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Materia LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Departamento LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Profesora PILAR CHARLÓN 

Curso 4º ESO

Contidos

1ªAvaliación

El texto y sus propiedades. Textos narrativos y descriptivos.El léxico del castellano. Palabras de 
origen latino. Procesos de formación de palabras. Clases de palabras y sintagmas. Funciones de la 
oración simple. La oración compuesta. La subordinación adverbial. La subordinación sutantiva: 
sustantivas de CIR y de SUJETO. La Ilustración. La literatura romántica. La lírica romántica: 
Espronceda y Bécquer. El drama romántico. Estudio de Don Juan Tenorio. 
Lectura de Leyendas, de Bécquer. 

2ªAvaliación

Los textos  instructivos y expositivos. Los textos dialogados. Locuciones y frases hechas. 
Polisemia, homonimia, sinonimia, antonimia, hiperonimia e hiponimia.
Subordinación sutantiva: sustantivas de ATRIB., CI, C.de RÉG y C.AG. La subordinación adjetiva
El realismo. El Modernismo y Generación del 98. Rubén Darío y Antonio Machado. 
Novecentismo y vanguardias.

3ª Avaliación

Los texto argumentativos. Los géneros periodísticos, La publicidad. Textos y ámbitos de uso. 
Denotación y connotación. Creación de nuevos significados. La valoración de las palabras.
Subordinadas adverbiales impropias: causales, condicionales, consecutivas... La Generación del 
27. Lectura y estudio de La casa de Bernarda Alba y el Romancero Gitano. La literatura de 
posguerra. La literatura hispanoamericana del siglo XX. Estudio de Crónica de una muerte 
anunciada. La literatura actual.

Criterios Avaliación

 B1.1. Comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e social. 

 B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo.

 B1.3. Comprender o sentido global e a intención de textos orais.

 B1.4. Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente as producións orais propias e alleas, así como os aspectos prosódicos e
os elementos non verbais (xestos, movementos, ollada, etc.).

 B1.5. Valorar a lingua oral como instrumento de aprendizaxe, como medio para transmitir coñecementos, ideas e sentimentos,
e como ferramenta para regular a conduta.

 B1.6. Aprender a falar en público, en situacións formais ou informais, de xeito individual ou en grupo. 
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 B1.7. Coñecer, comparar, usar e valorar as normas de cortesía nas intervencións orais propias da actividade educativa, tanto
espontáneas como planificadas, e nas prácticas discursivas orais propias dos medios de comunicación. 

 B1.8. Reproducir situacións reais ou imaxinarias de comunicación potenciando o desenvolvemento progresivo das habilidades 
sociais, a expresión verbal e non verbal, e a representación de realidades, sentimentos e emocións

 B2.1. Aplicar diferentes estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos

 B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos escritos en diferentes soportes e formatos.

 B2.3. Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de calquera tipo de textos ou obras literarias a través dunha lectura
reflexiva que permita identificar posturas de acordo ou desacordo, respectando sempre as opinións dos demais.

 B2.4. Seleccionar os coñecementos que se obteñan das bibliotecas ou de calquera outra fonte de información impresa en papel
ou dixital, integrándoos nun proceso de aprendizaxe continua. 

 B2.5. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos adecuados, coherentes e cohesionados.

 B2.6. Escribir textos en relación co ámbito de uso. 

 B2.7. Valorar a importancia da lectura e a escritura como ferramentas de adquisición das aprendizaxes e como estímulo do
desenvolvemento persoal.

 B3.1. Recoñecer e explicar os valores expresivos que adquiren determinadas categorías gramaticais en relación coa intención
comunicativa do texto onde aparecen, con especial atención a adxectivos, determinantes e pronomes.

 B3.2. Recoñecer e explicar os valores expresivos que adquiren as formas verbais en relación coa intención comunicativa do
texto onde aparecen. 

 B3.3. Recoñecer e explicar o significado dos principais prefixos e sufixos, e as súas posibilidades de combinación para crear
novas palabras, identificando os que proceden do latín e do grego.

 B3.4. Identificar os niveis de significado de palabras ou expresións en función da intención comunicativa do discurso oral ou
escrito onde aparecen.

 B3.5. Usar correcta e eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en formato dixital, para
resolver dúbidas sobre o uso correcto da lingua e para progresar na aprendizaxe autónoma.

 B3.6. Explicar e describir os trazos que determinan os límites oracionais para recoñecer a estrutura das oracións compostas. 

 B3.7. Aplicar os coñecementos sobre a lingua para resolver problemas de comprensión e expresión de textos orais e escritos e
para a revisión progresivamente autónoma dos textos propios e alleos.

 B3.8. Identificar e explicar as estruturas dos xéneros textuais, con especial atención ás estruturas expositivas e argumentativas,
para utilizalas nas súas producións orais e escritas. 

 B3.9. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións propias orais e escritas os conectores textuais e os principais
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais como léxicos.

 B3.10. Recoñecer e utilizar os rexistros lingüísticos en función dos ámbitos sociais, valorando a importancia de utilizar o
rexistro adecuado a cada momento.

 B3.11. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, etc.)
nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais.

 B3.12. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e a transformación de textos,
enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos

 B4.1. Favorecer a lectura e comprensión de obras literarias da literatura española e universal de todos os tempos e da literatura
xuvenil.

 B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o resto das artes. 

 B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como
instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios.

 B4.4. Comprender textos literarios representativos desde o século XVlll aos nosos días, recoñecendo a intención do/da autor/a,
o tema e os trazos propios do xénero ao que pertence, e relacionando o seu contido co contexto sociocultural e literario da
época, ou doutras épocas, e expresando a relación con xuízos persoais razoados.

 B4.5. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero, con intención lúdica e creativa.

 B4.6. Consultar e citar adecuadamente fontes de información variadas para realizar un traballo educativo en soporte impreso
ou dixital sobre un tema do currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico e persoal, e utilizando as tecnoloxías da
información.
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Metodoloxía, criterios de calificación e xeito de recuperación

                             Instrumentos

– Probas escritas específicas (para avaliar algúns estándares dos bloques 2,3 e 4). As probas 
constarán de diferentes apartados no que se avaliarán estándares dos diferentes bloques. 

– Rúbrica (para avaliar as actividades dos bloque de 2 e 4, Ler e escribir e Educación 
literaria). As rúbricas serven para avaliar as tarefas relativas a composición de textos, 
análise de lecturas resumos, )

– Observación sistemática e fichas de rexistro (para avaliar o bloque 1,referido a Escoitar e 
Falar e aqueles estándares que fagan referencia a súa forma de traballar na clase 
(planificación dos escritos, valoración da creación literaria, uso das tecnoloxias.pequenas 
dramatizacións, traballos na aula.....)

                       Criterios de cualificación

Probas  escritas   70%

Tarefas para entregar, traballos na aula, exposicións, 
libros de lectura....  30%

   Ó longo do curso realizaranse dúas probas por trimestre á media das cales se lle asignará unha
porcentaxe do 70% da nota global da avaliación. O resto das notas obtidas por medio das rúbricas
e as fichas de rexistro farán media entre si e suporán o 30% da nota. 

   Nas probas específicas  valoraranse non só os conceptos e procedementos adquiridos senón
tamén a corrección ortográfica e gramatical, e o coidado na presentación, penalizando os fallos
nestes aspectos (as faltas de ortografia poden baixar a nota hasta 2 puntos, pero sempre que se lle
entregue o exame ao alumno xa coa nota, este terá a posibilidade de autocorrexir os fallos para
volver a recuperar os puntos perdidos por faltas)

   A avaliación  será  continua,  é  dicir,  en  cada  proba  trimestral  avaliaranse  estándares  de
aprendizaxe xa avaliados o trimestre anterior, sobre todo os referidos a gramática e sintaxe. Só se
avaliarán  de  forma  illada  os  contidos  relativos  ó  bloque  de  literatura.  Si  se  considera  que  o
porcentaxe de alumnos suspensos  nalgunha avaliación é  elevado ou si  os  alumnos manifestan
interés en recuperar a materia, poderanse facer probas de recuperación, pero tendo en conta que
suporá o 70 % da nota, polo que, para poder obter máis puntuación deberá ler os libros de lectura
obrigatoria e entregar as tarefas que non foran feitas na clase.
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Reforzo e ampliación

   Os alumnos que teñan dificultades para seguir a materia, recibirán reforzo naqueles aspectos que
se consideren necesarios; o reforzo consistirá na entrega de fichas con exercicios que repasen os
coñecementos tratados na clase, exercicios de adquisición de técnicas de estudo ou de ortografía.

   Por outro lado, as profesoras tamén deberán ter  preparadas actividades de investigación ou
ampliación  de  coñecementos  para  aqueles  alumnos  que,  tendo  adquiridos  a  maior  parte  dos
contidos do curso,  mostren unha actitude positiva hacia a  materia e  presenten inquietudes  por
superarse.

Notas

   Para a obtención da calificación global da asignatura a final de curso, realizarase unha media
ponderada das notas correspondentes a cada avaliación, segundo a seguinte porcentaxe:

20 % - Nota do primeiro trimestre

30 % - Nota do segundo trimestre

50 % - Nota do terceiro trimestre.

  Os alumnos que non alcancen a calificación de 5 poderán presentarse a un examen final  ou ben
de  toda  a  materia  ou  ben  daqueles  contidos  non  superados  (cada  alumno  será  informado
previamente  dos  contidos  do  seu  examen)  e  poderán  entregar  todalas  tarefas  que  non  foran
entregadas durante o curso.


