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Materia LENGUA CASTELLANA E LITERATURA Curso  3º ESO
 – DEP.  DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA.

OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MÍNIMOS EXIGIBLES

OBJETIVOS CONTENIDOS

1
ª E

V
A

 Reconocer  as  distintas  finalidades  dos
textos periodísticos.

 Coñecer  os  procedimentos  da  formación
de palabras.

 Coñecer  os  distintos  xéneros  e  os
principais recursosestilísticosda literatura.

 Identificar  nun  texto  as  principais
categorías gramaticais.

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

verbais.
 Comprender  os  aspectos  temáticos   e

formais  das  principais  manifestacións
literarias da  Idade Media .

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

 U4. Clases de sintagmas:s.adj.,s.adv.y 
s.prep. A descripción e o diálogo.Sentido 
literal e sentido figurado.Uso das maiúscu- 
las(II).O teatro medieval.”La Celestina”. 
Lectura obligatoria:“LaCelestina” 
(adaptación).

2
ª E

V
A

 Producir  e  comprender  textos
descriptivos.

 Recoñecer  os  principais  complementos
verbais.

 Comprender  os  principais  temas
presentes na “Celestina”.

 Producir e comprender textos expositivos.
 Coñecer  as  principais  características  da

lírica do Renacemento.
 Recoñecer os distintos tipos de oraciones

coordinadas.
 Coñecer  o  argumento,  estructura  e

técnicas narrativas de “El Quijote”.
 

 U5:A exposición. Denotación e connotación.
A oración.Suxeito e predicado. Homófonos 
con h y sin h. O Renacimento.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 latino. Parónimos con ll e con y. 
Complementos do predicado(II).A prosa 
renacentista ( “El Lazarillo”)

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

 Lectura obligatoria: “El Lazarillo”
 

3
ª E

V
A

 Distinguir os distintos tipos de oraciones
subordinadas.

 Coñecer  as  principais  características  da
lírica do Barroco.

 Comprender a noción de coherencia como
propiedad fundamental dos textos.

 Coñecer  os  mecanismos  de cohesión de
un 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 oraciones simples (I)Unidades
léxicas complexas.Signos depuntuación(I).A
comunicación en internet. Os blogs. A prosa
barroca.

 U10: Clases de oracións simples (II) As 
abreviaciones léxicas(I) Signos de 
puntuación(II). Cervantes e“El Quijote”.

 U11: Variedades sociales e de rexistro. 
Rasgos lingüísticos da variedade coloquial. 
As abreviaciones 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. Oraciones
subordinadas.O teatro barroco.

 Lectura obrigatoria: ”El Quijote” 
(selección) de Miguel de Cervantes..
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES

1
ª E

V
A

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

compuestas.
 Establecer  o  xénero  e  identificar  os

principais recursos estilísticos de un texto.
 Identificar  as  principais  categorías

gramaticais.
 Analizar a estructura interna dos S.N.
 Identificar  e  clasificar  as  perífrasis

verbais.
 Coñecer  as  principais  manifestacións

literarias da Idade Media e os personaxes,
tema e finalidade de “El Lazarillo”.



 Conecer 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. 
 Conocer  os  personaxes,  temas  ..  do  libro

leído.
 Coñecer  as  principais  manifestacións

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

2
ª E

V
A

 Identificar  rasgos  lingüísticos
característicos dos textos descriptivos.

 Recoñecer  os  complementos  verbais  de
unha oración.

 Explicar e identificar temas , personaxes..
de “La Celestina”.

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

renacentista.
 Analizar  oracións  simples  e  compostas

coordinadas.
 Coñecer  os  temas  principais  de  “El

Quijote”  e  os  rasgos  dos  seus
protagonistas.

 Comprender  e  identificar  as  principales
características  dos  textos  descriptivos  e
expositivos.

 Analizar  a  estructura  de  sintagmas  e
oracións simples.

 Situar obras e autores da Idade Media e o
Renacemento.

 Conocer  os  temas  principais  de  “  El
Lazarillo” e”El Quijote”. 

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 a 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  procedimentos  que  dotan  a
un texto de coherencia e cohesión.

 Situar  obras  e  autores  do  Barroco  e  a
Ilustración..

 Coñecer os temas e as técnicas narrativas
da obra leída .
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CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE CUALIFICACIÓN

Se realizará un mínimo de dous exames escritos no trimestre  e con eles faremos a media.

Para obter a nota de avaliación se utilizarán os porcentaxes indicados na táboa seguinte.

Criterios de cualificación (Porcentaxes):

Conceptos e procedementos ( probas obxectivas escritas) 80%

Actitude hacia a asignatura ( traballo diario, traer o material e a tarea
feita a tempo, presentación de traballos, ortografía, etc.)

10%

Lecturas obrigatorias 10%

Actividades de recuperación

Cada avaliación terá a súa correspondente recuperación con igual grao de dificultade que os exames de avaliación.
Os alumnos suspensos deberán presentarse obrigatoriamente a elas e os aprobados que así o desexen poderán
presentarse voluntariamente  a  subir  nota.  No caso de  que un alumno obtivera  menor  nota,  se  lle  manterá  a
anterior.  No momento  de  realizar  a  recuperación  da  terceira  avaliación  ou con  posterioridade  faremos  unha
recuperación de todas as avaliacións anteriores para alumnos que teñan algunha delas suspensa. Esta recuperación
recollerá  exercicios  e  cuestións  que abordarán  os  aspectos  fundamentais  da materia  e  a  ela  non se poderán
presentar a subir nota os alumnos xa aprobados nas avaliacións ou recuperacións parciais.
 Para a obtención da nota final farase a nota media das avaliacións ou recuperacións non finais (a máis alta en
cada caso redondeando ao enteiro máis próximo)

Avaliacións de probas extraordinarias: Nos exames coorrespondentes á proba extraordinaria de setembro, cada
bloque temático: lengua e literatura terá un valor de 50% cada un. A cualificación global será a nota media de elas
e, ademáis, a cualificación de ningunha delas poderá ser manifestamente inferior á das outras.
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	Actividades de recuperación

