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CURSO
2021-2022

Materia LINGUA CASTELÁ E LITERATURA Curso  1º BACH. 
DEPARTAMENTO LINGUA E LITERATURA CASTELÁS

OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS ESIXIBLES
OBXECTIVOS CONTIDOS

1
ª A

V
A

 Interpretar  e  analizar  textos  desde  un
punto de vista crítico e literario.

 Coñecer os factores da comunicación e as
funcións da linguaxe.

 Recoñecer as variedades lingüísticas e os
usos alleos á norma.

 Coñecer as relacións semánticas, campos
e cambios semánticos.

 Diferenciar  os  conceptos  de  lingua,
dialecto e fala.

 Coñecer  as  variedades  dialectais  do
castelán.

 Coñecer  o  mecanismo  de  formación  de
palabras e analizar os seus constituíntes.

 Coñecer a tipoloxía oracional e aplicala á
construción de enunciados e textos.

 Recoñecer  e  empregar  as  relacións  de
significado  entre  as  palabras  coma
procedemento de cohesión textual.

 Coñecer  as  características  da  literatura
medieval  e  prerrenacentista,  as  obras  e
autores máis representativos.

 Ler e analizar os textos propostos.

*Os  obxectivos  expostos  nesta  e  nas
seguintes avaliacións poden ver alterada
a súa secuenciación e/ou temporalización
dependendo  das  modificacións  feitas  na
secuenciación de contidos.

 Unidade  1:  Clases  de  palabras  (o
substantivo, o adxectivo, os determinantes,
os  pronomes,  a  sustantivación;  valores
estilísticos). 

 Unidade 2: O verbo e os seus constituíntes.
Os  morfemas  gramaticais  do  verbo.  A
conxugación.Usos verbais no discurso. Valor
das formas non persoais. Perífrases verbais.
Valores  estilísticos.  Palabras  invariables:
adverbio, preposición, conxunción. 

• Unidade  3:  O  sintagma.  Funcións  e
categorías  sintácticas.  Os  sintagmas  e  as
funcións  sintagmáticas.  As  funcións
oracionais e extraoracionais.

• Unidade 4: A oración: Oración e enunciado.
Clasificación  da  oración  simple.  A  oración
composta e a proposición. Xuxtaposición e
coordinación.  Subordinadas  sustantivas,
adxectivas e adverbiais.

• Unidade 5: O texto e as súas propiedades. A
adecuación,  a  coherencia  e  a  cohesión.
Procedementos  de  cohesión  textual.  A
modalidade.

• Lectura e análise de textos seleccionados de
Poema  de  Mío  Cid,  de  El   Conde
Lucanor,  das  Coplas de Jorge Manrique  e
de A Celestina .

• Lectura  e  análise  de  textos  contidos  na
Antología poética del Siglo de Oro.

*@ docente poderá alterar a orde dos temas
se o considera oportuno.
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2
ª A

V
A

 Ler,  comprender  e  interpretar  textos
periodísticos  e  publicitarios  de  carácter
informativo e de opinión,  recoñecendo a
intención  comunicativa,  identificando  as
características  propias  do  xénero  e  os
recursos verbais e non verbais utilizados e
valorando de forma crítica a súa forma e o
seu contido.

 Sintetizar o contido de textos expositivos
e argumentativos de tema especializado,
discriminando a información relevante e a
accesoria  e  utilizando  a  lectura  como
medio de adquisición de coñecementos.

 Recoñecer  e  analizar  estruturas
sintácticas.

 Analizar a estrutura da oración simple.

 Analizar a estrutura da oración composta.

 Coñecer as características xerais da prosa
e da poesía dos Séculos de Ouro, as súas
obras  e   os  seus  autores  máis
representativos.

 Ler e analizar as obras propostas.

 Profundizar  no  comentario  crítico  e
literario de textos.

 Unidade 6: Formas de organización textual.
Os  medios  de  comunicación.  Tipoloxía
textual.  A  descripción.  A  narración.  O
diálogo. A exposición. A argumentación. Os
medios de comunicación de masas.

 Unidade  7:  As  variedades  seográficas  e
sociais  da  lingua.  Lingua  e  situación
comunicativa.

 Unidade 8: A literatura medieval. O contexto
histórico-social  e  cultural.  A  poesía
medieval.  A  lírica  popular-trad.:  jarchas,
cantigas  de  amigo  e  villancicos.  A  poesía
narrativa:  mester  de  juglaría  (a  épica)  e
mester  de  clerecía.  A  prosa  medieval.  O
teatro  medieval.  Literatura  medieval
europea. 

 Unidade 9: O Prerrenacemento. O contexto
histórico-social  e  cultural.  Os  xéneros
literarios.  A  poesía  narrativa-popular-
tradicional:  o  Romancero  Vello.  A  lírica
culta: a poesía do Cancioneiro.
A prosa e a novela. O teatro. A Celestina.
Literatura europea do século XV.

 Unidade  10:  O  Renacemiento:a  poesía.  O
Renacemento  en  España.  A  poesía.  As
novas  formas  métricas.  Tendencias
poéticas.  A  poesía  petrarquista.  A  poesía
ascético-moral, mística, patriótica e a épica
culta. A poesía europea no sécuo XVI.

 Lectura  e  análise  dos  textos  contidos  na
publicación  Casa de muñecas.  La dama
del mar, de Henrik Ibsen.

 Lectura  e  análise  e  comentario  doutros
textos do período.

*@ docente poderá alterar a orde dos temas se
o considera oportuno.
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3
ª A

V
A

 Valorar  a  adecuación,  coherencia  e
cohesión  dun  texto  e  aplicalas  aos
escritos propios.

 Identificar  os  principais  tipos  de  textos
segundo a súa intención comunicativa.

 Coñecer  as  características  fundamentais
do teatro  dos  Séculos  de  Ouro,  os  seus
autores e as obras máis representativas.

 Ler e analizar as obras propostas.

 Expoñer oralmente un tema literario.

 Coñecer  as  características  fundamentais
do  Romanticismo,  os  seus  autores  e  as
obras máis representativas.

 Coñecer  as  características  do  Realismo
español, os seus autores e as obras máis
representativas.

 Coñecer  as  características  do
Naturalismo,  os seus autores e as obras
máis representativas.

.

 Unidade  11:  O Renacemento:  a  prosa  e o
teatro.  A  novela  picaresca:  Lazarillo  de
Tormes.
A herencia de Cervantes: O Quijote.
O teatro no século XVI.

 Unidade 12: O Barroco: a poesía. O contexto
histórico,  social  e  cultural.  A  poesía  culta.
Temas,  tendencias  stilísticas  e  formas
métricas.

 Unidade 13: O Barroco: a prosa e o teatro. A
prosa  do  Barroco  (narrativa  picaresca,
satírico-costumista,  filosófico,  alegórica).  A
prosa crítica e moral. O teatro do Barroco. A
prosa e o teatro europeos do século XVII.

 Unidade  14:  Neoclasicismo  e
Prerromanticismo.  O  contexto  histórico,
social e cultural. A Ilustración. O século XVIII
en  España  e  as  tendencias  da  literatura
española  nese  século  (poesía,  prosa  e
ensaio.  O  teatro  neoclásico  e  o  teatro
prerromántico.

 Unidade  15:   Romanticismo,  Realismo  e
Naturalismo.  Poesía,  prosa  y  teatro
románticos.  A  novela  realista  española.  A
novela,  a poesía e o teatro naturalistas.  A
literatura occidental.

 Lectura  e  análise  da  obra  de  lectura
obrigatoria Kes, de Barry Hines.

*@ docente poderá alterar a orde dos temas
se o considera oportuno.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS ESIXIBLES

1
ª A

V
A

 Coñecer  e  empregar  os  distintos
procedimentos de creación de palabras en
castelán.

 Coñecer a tipoloxía oracional e aplicala á
construción de enunciados e textos.

 Recoñecer  e  empregar  as  relacións  de
significado  entre  as  palabras  como  un
procedemento de cohesión textual.

 Recoñecer e empregar os mecanismos de
cohesión textual.

 Identificar  as  linguas  e  dialectos  de
España  e  coñecer  a  súa  distribución
xeográfica, a súa evolución histórica e as
súas características lingüísticas.

 Diferenciar as situacións de bilingüismo e
diglosia.

 Recoñecer  e  identificar  as  clases  de
palabras ou categorías gramaticais.

 Recoñecer os rasgos temáticos e formais
característicos  da  obra  de  lectura
obrigatoria.

 Comprensión e valoración crítica de textos.
 Expresión correcta e coherente.
 Análise  das  características  básicas  dos

diferentes tipos de textos.
 Coñecemento  básico  de  semántica  (clases

de significado, relacións semánticas, campo
e cambio semántico).

 Coñecemento  xeral  das  variedades  da
lingua.

 Recoñecemento  e  uso  dos  rexistros
lingüísticos.

 Recoñecemento  básico  do  mecanismo  de
formación  de  palabras  e  análise  dos  seus
constituíntes.

 Recoñecemento  e  características  das
diferentes clases de palabras.

 Coñecemento das características básicas da
literatura medieval, dos autores e das obras
máis representativas.

 Lectura dos textos propostos.
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2
ª A

V
A

 Identificar  os  rasgos  propios  dos  textos
expositivos e argumentativos.

 Recoñecer os rasgos temáticos e formais
característicos das obras de lectura.

 Desenvolver  por  escrito  un  tema  do
currículo con rigor, claridade e corrección
ortográfica e gramatical.

 Coñecer a tipoloxía oracional e aplicala á
construción de enunciados e textos.

.

 Coñecemento  e  análise  de  estructuras  e
funcións sintácticas.

 Coñecemento  e  clasificación  sintáctica  e
semántica da oración simple.

 Coñecemento  e  clasificación  da  oración
composta.

 Coñecemento das características xerais   da
poesía dos Séculos de Ouro e das obras  e
autores máis representativos.

 Lectura dos textos propostos.
 

3
ª A

V
A

 Recoñecer  os  autores,  obras  e  rasgos
máis significativos  da produción literaria
medieval, renacentista e barroca.

 Recoñecer os rasgos temáticos e formais
característicos  da  obra  de  lectura
obrigatoria.

 Ler  e  analizar  fragmentos  de  obras
significativas desde a Idade Media ata o
século  XlX,  identificando  as  súas
características  temáticas  e  formais  en
relación  co  contexto,  o  movemento,   o
xénero  ao  que  pertence  a  obra   e
constatando  a  evolución  histórica  de
temas e formas.

..

 Coñecemento  dos  contidos  mínimos  das
avaliacións anteriores.

 Análise  das  características  básicas  dos
diferentes tipos de textos.

 Coñecemento das características xerais  do
teatro dos Séculos de Ouro,  das súas obras
autores máis representativos.

 Coñecemento das características xerais  do
Neoclasicismo, dos seus sus autores e das
obras máis representativas.

 Coñecemento das características xerais  do
Prerromanticismo e do Romanticismo, e dos
autores e obras máis representativos.

 Coñecemento das características xerais  do
Realismo  e  do  Naturalismo,  dos  seus
autores e das obras máis representativas.

 Lectura dos textos propostos.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Nos primeiros días de curso @ docente realizará unha proba de avaliación inicial. Esta permitirá adaptar o
desenvolvemento dos contidos ás competencias do alumnado.
Realizaranse un mínimo de dous exames escritos no trimestre. Para obter a nota de avaliación utilizaranse as
porcentaxes  indicadas  na  táboa  de  abaixo,  tendo  en  conta  que  se  descontará  un  máximo  de  2  puntos  pola
totalidade de erros de ortografía, de emprego dos signos de puntuación, de emprego das preposicións rexidas polo
verbo,  etc.  (0,10 puntos por cada erro;  exemplos:  confusión  b/v,  emprego do  h,  confusión  g/j,  confusión de
maiúsculas e minúsculas, uso reiteradamente erróneo da coma ou do punto e seguido) .

Neste curso 21-22 optamos por concederlle máis importancia ás lecturas obrigatorias, visto que vehiculan
destrezas comprensivas, expresivas e específicas da historia da literatura e da cultura e que, ademais, permiten
unha  mellor  adaptación  do  desenvolvemento  dos  contidos  a  unha  posible  educación  semipresencial  e/ou  a
distancia que debemos ter en conta. De aí a porcentaxe aplicada (50%) á cualificación obtida na proba (que pode
incluír exercicios sobre textos traballados na aula con concomitancias co texto literario principal e a valoración
dun texto escrito sobre algún contido da mesma para a súa posterior exposición oral). 
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CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE CUALIFICACIÓN

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Conceptos e procedementos (cualificación da proba obxectiva escrita) 50%

Lectura obrigatoria: suporá a superación dunha proba obxectiva escrita e tamén,
de ser factible, a elaboración dun texto escrito sobre algún aspecto da mesma para
a súa posterior exposición oral, que computará a metade da puntuación máxima da
proba (5 de 10 puntos).

50%

Para a obtención da nota final (AVALIACIÓN ORDINARIA) sumaranse as cualificacións obtidas en cada
unha das tres avaliacións segundo os criterios recollidos na táboa anterior e dividirase entre tres, redondeando ao
enteiro máis próximo de ser preciso.

Non  haberá  probas  de  recuperación  parciais  en  caso  de  que  o  alumnado  suspenda  unha  ou  máis
avaliacións,  dado  que  a  adquisición  de  contidos  e  destrezas  no  ámbito  da  comprensión  e  expresión  escrita
fundamentalmente,  así  como no do recoñecemento  e aplicación  de contidos  propiamente  gramaticais,  son de
carácter eminentemente e moderadamente sumativo e progresivo, de xeito que o desenvolvemento da materia ao
longo do curso e a tipoloxía das actividades (incluídas as lecturas) garanten a posibilidade da integración exitosa
no proceso de aprendizaxe da materia d@ alumn@ coa primeira ou segunda avaliacións suspensas. 

Daquela, en caso de que @ alumn@ suspenda soamente unha avaliación, sexa cal for, calcularase a nota
ordinaria, tal e como sinalabamos arriba, sumando as cualificacións parciais de cada avaliación e dividindo o
resultado entre tres. De non alcanzar o aprobado (cinco), @ docente valorará a conveniencia de que se presente á
proba final global. En todo caso, o criterio d@ docente deberá ser igualitario ou equitativo para a colectividade do
alumnado do curso que estiver nas mesmas circunstancias  (só unha avaliación suspensa e nota media global
inferior a cinco). 

Do exposto  infírese  que  o alumnado  que  suspendera  dúas  avaliacións  (a  primeira  e  a  segunda,  ou a
segunda  e  a  terceira)  ou  tres  avaliacións,  en  caso  de  querer  ter  a  oportunidade  de  superar  a  materia  na
convocatoria ordinaria, deberá de presentarse á proba final global, na que non serán avaliados dos contidos das
lecturas da segunda e terceira avaliacións. En caso de superala, a cualificación outorgada non poderá ser superior
a un 6, dada a supresión dos contidos das lecturas arriba mencionadas.

Avaliación extraordinaria: no proba extraordinaria de finais de xuño será prioritaria a nota do exame
(100%).  Nesta proba non haberá preguntas específicas sobre os libros de lectura a non ser que o contido dos
mesmos desenvolva aspectos da historia da literatura estudados no curso segundo o estipulado no currículo (tal é
o caso da obra de lectura obrigatoria para a primeira avaliación, Antología de la poesía del Siglo de Oro).
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