
Resumo da programación de lingua castelá e literatura

Materia LINGUA CASTELÁ E LITERATURA Curso / Ciclo
    1º 
BACH.

Profesores Mª LUISA VIDAL MARIÑO / JAIME CARBAJO ROMERO

1. OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º BACH.

1. Expresar  oralmente  e  por  escrito  de  forma fluída e  correcta  adecuándose  á  situación
comunicativa e de modo organizado, coherente e cohesionado.

2. Saber sintetizar textos orais e escritos recoñecendo a súa estrutura.
3. Comprender  textos  orais  e  escritos  e  valora  de  forma  crítica  e  argumentando  o  seu

contido.
4. Respectar  as  convencións  dos  textos  orais  e  escrito:  cortesía,  quendas  de  fala,

presentación, ortografía.
5. Explicar o significado de palabras nun texto.
6. Identificar e usar as diferentes clases de palabras incluíndo os valores do se.
7. Identificar, clasificar e usar correctamente as formas verbais e as perífrases verbais.
8. Identificar e producir textos con distintos valores das formas verbais e das perífrases.
9. Identificar as funcións da frase e da oración simple. Non se deberán cometer erros que

supoñan o descoñecemento dos principios básicos de identificación dunha función.
10. Identificar a unidade e función dun segmento dentro dun texto.
11. Utilizar a terminoloxía adecuada para a explicación de textos.
12. Identificar as distintas variedades do español e a súa orixe.
13. Usar as variedades adecuadas ao contexto.
14. Identificar os mecanismos de cohesión nun texto.
15. Recoñecer as propiedades textuais e producir textos que as respecten.
16. Ler obras significativas desde a Idade Media ata o S.XIX incluído, o que se valorará a

través das obras de lectura explicitadas.
17. Xustificar a adscrición dun texto a un movemento determinado (ata o S. XIX incluído).
18. Demostrar unha adecuada comprensión lectora e de análise dos textos literarios temática,

técnica,  estilo  e  métrica  dos textos  literarios  lidos  e  das  obras  completas  obxecto de
lectura obrigatoria.
Localizar cronoloxicamente e no que toca ao movemento e xénero correspondentes, un
fragmento, unha obra ou un autor determinados.

2. CONTIDOS 

PRIMEIRA  AVALIACIÓN

BLOQUE DE LINGUA

Unidade 1: A palabra
             A palabra: estrutura, clases de morfemas, tema, análise morfolóxico.

                          A formación de palabras: derivación, composición, parasíntese e siglas,     
                           acrónimos e  abreviaturas.

Unidade 2: As clases de palabras (I)
As categorías gramaticais.
O nome ou substantivo: clases de nomes, xénero, número.
O adxectivo: tipos, usos, gradación e substantivación, adverbialización.

Unidade 3: As clases de palabras (II)
Os determinantes e os pronomes.
O artigo.
Persoais: formas e características.
Posesivos: formas e características.
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Demostrativos: formas e características.
Cuantificadores: os indefinidos e os numerais.

Unidade 4: As clases de palabras (III)
O verbo: definición desde os puntos de vista morfolóxico, semántico e sintáctico;

                          a conxugación verbal; os verbos regulares e irregulares; as formas non persoais 
                          do verbo; as desinencias verbais; os usos estilísticos dalgúns tempos verbais; as
                          perífrases verbais, e as locucións verbais.

O adverbio: clases e locucións adverbiais.
As preposicións: enumeración e solucións prepositivas.
As conxuncións: conxuncións coordinantes e conxuncións subordinantes.

BLOQUE DE LITERATURA

            Unidade 11: Comunicación literaria
                         Os xéneros literarios: o xénero épico ou narrativo, o xénero lírico, o xénero   
                          dramático, o xénero didáctico.

Os recursos literarios.
Os tópicos literarios.
Contexto histórico da Idade Media
Contexto histórico, contexto social, a literatura medieval.

Unidade 12: Literatura do século XI ao XIV
Primeiros textos literarios: orixes da lírica, orixes do teatro, orixes da épica.
El Cantar de Mio Cid: data e autoría, contido e estrutura, métrica, e linguaxe.
Orixes da prosa: Alfonso X o Sabio.
O mester de clerecía: Gonzalo de Berceo, o Arcipreste de Fita.
Don Juan Manuel: El conde Lucanor.

Unidade 13: Literatura do século XV
A poesía: a lírica popular castelá, o romancero, a poesía culta ou cortesá, Jorge

                          Manrique.
                          A prosa: os libros de cabalerías, a novela sentimental.
                          La Celestina: os problemas textuais e de autoría, os problemas de xénero,  
                          argumento, personaxes, o amor de Calisto e Melibea, linguaxe e estilo, o
                          medieval e o renacentista.
                          Contexto histórico do Renacemento
                          O Renacemento, o humanismo, contexto relixioso, a Contrarreforma, contexto
                          histórico,  contexto social e económico, contexto cultural.

SEGUNDA AVALIACIÓN

BLOQUE DE LINGUA

               Unidade 5: O enunciado e a oración
O enunciado e as súas clases: clases de enunciados segundo a actitude do falante

                          e interxeccións.
A oración: o sintagma e as súas categorías, o concepto de oración. As funcións

                          sintácticas:
                          o suxeito, o complemento directo, o complemento indirecto, o complemento        
                          axente, o complemento de réxime, os complementos circunstanciais, o atributo,  
                          os predicativos, os complementos oracionais.

As clases de oracións.
Unidade 6: A oración composta

Oracións coordinadas: clases (copulativas, disxuntivas, adversativas, distributivas
                           e  explicativas).

Oracións xustapostas.
Oracións subordinadas: substantivas, adxectivas ou de relativo e adverbiais.

Unidade 7: O texto
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O texto e as súas clases: definición e clases.
A adecuación do texto.
A coherencia: clases e coherencia e análises de textos.
Os mecanismos de cohesión: os conectores ou marcadores do discurso, a

                          repetición, a  repetición correferencial e a elipse.

BLOQUE DE LITERATURA

              Unidade 14: Literatura do século XVI
Petrarca e o Renacemento: Francesco Petrarca, o petrarquismo.
A poesía: a poesía tradicional española, a poesía italianizante, Garcilaso de la

                          Vega.
O teatro.
A novela: El Lazarillo de Tormes.
A ascética e a mística: frei Luís de León, san Juan de la Cruz, santa Teresa de

                          Jesús.
Obra poética e dramática.
A novela: La Galatea,  Novelas ejemplares, Los trabajos de Persiles y

                          Sigismunda.
                Unidade 15. Cervantes e El Quijote

El Quijote: a publicación, as dúas partes de El Quijote, o argumento, El Quijote e
                          as novelas de cabalerías,

don Quijote e Sancho Panza, a riqueza e a interpretación de El Quijote, o estilo.
Contexto histórico do Barroco
Contexto social e contexto cultural.

   Unidade 16: Literatura do século XVII: poesía e prosa
Conceptismo e culteranismo.
A poesía: a métrica, os temas.
A prosa: a novela picaresca.
Poetas e prosistas do XVII: Luís de Góngora, Francisco de Quevedo.

   Unidade 17: Literatura do século XVII: teatro
O teatro do século XVII: a comedia nova, temas e asuntos, valor social da escena

                         barroca, os personaxes, os currais de comedias.
                         Dramaturgos do século XVII: Lope de Veiga, Tirso de Molina, Calderón da
                         Barca.
                         Contexto histórico do século XVIII

            Contexto histórico, a Ilustración, a Ilustración en España, contexto social e
                         cultural, e correntes literarias.

TERCEIRA AVALIACIÓN

BLOQUE DE LINGUA

Unidade 7: O texto
O texto e as súas clases: definición e clases.
A adecuación do texto.
A coherencia: clases e coherencia e análises de textos.
Os mecanismos de cohesión: os conectores ou marcadores do discurso, a

                          repetición,  a repetición correferencial e a elipse.
Unidade 8: Clases de textos

Os textos narrativos: os elementos da narración, a estrutura, os estilos narrativos,
                          a narración e as formas verbais.

Os textos descritivos: a descrición e o punto de vista, o estilo, a estrutura da  
                          descrición.

Os textos argumentativos: os aspectos comunicativos, a estrutura da                      
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                          argumentación, as características da linguaxe argumentativo, as clases de         
                          argumentos.

Os textos expositivos: clases de exposicións, a estrutura da exposición, as formas
                          de ordenar a exposición, características da linguaxe expositivo.

O texto oral: clases de textos orais, o debate e o faladoiro, a exposición oral,  
                          a conversación.

Unidade 9: Textos xornalísticos e publicitarios
Os medios de comunicación.
O xornal: os recursos lingüísticos no xornal e os xéneros xornalísticos.
Os xéneros informativos: a noticia, a crónica e a reportaxe.
Os xéneros de opinión: estrutura, trazos lingüísticos e estilo.
Os textos publicitarios: publicidade directa e indirecta, compoñentes do anuncio 
publicitario, recursos lingüísticos da publicidade, os tópicos publicitarios.

Unidade 10: A diversidade lingüística
A variación lingüística: os niveis de lingua ou sociolectos, os rexistros

                          lingüísticos e a norma lingüística.
As linguas de España: os dialectos hispanos, o mozárabe, os romances centrais,

                          os romances orientais, o romance occidental, o vasco ou euskera.

BLOQUE DE LITERATURA

Unidade 18: Literatura do século XVIII
A poesía neoclásica: os fabulistas, Meléndez Valdés.
O teatro neoclásico: Leandro Fernández de Moratín.
Pensamento e ensaio: José Cadalso, Benito Jerónimo Feijoo, Gaspar Melchor de 
Jovellanos.
Contexto histórico do século XIX
Contexto histórico, contexto social, contexto cultural, movementos literarios.

Unidade 19: O Romanticismo
Características do Romanticismo: a poesía, a prosa, o teatro.
Escritores románticos: José de Espronceda, o Duque de Rivas, José  

             Zorrilla, Mariano  José de Larra, Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro.
Unidade 20: O Realismo e o Naturalismo

Características do Realismo: a novela, a poesía, o teatro.
Características do Naturalismo.
Escritores realistas: Benito Pérez Galdós; Leopoldo Ás, Clarín; Pedro

             Antonio de Alarcón; José María de Pereda; Juan Valera; Emilia Pardo 
             Bazán; Vicente Blasco Ibáñez.

LECTURAS OBRIGATORIAS

TÍTULO AUTOR EDITORIAL

1º AVAL. La Celestina F. ROJAS VICENS VIVES

2ª AVAL. El Lazarillo de Tormes ANÓNIMO VICENS VIVES

3ª AVAL. Rimas G. A. BÉCQUER VICENS VIVES
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3. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1. Avaliación inicial. Ao comezo de curso realizarase a todos os alumnos unha proba con
obxecto de avaliar as capacidades e os coñecementos básicos da materia. Esta proba soamente terá
carácter informativo.

2. Avaliación dos libros de lectura. A lectura obrigatoria de polo menos un libro por
trimestre será avaliada a través de probas ou traballos escritos ou a través de probas orais.  A
cualificación positiva desta tarefa poderase utilizar para subir a cualificación final do alumno. As
lecturas e os seus correspondentes traballos teñen carácter obrigatorio e non cumprir con esta
tarefa supoñerá suspender a materia, aínda tendo superadas as probas de coñecemento da materia.
A avaliación dos libros  de lectura  formarán parte da avaliación trimestral  y  constituirán un
10% da nota.

3. Cualificacións trimestrais. Para obter a cualificación trimestral poderase facer unha
ou dúas probas escritas das unidades didácticas impartidas que incluirá exercicios e actividades
dos elementos que estruturan ditas unidades. A probas de avaliación realizadas ao longo de cada
trimestre cualificaranse como segue:

• 80% exames trimestrais 
• 10 % examen sobre a lectura obrigatoria.
• 10% avaliación de traballos, caderno, exposicións, etc.

Poderase descontar ata un máximo de dous puntos pola reiteración de faltas de ortografía
e/ou presentación deficiente, axustándose aos criterios:

• -0,25 por cada dous acentos inexistentes ou mal colocadas.
• -0,25 por cada falta.
• -0,25 por ilexibilidade, ausencia de marxes ou mala presentación de traballos ou

exames.

A superación dos mínimos exixibles alcanzarase cun 5.

A falta de asistencia a cualquer proba previamente fixada, oral ou escrita,  debe ser
xustificada con xustificante médico ou similar de carácter oficial. Non se considerará válida a
xustificación familiar. En caso de carecer de xustificante oficial, a calificación de la prueba será
de 0 puntos. 

No caso de que algún alumno for descuberto incorrendo en métodos varios de fraude ou
copia durante a realización dun exame, dita proba sería automaticamente retirada e cualificada
como 0.

4. Cualificación final. A cualificación final será o resultante da media dos tres trimestres.
Poderanse realizar probas de recuperacións parciais, tanto dos contidos como dos libros
de lectura.

4. ACTIVIDADES DE REFORZO/RECUPERACIÓN

Sistemas de recuperación de avaliacións suspensas.
Realizaránse recuperacións das avaliacións suspensas. As recuperacións de cada avaliación

poderanse elaborar ao principio da seguinte; ou ben, darase a posibilidade de presentarse a un
exame final global de toda a materia.
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Avaliación extraordinaria de setembro.
O  alumnado  realizará  unha  proba  escrita  concibida  para  tal  fin,  de  semellantes

características á proba final de curso. Os exames de recuperación de setembro basearanse nos
contidos mínimos e nos criterios de avaliación establecidos na presente programación didáctica.

O alumno suspenso poderá realizar un cadernillo opcional que entregará o día do exame de
setembro e que lle será tido en conta de xeito positivo.
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