lucanor manifestan como a literatura ocúpase con frecuentemente 

d os problemas éticos e prácticos do ser humano, e hasta qué punto en moitas obras a 

intención do autor é formar aos seus lectores. 

Os fragmentos del Poema de mío Cid, de los Milagros de Nuestra Señora e del Libro de 

buen amor reflicten outros enfoques ou intereses das obras literarias: os sentimentos 

persoais, a fe relixiosa, a visión humorística da realidade.… 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencia en comunicación lingüística 

1.  Competencia comunicativa 

A. Competencia lingüística 

- Competencia fonolóxica 

– Identificar os fenómenos fonolóxicos implicados na rima e medida dos 

verbos. 

- Competencia gramatical 

– Diferenciar clases de suxeitos e predicados e recoñecer as oracións 

impersoais. 

- Competencia léxico-semántica 

– Diferenciar o significado recto e o figurado. 

- Competencia ortográfica 

– Aplicar as regras do uso da grafía v. 

B. Competencia sociolingüística 

– Aplicar normas do rexistro culto. 

C. Competencia discursiva 

– Identificar o fenómeno da elipse e recoñecer as partes e secuencias que 

constitúen un texto. 

D. Competencia estratéxica 

– Interpretar o sentido dun texto e identificar as ideas principais  dun texto. 

2.  Competencia meta cognitiva 



– Descubrir, a partir dun texto concreto, os rasgos xerais dunha obra literaria. 

3. Competencia existencial 

– Valorar a importancia da literatura como instrumento de preservación da 

cultura. 

4. Competencia literaria 

– Relacionar autores e obras conas correntes literarias nas que se encadran, 

identificar recursos estilísticos e  analizar a medida e a rima dun poema. 

Competencia social e cidadá 

- Comparar a imaxe do heroe que se ofrece en el Poema de mío Cid coa percepción 

actual que temos dese concepto. 

- Advertir a finalidade  educativa dalgúns textos. 

Competencia cultural e artística 

- Valorar a influencia da relixión nas obras literarias a partir dos textos de los Milagros 

de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

- Analizar textos medievais. 

- Localizar o suxeito e o predicado nunhas oracións. 

- Diferenciar suxeito léxico e  suxeito gramatical. 

- Identificar oracións impersoais. 

- Formular oracións con predicados de distinta clase. 

- Recoñecer perífrases verbais. 

- Identificar o significado figurado dunhas palabras. 

- Aplicar as regras de uso da  grafía v. 

UNIDADE 9  

A literatura prerrenacentista. Os complementos do verbo 

OBXECTIVOS  

Literatura 



- Identificar os rasgos característicos da literatura prerrenacentista. 

- Coñecer as principais correntes da literatura prerrenacentista  os autores e obras máis 

representativos. 

- Analizar textos literarios prerrenacentistas. 

Estudo da lingua 

- Identificar os complementos do núcleo verbal. 

- Recoñecer o obxecto directo, o obxecto indirecto e os complementos preposicional, 

circunstancial, axente e  predicativo. 

- Comprender os conceptos de polisemia e de significado contextual. 

- Aplicar as regras de uso da grafía g ante e, i. 

CONTIDOS 

Conceptos 

- O  Prerrenacimiento. 

- A  literatura prerrenacentista. 

- A poesía culta e a poesía popular no século XV. 

- A  Celestina. 

- Os complementos do verbo. 

- A  polisemia e o significado contextual. 

- A  grafía g ante e, i. 

 

Procedementos, destrezas e habilidades 

- Lectura e interpretación de textos da literatura prerrenacentista. 

- Análise métrico e estilístico de poemas prerrenacentistas. 

- Identificación do núcleo do predicado e dos seus complementos. 

- Clasificación dos complementos do verbo. 

- Análise sintáctico de oracións. 

- Construción de oracións seguindo un modelo sintáctico. 



- Identificación do significado contextual dunha palabra. 

- Aplicación das normas de uso da grafía g ante e, i. 

Actitudes 

- Aprecio pola lectura de obras literarias como fonte de información e  pracer. 

- Valoración dos textos literarios como produtos históricos e culturais. 

- Curiosidade fronte aos mecanismos e  recursos dea lingua. 

- Interese por expresarse correctamente tanto de forma oral como escrita. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Convivencia 

Pódese destacar a importancia que Jorge Manrique outorga nas súas Coplas á rectitude 

da conducta e á bondade que  amosa aos máis achegados: 

¡Qué amigo de sus amigos! 

¡Qué señor para criados 

y parientes! 

Pode xurdir  ademais na clase o tema da crítica moral que se desenvolve en La Celestina 

a propósito dos comportamentos irracionais, egoístas ou codiciosos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencia en comunicación lingüística 

1.  Competencia comunicativa 

A. Competencia lingüística 

� Competencia fonolóxica 

– Identificar os fenómenos fonolóxicos implicados na rima e na medida dos 

versos. 

� Competencia gramatical 

– Comprender o concepto de complemento do verbo. 

– Recoñecer nunhas oracións os distintos complementos do verbo. 

� Competencia léxico-semántica 



– Distinguir os diversos significados contextuais dunha palabra. 

� Competencia ortográfica 

– Aplicar as regras do uso de grafía g. 

B. Competencia sociolingüística 

– Aplicar  as normas do rexistro culto. 

C. Competencia discursiva 

– Recoñecer a relación entre a estrutura dun poema e o seu contido. 

2.  Competencia meta cognitiva 

– Deducir a relación entre a ambigüidade dunha oración e a súa estrutura 

sintáctica. 

3.  Competencia existencial 

– Valorar a literatura como vehículo de crítica social. 

4.  Competencia literaria 

– Relacionar autores e obras coas correntes literarias nas que se encadran. 

– Identificar os recursos estilísticos  dun texto. 

Competencia social e cidadá 

- Advertir a finalidade ambigua  dalgúns textos a partir da lectura de fragmentos de La 

Celestina. 

 

 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

- Reflexionar sobre algúns aspectos da existencia tras a lectura de diversos fragmentos 

das Coplas de Jorge Manrique. 

Autonomía e iniciativa persoal 

- Ofrecer opinións de forma razoada. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

- Expoñer os rasgos característicos da literatura prerrenacentista. 



- Coñecer as manifestacións esenciais da poesía culta e popular do século XV. 

- Recoñecer nun texto de La Celestina rasgos característicos  desta obra. 

- Identificar e diferenciar os distintos complementos do verbo nunhas oracións. 

- Definir o concepto de polisemia e o l de significado contextual. 

- Aplicar as normas do uso da grafía g ante e, i. 

UNIDADE 10  

A literatura renacentista. A oración composta 

OBXECTIVOS  

Literatura 

- Identificar os rasgos característicos da  literatura renacentista. 

- Coñecer as principais correntes da literatura renacentista e os autores e obras máis 

representativos. 

- Analizar textos literarios renacentistas. 

Estudo da lingua 

- Diferenciar oración simple e oración composta. 

- Distinguir oración e proposición. 

- Identificar distintos tipos de enlaces. 

- Coñecer as formas de relación entre proposicións. 

- Identificar os procedementos de creación de novos significados. 

- Aplicar as regras de uso da grafía j ante e, i. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

- O Renacemento. 

- Características e fontes da literatura renacentista. 

- Xéneros e correntes da literatura renacentista. 



- Oración simple e oración composta. 

- Oración e proposición. 

- Elementos de relación: os enlaces. 

- Xustaposición, coordinación e subordinación. 

- A creación de novos significados. 

- A grafía j ante e, i. 

Procedementos, destrezas e habilidades 

- Análise e interpretación de textos renacentistas. 

- Identificación nuns textos de temas e rasgos propios do Renacemento. 

- Identificación dos rasgos da  lírica italianizante nos textos da época. 

- Clasificación de oracións en simples e compostas. 

- Delimitación das proposicións nunhas oracións compostas. 

- Identificación dos enlaces. 

- Identificación dos procedementos de creación de novos significados. 

- Aplicación das  normas de uso da grafía j ante e, i. 

Actitudes 

- Valoración das obras literarias como fonte de información e pracer. 

- Interese pola adquisición de vocabulario como medio de mellorar a expresión oral e 

escrita. 

- Curiosidade fronte aos mecanismos e recursos da lingua. 

- Interese por expresarse correctamente tanto de forma oral como por escrito. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Medio ambiente 

Pode explicarse que nos textos líricos do Renacemento dáse unha presenza constante da 

natureza, considerada á vez manifestación da  divindade, termo de comparación da 

beleza da amada e confidente das penas persoais do poeta. Pódese aproveitar esta 

consideración para incidir –salvando distancias, crenzas e estéticas– na necesidade de 



conservar e coidar os espazos naturais e o medio ambiente e na responsabilidade que 

todos e cada un de nos temos nesta tarefa. 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencia en comunicación lingüística 

1.  Competencia comunicativa 

A. Competencia lingüística 

- Competencia fonolóxica 

– Identificar os fenómenos fonolóxicos implicados na medida e rima dos 

versos. 

- Competencia gramatical 

– Diferenciar oracións simples e oracións compostas. 

– Distinguir entre proposición e oración. 

– Recoñecer os procedementos de xustaposición, coordinación e 

subordinación. 

- Competencia léxico-semántica 

– Identificar os distintos procedementos de creación de significados. 

- Competencia ortográfica 

– Aplicar as regras de uso da grafía j. 

B. Competencia sociolingüística 

– Aplicar normas do rexistro culto. 

C. Competencia discursiva 

– Aplicar normas do rexistro culto. 

D. Competencia estratéxica 

– Analizar a intención ou propósito do autor nun texto. 

2.  Competencia meta cognitiva 

– Empregar un esquema para sintetizar os rasgos dunha corrente literaria. 

3.  Competencia existencial 



– Valorar a importancia da literatura como reflexo dunha época determinada. 

4.  Competencia literaria 

– Identificar os rasgos propios da literatura renacentista nos distintos textos. 

– Analizar a rima e a medida dun  poema. 

Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 

- Valorar a importancia do entorno natural partindo das églogas de Garcilaso de la 

Vega. 

- Ser consciente da  repercusión que tivo a invención da imprenta. 

Competencia social e cidadá 

- Advertir as diferencias sociais existentes en toda  a época a partir de algúns 

fragmentos del Lazarillo de Tormes. 

Tratamento da  información e competencia dixital 

- Coñecer o tratamento que se debe dar á información para que poida ser publicada  nun 

xornal. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

- Explicar as características da literatura renacentista. 

- Analizar un texto literario renacentista. 

- Diferenciar oración simple e oración composta. 

- Distinguir oración e proposición. 

- Analizar casos de xustaposición, coordinación e subordinación. 

- Identificar os procedementos de creación de significados. 

- Aplicar as normas de uso da grafía j ante e, i. 

UNIDADE 11 

 A literatura barroca. Xustaposición e coordinación 

OBXECTIVOS  

Literatura 

- Identificar os rasgos característicos da literatura barroca. 



- Coñecer as principais correntes da  literatura barroca e os autores e obras máis 

representativos. 

- Analizar textos literarios barrocos. 

Estudo da lingua 

- Analizar oracións compostas por xustaposición e oracións compostas por 

coordinación. 

- Recoñecer os mecanismos que operan no cambio semántico. 

- Aplicar as regras do uso da coma. 

CONTIDOS 

Conceptos 

- O Barroco. 

- A literatura barroca: características e xéneros. 

- Autores e escolas do Barroco. 

- Oracións compostas por xustaposición. 

- Oracións compostas por coordinación. 

- Conxuncións coordinantes e locucións conxuntivas. 

- Clases de oracións compostas por coordinación. 

- O cambio semántico. 

- A coma. 

Procedementos, destrezas  e habilidades 

- Análise de rasgos característicos da literatura barroca nos diversos textos. 

- Lectura, análise e interpretación de textos literarios barrocos. 

- Identificación nun texto de rasgos propios dunha escola literaria ou dun autor. 

- Recoñecemento de oracións compostas por xustaposición e por coordinación. 

- Clasificación de oracións compostas por coordinación. 

- Construción de oracións compostas por xustaposición e por coordinación. 

- Explicación dos mecanismos do cambio semántico que operan nas distintas palabras. 



- Aplicación das normas do uso da coma. 

Actitudes 

- Valoración das obras literarias como fonte de información e pracer. 

- Interese polos diversos xéneros e correntes da literatura. 

- Curiosidade fronte aos mecanismos e recursos da lingua. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Convivencia 

Algúns dos textos seleccionados nesta unidade están estreitamente vinculados coa sátira 

moral e a crítica das costumes. Pode ser interesante realizar un debate sobre os temas 

que debe afrontar a literatura e acerca de si se da unha actitude crítica na literatura 

actual. En relación con elo, pode comentarse que entre os propios escritores existe un 

debate aberto sobre a necesidade de que as súas obras adopten un compromiso político e 

que este é un tema moi discutido en todos os congresos da literatura. Conviría  plantexar 

as discrepancias existentes acerca da función social da arte en xeral e da literatura en 

particular. 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencia en comunicación lingüística 

1.  Competencia comunicativa 

A. Competencia lingüística 

� Competencia fonolóxica 

– Identificar os fenómenos fonolóxicos implicados na rima e na medida dos 

versos. 

- Competencia gramatical 

– Distinguir oracións compostas por coordinación e oracións compostas por 

xustaposición. 

– Identificar as distintas clases de oracións coordinadas. 

- Competencia léxico-semántica 

– Comprender o concepto do cambio semántico. 



� Competencia ortográfica 

– Aplicar as normas do uso da  coma. 

B. Competencia sociolingüística 

– Aplicar as normas do rexistro culto. 

C. Competencia estratéxica 

– Interpretar un texto. 

2.  Competencia meta cognitiva 

– Empregar un esquema para sintetizar os rasgos característicos da literatura 

dunha época. 

3.  Competencia existencial 

– Valorar a importancia da sátira literaria como procedemento de crítica social. 

4.  Competencia literaria 

– Relacionar autores e obras coas correntes literarias nas que se encadran. 

– Identificar os rasgos propios da literatura barroca nos distintos textos. 

Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 

- Considerar o desengano como unha realidade presente na vida a partir do texto El 

mundo por de dentro. 

Competencia social e cidadá 

- Reflexionar sobre a impertinencia de certas bromas a partir do texto La aventura de 

Clavileño. 

Competencia e iniciativa persoal 

- Ofrecer opinións de forma razoada. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

- Explicar os rasgos característicos da literatura barroca. 

- Analizar un texto literario barroco. 

- Recoñecer e analizar oracións compostas por xustaposición e oracións compostas por 

coordinación. 



- Clasificar oracións coordinadas. 

- Explicar os mecanismos do cambio semántico. 

- Aplicar adecuadamente as regras do uso da coma. 

UNIDADE  12 

La literatura do século XVIII. A subordinación e as súas  clases 

OBXECTIVOS  

Literatura 

- Identificar os rasgos característicos da literatura neoclásica. 

- Coñecer as principais correntes da  literatura neoclásica e os autores e obras máis 

representativos. 

- Analizar textos literarios neoclásicos. 

Estudo da lingua 

- Comprender o concepto de subordinación. 

- Identificar oracións compostas por subordinación. 

- Clasificar proposicións subordinadas. 

- Diferenciar campo léxico e campo semántico. 

- Aplicar as regras do uso do punto e coma. 

CONTIDOS 

Conceptos 

- O século XVIII. 

- Características do Neoclasicismo. 

- Autores e obras do Neoclasicismo. 

- A subordinación. 

- Oracións compostas por subordinación. 

- Clases de proposicións subordinadas. 

- Campo léxico e campo semántico. 



- O punto e coma. 

Procedementos, destrezas e habilidades 

- Lectura, interpretación e análise de textos literarios neoclásicos. 

- Identificación nun texto de procedementos expresivos propios dunha escola literaria 

ou dun autor. 

- Definición do concepto de subordinación. 

- Clasificación dos enlaces subordinantes. 

- Identificación de proposicións subordinadas. 

- Clasificación de oracións compostas por subordinación. 

- Substitución de sintagmas por oracións subordinadas. 

- Identificación e formación de campos léxicos e campos semánticos. 

- Aplicación das normas de uso do punto e coma. 

Actitudes 

- Valoración das obras literarias como fonte de información e pracer. 

- Interese polos diversos xéneros e correntes da literatura. 

- Curiosidade fronte aos mecanismos e recursos da lingua. 

- Interese por expresarse correctamente tanto de forma oral como por escrito. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Convivencia 

Os temas que se abordan en as Cartas marruecas permiten comparar a sociedade do 

dezaoito coa actual. Poderase constatar así que moitos deses temas (as diferencias 

sociais entre clases, a falta de intereses máis alá do ocio e do consumo…) teñen unha 

vixencia atemporal e universal. Pode elixirse algún tema en concreto, por exemplo, o da 

nobreza, que aparece na carta XIII (páx. 234 do libro de texto), e debater si as opinións 

de Cadalso seguen estando vixentes hoxe. 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencia en comunicación lingüística 

1.  Competencia comunicativa 



A. Competencia lingüística 

� Competencia gramatical 

– Coñecer o concepto de subordinación. 

– Identificar oracións compostas por subordinación. 

– Recoñecer as distintas clases de oracións compostas por subordinación. 

- Competencia léxico-semántica 

– Diferenciar os conceptos de campo léxico e campo semántico. 

- Competencia ortográfica 

– Aplicar as normas do uso do punto  e coma. 

B. Competencia sociolingüística 

– Aplicar normas lingüísticas pertencentes ao rexistro culto. 

C. Competencia discursiva 

– Identificar emisor e destinatario nun intercambio epistolar literario. 

D. Competencia estratéxica 

– Analizar a diversidade de perspectivas que se dan nun texto literario. 

– Identificar as ideas esenciais dun texto. 

2.  Competencia meta cognitiva 

– Empregar un esquema para sintetizar os rasgos característicos dunha 

corrente literaria. 

3.  Competencia existencial 

– Valorar a importancia da literatura como ferramenta de transformación 

social. 

4.  Competencia literaria 

– Relacionar autores e obras coas correntes literarias nas que se encadran. 

– Recoñecer a caricatura como un procedemento literario. 

– Comprender en que consiste o recurso literario da ironía. 

Competencia social e cidadá 



- Valorar a consideración social que ao longo do tempo tiveron escritores e actores a 

partir do texto De comedias y regras. 

Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 

- Considerar as diferencias culturais que se dan entre uns países e outros a partir dos 

fragmentos de las Cartas marruecas que se ofrecen na unidade. 

Autonomía e iniciativa persoal 

- Ofrecerse como candidato a un posto resaltando as cualidades máis significativas que 

se posúen. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

- Explicar os rasgos característicos da literatura neoclásica. 

- Analizar un texto literario neoclásico. 

- Recoñecer oracións compostas por subordinación. 

- Identificar as distintas clases de oracións compostas por subordinación. 

- Definir os conceptos de campo léxico e campo semántico aportando exemplos. 

- Aplicar adecuadamente as regras do uso do punto e coma. 

3.      TEMPORALIZACIÓN  

 

Dedicarase como media unhas seis sesións por cada unidade traballada. Nalgunhas delas 

haberá que dedicarlles tres sesións máis, debido á dificultade dos contidos introducidos. 

Se terá en conta o ritmo de asimilación de novos contidos por parte dos alumnos á hora 

do proceso de ensinanza-aprendizaxe.  

Cada trimestre dedicarase ao estudo de catro unidades didácticas. 

 

4.  CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES                                                     

 

  1.Estructuras formais do texto: 

                     -Estruturas narrativas: novela, conto, noticia e reportaxe. 

                     -Estruturas descritivas: descrición científica e descrición literaria (o retrato, 

a paisaxe e os obxectos). 



                     -Estruturas dialogadas: o diálogo na narración e no teatro; a 

entrevista e a enquisa. 

  2. A ortografía: 

                      -As regras xerais de acentuación. Acentuación de ditongos ,hiatos e 

tritongos .Acentuación de palabras compostas .O til diacrítico. Casos especiais de 

acentuación. 

                      -O emprego do b e do v; uso do g e do j; uso do h. 

                      -As grafías s/x, r/rr, ll/y, c/q/k e c/z. 

 

  3.A gramática: 

                      -O sintagma nominal. 

                      -O substantivo 

                       -O adxectivo 

                       -Os determinantes e os pronomes 

                       -O verbo 

                       -O sintagma verbal 

                       -A oración gramatical 

                       -A oración composta 

 

  4.O léxico: 

                        -As palabras polisémicas, homónimas, sinónimas e antónimas. 

                        -A formación das palabras: prefixos e sufixos. 

                        -As voces estranxeiras. As palabras compostas. 

                        -Familias léxicas e campos semánticos. 

 

  5.A literatura: 

                       -Os xéneros literarios. 

                       -O estudo da obra literaria 

                       -Introdución á literatura medieval. 

                       -Introdución á literatura dos Séculos de Ouro 

                       -Introdución á literatura do século XVIII. 

 

 

5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN                                              



                                                                                                          

 1.Saber recoñecer as características fundamentais dos diferentes tipos de 

escritos. 

 

            2.Elaborar diferentes tipos de textos (narrativos, descritivos, dialogados e 

periodísticos) e adapta-los ás distintas situacións comunicativas. 

 

3.Captar e sintetizar as ideas esenciais de textos distintos. 

 

4.Saber expresarse, oralmente e en público con soltura e corrección. 

 

5.A ortografía, o léxico e a gramática valoraranse en función do uso que o 

alumnado faga á hora de crear textos orais e escritos .No caso concreto da 

gramática, o seguimento e a avaliación dos alumnos pode orientarse a través dos 

seguintes aspectos de referencia: 

                            a)o traballo do alumnado na aula; para elo sempre se aconsella 

realizar algún exercicio en cada sesión, non se adica toda a hora á explicación 

teórica. 

                            b)o traballo do alumnado na casa, pódese avaliar a partir das 

tarefas realizadas no caderno, e a súa corrección na aula. Aquí veremos a escrita, 

a orde, o esforzo e a actitude fronte á materia. 

                            c)A proba escrita confirmará o que advertimos xa no 

seguimento das outras tarefas. 

 

6.No que se refire á Literatura o alumno terá que ser capaz de: 

                              a)Ler e comprender textos literarios diversos e identificalos a 

partir dos seus trazos nos distintos xéneros literarios. 

                              b)Facer o esquema métrico dun poema. 

                              c)Contextualizar historicamente os autores e as obras máis 

importantes. 

                              d)Comentar fragmentos literarios e relacionalos co período 

literario correspondente. 

6. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 



- Observación directa das actividades diarias realizadas na casa e na aula. 

- Análise das producións dos alumnos: monografías, resumos, traballos de aplicación e 

síntese, textos escritos, producións orais... 

- Chamadas directas do docente. 

- Dúas probas por avaliación. 

- Valoración do caderno de clase. 

- Valoración da actitude. 

- Comprobación de lectura do libro trimestral: 

 

3º ESO 

Primeiro trimestre : El misterio del eunuco, José Luis Velasco, SM. 

Segundo trimestre: El infierno de Marta, Pascual Alapont, Algar. 

Terceiro trimestre: Sueños rotos, Sierra i Fabra, Algar. 

7. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A distribución da cualificación será:  

 

• 50 % para os exames ou probas escritas. 

Cada avaliación faranse un mínimo de dúas probas escritas sobre os contidos 

traballados. No caso de que un alumno obteña unha nota inferior ó 3.5 (sobre 

10) non se poderá facer media co resto das probas e na avaliación 

correspondente figurará menos de 5. 

Para aprobar os exames a nota media dos mesmos deberá ser 5 ou superior. 

No caso contrario, se o alumno obtén menos de 5 (sobre 10), tampouco se 

fará media co resto das notas detalladas nos seguintes apartados e na 

avaliación correspondente figurará menos de 5. 

Ós alumnos seralles especificado o valor numérico que se lle outorga a cada 

pregunta e a cada apartado de cada pregunta no momento de facer unha proba 

escrita. E, no proceso de corrección, marcarase no exame a puntuación que o 

profesor estime axeitada ó rendemento do alumno nesa pregunta ou apartado. 

O exame será amosado a todos os alumnos, convenientemente corrixido e 

anotado, con eses valores numéricos visibles e intelixibles. Tamén se lles dará as 

pertinentes aclaracións a calquera dúbida que poidan ter sobre a corrección das 

súas probas. 



Nas probas escritas valorarase tamén a corrección na expresión escrita, polo 

tanto penalizaranse os erros correspondentes aos principios fundamentais de 

coherencia, cohesión, adecuación e corrección (ortografía, presentación...) do 

seguinte modo:  

- Para o 2º ciclo da ESO: cada falta ou cada catro tiles erróneas descontarán 0,2 

puntos na nota final dos exames ata un máximo de 3 puntos. 

 

Ó finalizar o curso (en xuño) farase un exame final ó que deberán presentarse 

todos aqueles alumnos que non acadasen os obxectivos mínimos en todas ou 

algunha das avaliacións. Este exame terá tres bloques de preguntas 

correspondentes a cada avaliación parcial. A nota final será a media das tres 

avaliacións que terá que ser igual ou superior a 5. Non se fará media con 

avaliacións por debaixo do 4.  

A copia nunha proba escrita por parte dun alumno considérase unha práctica 

fraudulenta e polo tanto terá a cualificación de CERO puntos. Si o alumno 

reincide nesta práctica implicará o suspenso na avaliación. 

 

• 50 % para as lecturas, actividades diarias na aula e na casa, chamadas 

directas do docente (preguntas ó grupo, ó pequeno grupo ou ó alumno 

individualmente), tendo en conta os coñecementos teóricos ou práctico sobre 

comunicación, gramática, literatura… e actitude. 

Lecturas: 

O longo do curso faranse tres probas escritas relacionadas coas lecturas 

obrigatorias. Os alumnos deberán obter unha nota de 5 ou superior en ditas 

lecturas para poder aprobar a avaliación. No caso contrario levará unha nota 

inferior a 5 no boletín. 

No mes de xuño faranse as recuperacións relacionadas coas lecturas para os 

alumnos que non superasen algunha das probas. 

Actividades e chamadas: 

Os alumnos que non realicen as actividades diarias na aula e na casa ou non 

atendan ás chamadas directas do docente con preguntas referidas o temario 

traballado non poderán aprobar. Ademais, o docente revisará como mínimo dúas 

veces por trimestre o caderno de actividades do alumno, onde se recollan tódalas 



actividades e exercicios feitos na aula e na casa. É obrigatoria a súa presentación 

para aprobar cada avaliación. 

A copia ou plaxio nun traballo académico (dun compañeiro, de Internet, de 

libros...) considérase un procedemento desleal e polo tanto terá a cualificación 

de CERO puntos. 

Actitude: 

Os alumnos con actitude reiteradamente negativa non poderán aprobar. 

 

A nota final de cada avaliación obterase coa suma dos puntos conseguidos en cada 

apartado, tendo en conta a necesidade de obter uns mínimos nos apartados 

correspondentes. 


