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CURSO
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Materia LINGUA CASTELÁ E LITERATURA Curso  3º ESO
Departamento LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

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

1
ª A

V
A

 Recoñecer  as  distintas  finalidades  dos
textos periodísticos.

 Coñecer os procedementos da formación
de palabras.

 Coñecer  os  distintos  xéneros  e  os
principais  recursos  estilísticos  da
literatura.

 Identificar  nun  texto  as  principais
categorías gramaticais.

 Coñecer a estructura interna do S.N.
 Recoñecer  e  clasificar  as  perífrases

verbais.
 Comprender  os  aspectos  temáticos   e

formais  das  principais  manifestacións
literarias da Idade Media .

 Comprender  os  principais  temas
presentes na Celestina.

 U1: O texto. Clases de textos. Acentuación
diacrítica(I).  Unidades  lingüísticas  e
funcións  sintácticas.  A  Idade  Media.  A
poesía medieval (I).

 U2:  Clases  de  sintagmas.  O  sintagma
nominal.  A  cohesión  textual.  Acentuación
diacrítica  (II).  Formación  de  palabras.
Literatura medieval (a poesía medieval II).

 U3:  Clases  de  sintagmas.  O  sintagma
verbal.  A narración.  Relacións semánticas.
Uso das maiúsculas (I). A prosa medieval.

 U4. Clases de sintagmas: s. adj., s. adv. e s.
prep.  A  descrición  e  o  diálogo.  Sentido
literal e sentido figurado. Uso das maiúscu-
las (II). O teatro medieval. A Celestina.

 Lectura obrigatoria: Rebeldes, de Susan E.
Hinton.

2
ª A

V
A

 Producir  e  comprender  textos
descriptivos.

 Recoñecer  os  principais  complementos
verbais.

 Producir e comprender textos expositivos.
 Coñecer  as  principais  características  da

lírica do Renacemento.
 Recoñecer os distintos  tipos  de oracións

coordinadas.
 Coñecer  o  argumento,  estrutura  e

técnicas  narrativas  do Lazarillo  de
Tormes e O Quixote.

 

 U5:  A  exposición.  Denotación  e
connotación.   A  oración.  Suxeito  e
predicado.  Homófonos  con  h  e  sen  h.  O
Renacemento. A poesía renacentista.

 U6: A argumentación. O cambio semántico.
Homófonos con b e con v.  Complementos
do predicado (I). A lírica renacentista (II).

 U7:  Os medios  de comunicación.  Palabras
de orixe latina. Parónimos con -ll- e con –y-.
Complementos  do  predicado  (II).  A  prosa
renacentista (Lazarillo de Tormes)

 U8:  Complementos  do  predicado  (III).  O
texto  periodístico.  A  prensa  dixital.
Ortografía  dos  estranxeirismos.  Palabras
procedentes doutras linguas. O Barroco. A
poesía barroca.

 Lectura obrigatoria:  Lazarillo de Tormes
na  colección  de  Clásicos  Adaptados  de
Vicens Vives.
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3
ª A

V
A

 Distinguir  os  distintos  tipos  de  oracións
subordinadas.

 Coñecer  as  principais  características  da
lírica do Barroco.

 Comprender a noción de coherencia como
propiedade fundamental dos textos.

 Coñecer os mecanismos de cohesión dun
texto.

 Coñecer os autores e obras destacadas do
teatro do século XVII.

 Recoñecer  as  principais  variedades
lingüísticas.

 Situar  histórica  e  culturalmente  a
Ilustración.

 U9: Clases de oracións simples (I). Unidades
léxicas complexas. Signos depuntuación (I).
A  comunicación  en  internet.  Os  blogs.  A
prosa barroca.

 U10:  Clases  de  oracións  simples  (II).  As
abreviacións  léxicas(I).  Signos  de
puntuación (II). Cervantes e O Quixote.

 U11:  Variedades  sociais  e  de  rexistro.
Rasgos lingüísticos da variedade coloquial.
As  abreviacións  léxicas  (II).  Signos  de
puntuación  (III).  A  oración  composta.  O
teatro do século XVI.

 U12:  As   linguas  de  España.  Os
tecnicismos.A  norma  ortográfica  e  a
tecnoloxía. Oracións subordinadas. O teatro
barroco.

 Lectura obrigatoria: Marina, de Carlos Ruiz
Zafón.

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS ESIXIBLES

1
ª A

V
A

 Interpretar e analizar textos periodísticos.
 Recoñecer e analizar palabras derivadas e

compostas.
 Establecer  o  xénero  e  identificar  os

principais recursos estilísticos dun texto.
 Identificar  as  principais  categorías

gramaticais.
 Analizar a estrutura interna dos S.N.
 Identificar  e  clasificar  as  perífrases

verbais.
 Coñecer  as  principais  manifestacións

literarias da Idade Media e os personaxes,
tema e finalidade da Celestina.

 Coñecer e interpretar os distintos tipos de
textos periodísticos.

 Identificar  os  distintos  procesos  de
formación de palabras.

 Diferenciar as categorías gramaticais.
 Utilizar os distintos conceptos literarios. 
 Coñecer  os  personaxes,  temas,  etc.,  da

obra lida.
 Coñecer  as  principais  manifestacións

literarias  da  Idade  Media  e  os  autores  e
obras máis relevantes.

 Coñecer  os  temas  principais  da  obra  de
lectura obrigatoria.

2
ª A

V
A

 Identificar  rasgos  lingüísticos
característicos dos textos descritivos.

 Recoñecer  os  complementos  verbais
dunha oración.

 Explicar e identificar  temas,  personaxes,
etc., do Lazarillo de Tormes.

 Comprender e producir textos expositivos.
 Explicar  os  rasgos  principais  da  lírica

renacentista.
 Analizar  oracións  simples  e  compostas

coordinadas.
 Coñecer os temas principais do Quixote

e os rasgos dos seus protagonistas.

 Comprender  e  identificar  as  principais
características  dos  textos  descritivos  e
expositivos.

 Analizar  a  estructura  de  sintagmas  e
oracións simples.

 Situar obras e autores da Idade Media e o
Renacemento.

 Coñecer  os  temas  principais  do  Lazarillo
de Tormes  e O Quixote. 
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3
ª A

V
A

 Recoñecer os distintos  tipos  de oracións
subordinadas.

 Explicar os rasgos principais  da lírica do
Barroco.

 Identificar  os  factores  que  dotan  de
coherencia un texto.

 Recoñecer os procedementos lingüísticos
de cohesión.

 Coñecer  as  peculiaridades  temáticas  e
formais do teatro do s. XVII.

 Coñecer  as  principais  variedades
lingüísticas.

 Establecer  os  principais  rasgos  da
literatura do s. XVIII.

 Distinguir  os  distintos  tipos  de  oracións
subordinadas.

 Recoñecer os procedementos que dotan un
texto de coherencia e cohesión.

 Situar  obras  e  autores  do  Barroco  e  a
Ilustración.

 Coñecer os temas e as técnicas narrativas
da obra lida .

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE CUALIFICACIÓN

Nos primeiros días de curso @ docente realizará unha proba de avaliación inicial. Esta permitirá adaptar
as tarefas ao nivel de competencias do alumnado. Realizarase un mínimo de dous exames escritos no trimestre e
calcularase a media deles.

Descontarase  un  máximo  de  1  punto  por  erros  de  ortografía  (0,20  puntos  por  cada  erro  ortográfico
(confusión b/v, emprego do h, confusión g/j, etc.).

No ensino semipresencial combinarase o traballo autónomo a través dos contidos e tarefas presentados na
aula virtual,  repositorio secuenciado dos contidos e tarefas correspondentes, co desenvolvemento dos contidos na
aula. No ensino non presencial @ docente desenvolverá os contidos a través da videoconferencia e potenciarase
o traballo autónomo a través da aula virtual.

Para obter a nota de avaliación utilizaranse as porcentaxes indicadas na táboa seguinte:

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Conceptos e procedementos (probas obxectivas escritas) 80%

Actitude  cara á materia (traballo diario, emprego do material  axeitado na aula e
prazos para a realización das tarefas, presentación de traballos, etc.)

10%

Lectura obrigatoria 10%

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) garantizan 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 a
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unha proba final global dos contidos da programación  desenvolvidos. 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 deberá igualmente, en caso de querer ter a posibilidade ou oportunidade
de superar a materia na convocatoria ordinaria, de presentarse e superar dita proba de contidos. 

O alumnado que, tendo superado a materia polo procedemento “ordinario” establecido (“media” obtida das
cualificacións  das tres ou dúas avaliacións  que sexa igual  ou superior a cinco),  desexe intentar  mellorar  UN
PUNTO a cualificación final  ordinaria deberá presentarse á mencionada proba final  e obter unha puntuación
superior á de partida.

Avaliación extraordinaria: nesta convocatoria de finais de xuño será prioritaria a nota do exame (100%).
Non haberá proba específica para os libros de lectura.
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