
Resumo da programación de lingua castelá e literatura

Materia LINGUA CASTELÁ E LITERATURA Curso / Ciclo 2º ESO

Profesor/a FÉLIX SÁNCHEZ BOQUETE

1. OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 2º ESO

1. Ler de modo aceptablemente fluído e correcto en voz alta.
2. Expresarse oral e por escrito de modo aceptablemente fluído e correcta.
3. Ter unha caligrafía lexible.
4. Estruturar axeitadamente en parágrafos.
5. Presentar adecuadamente os seus escritos: marxes e sangrías.
6. Utilizar correctamente os puntos e seguidos e comas.
7. Elaborar frases coherentes e cohesionadas cos procedementos incluídos nos contidos.
8. Non ter faltas de ortografía en palabras do léxico habitual.
9. Ser adecuada a súa expresión oral e escrita á situación comunicativa.
10. Utilizar un léxico e sintaxe correspondentes ao nivel cursado.
11. Recoñecer e empregar oralmente ou por escrito a estrutura dos textos explicitados nos 

contidos.
12. Comprender textos de nivel axeitado ao curso.
13. Ser quen de elaborar resumos e esquemas de texto do nivel do traballado na clase.
14. Elaborar os textos incluídos nos contidos.
15. Identificar as clases de palabras nun texto.
16. Distinguir e unidade de función.
17. Distinguir frase de oración.
18. Identificar a concordancia como mecanismo sintáctico.
19. Identificar os principais mecanismos de cohesión.
20. Identificar as funcións da frase.
21. Identificar  en  exemplos  tipo  as  seguintes  funcións:  suxeito,  complemento  directo,

complemento indirecto, complemento circunstancial, atributo.
22. Distinguir entre rexistro formal e coloquial.
23. Ler e comprender cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos

seus  gustos,  afeccións  e  intereses,  o  que  se  valorará  a  través  dos  libros  de  lecturas
explicitados.

24. Ler e comprender cun grao crecente de interese obras literarias canónicas da historia da
literatura universal.

25. Valorar as obras de lectura incluídas na relación,  resumindo o contido,  explicando os
aspectos que máis lle chamaron a atención e o que a lectura lle achegou como experiencia
persoal.

26. Identificar razoadamente os distintos xéneros e subxéneros literarios.
27. Identificar  metricamente  o  romance  e  o  soneto  coa  correspondente  xustificación  da

adscrición.
28. Distinguir entre rima asonante e consonante e ser quen da medición do verso.
29. Identificar  tropos  es  figuras  retóricas:  comparación,  metáfora,  símbolo,  paralelismo,

aliteración, hipérbole, personificación, anáfora.
30. Identificar e coñecer autores e obras relevantes da literatura universal.
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2. CONTIDOS 

PRIMEIRA AVALIACIÓN

- Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar. 
1. Escoito e comprendo: unha conversación, un texto narrativo, a descripción dun lugar,

unha exposición oral.
2. Amplío o léxico: o léxico do diálogo (estructura da palabra). O léxico do ocio (palabras

primitivas e derivadas). O léxico dos lugares (a composición). O léxico do grupo (siglas
e acrónimos).

 -Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir.
1. Ortografía:  a  sílaba  tónica  e  a  átona.  Regras  xerais  de  acentuación.  Diptongos,

triptongos e hiatos. Ortografía dos verbos irregulares. Ortografía do verbo haber. 
2. Lectura e comprensión de textos: dialogados, narrativos, descriptivos e expositivos.
3. Elaboración de textos: dialogados, narrativos e descriptivos.

-Bloque 3. Coñecemento da lingua
1. O texto e as súas propiedades:

1.1. texto, enunciado e oración.
1.2. As propiedades do texto.

2. As clases de palabras I: o sustantivo, o adxetivo, os determinantes e os pronomes.
3. As clases de palabras II:  o verbo.  Adverbios e locucións adverbiais.  Preposicións e

locucións preposicionais. A conxuncións.
4. Os grupos de palabras:  o grupo nominal.  O grupo adxetival.  O grupo adverbial.  O

grupo preposicional.

-Bloque 4. Educación literaria.
1.   As orixes da literatura:

1.1. Os mitos.
1.2. As epopeias.
1.3. Os xéneros literarios.
1.4. A literatura e outras artes.

2.   A narrativa:
2.1. As orixes da narrativa.
2.2. Os contos.
2.3. As novelas.

SEGUNDA AVALIACIÓN

-Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar.
1. Escoito e comprendo: o foro de debate, instruccions orais, noticias orais, testimonio
oral.
2.  Amplío  o  léxico:  o  léxico  da  democracia  (sinonimia  e  antonimia).  O  léxico  do
asociacionismo ( hiperonimia e hiponimia). O léxico da intelixencia ( campo semántico e
asociativo). O léxico da superación (palabras tabú e eufemismo).

-Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir.
1. Ortografía: os signos de puntuación: punto, coma, punto e coma os dous puntos.
2.  Lectura  e  comprensión  de  textos  argumentativos,  instrucitovos  e  periodísticos:
noticias, reportaxes, entrevistas e crónicas.
3. Elaboración de textos: argumentativos e periodísticos: a noticia e a entrevista.

-Bloque 3. Coñecemento da lingua.
1.  A oración simple:

1.1. Os constituíntes da oración.
1.2. O suxeito.
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1.3. O suxeito expreso e o suxeito omitido.
1.4. O grupo verbal predicado.

2. Os complementos do verbo:
2.1. Complemento directo
2.2. Complemento indirecto,
2.3. Complemento de réxime
2.4. Complemento  axente
2.5. Complemento circunstancial
2.6. Complemento  atributo 
2.7. Complemento predicativo.

-Bloque 4. Educación literaria.
1.  A lírica:

1.1. Características da lírica.
1.2. A lírica popular e a lírica culta.
1.3. Poemas estróficos e poemas non estróficos.
1.4. O verso libre e o poema en prosa.

TERCEIRA AVALIACIÓN

-Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar.
1. Escoito e comprendo: a recitación de poemas, o  relato oral e unha lectura dramatizada.
2.  Amplío  o  léxico:  O  léxico  das  viaxes  (denotación  e  connotación).  O  léxico  da
experiencia  recursos  expresivos da linguaxe cotiá).  O léxico do futuro (neoloxismos e
préstamos). O léxico da traxedia ( o cambio semántico).

-Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir.
1. Ortografía: homófonos e parónimos con b e v. As letres g e j. As letras ll e y. Homófonos
con ll e y. A letra h. Palabras homófonas con y e sen h.
2. lectura e comprensión de textos poéticos. O verso e a prosa. As estrofas. Os recursos
expresivos e os precedementos rítmicos. 
3. Elaboración de textos narrativos: autor e narrador. A orde na narración..
4. A voz das personaxes literarias: diálogo e monólogo no texto dramático. O monólogo 

interior na narrativa.

-Bloque 3. Coñecemento da lingua.
1. As clases de oracións:

1.1. Oracións “suxeito-predicado” e impersonais.
1.2. Oracións atributivas e predicativas.
1.3. Oracións transitivas e intransitivas.
1.4. Oracións activas e pasivas.

2. A realidade plurilingüe de España:
2.1. Un estado plurilingüe.
2.2. Orixes históricos do plurilingüismo.
2.3. Rasgos das linguas de España.
2.4. Variedades xeográficas do español.

-Bloque 4. Educación literaria.
1. O teatro:

1.1. As orixes do teatro.
1.2. A  traxedia.
1.3. A comedia.
1.4. Farsas, pasos, entremeses e sainetes.
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LECTURAS OBRIGATORIAS

TÍTULO AUTOR EDITORIAL

1º AVAL. Harry Potter y la piedra filosofal J. K. ROWLING SALAMANDRA

2ª AVAL. El principe de la niebla RUIZ ZAFÓN PLANETA

3ª AVAL. Tres sombreros de copa / Maribel y la extraña familia M. MIHURA CASTALIA

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.

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:

• 60% exames trimestrais
• 10% control sobre a lectura obrigatoria
• 30% avaliación de traballos, caderno, exposicións, etc.

Poderase descontar ata un máximo de  2 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.

4. ACTIVIDADES DE REFORZO/RECUPERACIÓN

           O alumno coa materia pendente do curso anterior poderá recuperala presentándose a dúas
probas parciais: unha que se realizará entre os meses de xaneiro e febreiro e outra, no mes de
maio.

A primeira delas terá carácter eliminatorio, é dicir, si o alumno supera ese primeiro parcial
solo presentarase ao exame de maio coa parte da materia que ten pendente de recuperar.  Non
obstante, aqueles alumnos que non superen ese primeiro parcial, terán que presentarse a un exame
global en maio para recuperar a totalidade da materia

Para facilitar a preparación desta proba, farase entrega ao alumno de  dous boletíns de
actividades que contribuirán a facilitar o estudo de ditas probas e que deberá presentar no prazo
indicado polo profesor do seu grupo. O primeiro boletín de actividades será recollido no mes de
novembro e o segundo, no mes de abril.
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Os criterios de cualificación se detallan a continuación:
· 50% da nota: cualificación dos exames parciais ou, no seu caso, do exame global final.
· 50% da nota: boletín de actividades.
Será necesario alcanzar a cualificación de tres (3) na nota do exame para facer media coa

nota do traballo.
Os exames de recuperación de pendentes basearanse nos contidos mínimos e nos criterios

de  avaliación  establecidos  na  programación  didáctica  para  cada  un  dos  cursos  obxecto  de
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.

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.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.

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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