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CURSO
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Materia LITERATURA UNIVERSAL Curso 1º BACH.
Departamento LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

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

1
ª A

V
A

 Coñecer  os  trazos  caracterizadores,
autores  e  obras  máis  importantes  da
Antigüidade, Idade Media e século XVI.

Idade Antigua, Idade Media e século XVI:
 Da Antigüidade á Idade Media.

o O  papel  das  mitoloxías  e  da  relixión  nas
orixes da literatura.

o Breve  panorama  das  literaturas  bíblica,
grega e latina. O heroe clásico da traxedia e
da épica. O papel das personaxes femininas
e dos masculinos.

o A narrativa medieval.

 Renacemento e Clasicismo.
o Contexto xeral. Os cambios do mundo e

a nova visión do ser humano.
o A lírica do amor: o Petrarquismo. Orixes:

a poesía  trobadoresca  e  o  Dolce Stil
Nuovo.

o A narración en prosa. O nacemento do
relato moderno.

o Teatro  clásico  europeo.  O  teatro
isabelino en Inglaterra

A monografía traballada será Hedda Gabler e Un 
enemigo del pueblo de Henrik Ibsen.

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

V
A

 Coñecer  os  rasgos  caracterizadores,
autores  e  obras  máis  importantes  do
século  XVII,  do  Século  das  Luces  e  da
literatura do século XIX.

Os  séculos  XVII  e  XVIII  e  a  literatura
contemporánea do século XIX: 
 O Século das Luces.

o O desenvolvemento do espírito crítico: a
Ilustración.  A  Enciclopedia.  A  prosa
ilustrada.

o A novela europea no século XVIII.
 A primeira metade do século XIX.

o A  revolución  romántica:  conciencia
histórica e novo sentido da ciencia.

o Poesía romántica. Novela histórica.
 A segunda metade do século XIX.

o As innovacións  filosóficas,  científicas  e
técnicas e a súa influencia na creación
literaria. Marx, Darwin e Freud.

o Da narrativa romántica ao Realismo en
Europa.

o Literatura  e  sociedade.  Evolución  dos
temas  e  das  técnicas  narrativas  do
Realismo.

o Principais  novelistas  da  Europa  do
século  XIX.  As  personaxes  femininas
nalgunhas  das  obras  máis
representativas.

o O  nacemento  da  gran  literatura
norteamericana  (1830-1890).  Da
experiencia  vital  á  literatura.
Renacemento do conto.

o O  arranque  da  modernidade  poética:  o
Simbolismo.

o A  renovación  do  teatro  europeo:  un  novo
teatro  e  algunhas  novas  formas  de
pensamento.

A monografía traballada será El fantasma y la señora
Muir, de R. A. Dick (Impedimenta, 2020)  y una selección
de relatos de autoras del volumen titulado  Reinas del
abismo. Cuentos fantasmales de las maestras de
lo inquietante, Impedimenta, 2020

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

Páxina 2



3
ª A

V
A

 Coñecer  os  rasgos  caracterizadores,
autores e obras máis representativas do
século XX.

O século XX: 
Os novos enfoques da literatura no século XX e as
transformacións dos xéneros literarios.

 A crise  do  pensamento  decimonónico  e  a
cultura de fin de século. A ruptura da orde
europea:  a  crise  de  1914.  As  innovacións
filosóficas,  científicas  e  técnicas  e  a  súa
influencia  na  creación  literaria.  O
Existencialismo e o Marxismo.

 A  consolidación  dunha  nova  forma  de
escribir na novela. O nacemento do heroe
contemporáneo. A trama policial.

 As vangardas europeas. O Surrealismo.
 A literatura escrita por mulleres.
 A culminación da gran literatura americana.

A Xeración Perdida.
 O  teatro  do  absurdo  e  o   teatro  do

compromiso.

A literatura e as outras artes.
 Literatura  e  cine.  As  adaptacións  das

grandes  obras  ao  cine.  Estudio  e
comparación.

 O cine como literatura: as grandes películas
e guións cinematográficos do século XX.  O
cine como arte literaria de masas.

 O teatro como espectáculo total.
 A canción moderna, os grandes poetas da

canción.

Traballarase  Mi  familia  y  otros  animales,  de
Gerald Durrell.

*@ docente poderá alterar a orde dos temas se o
considera oportuno.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS ESIXIBLES

1
ª A

V
A

1. Caracterizar  algúns  momentos  importantes
na evolución  dos  grandes  xéneros  literarios
(narrativa,  poesía,  teatro),  relacionándoos
coas  ideas  estéticas  dominantes  e  as
transformacións artísticas e históricas.

2. Analizar  e  comentar  obras  e  fragmentos
significativos de autores de distintas épocas.

3. Realizar  exposicións  orais  sobre  unha  obra,
un  autor  o  unha  época,  expresando  as
propias opinións.

4. Realizar traballos críticos sobre a lectura de
unha  obra  significativa  dunha  época,
interpretándoa  en  relación  co  seu  contexto
histórico  e  literario,  obtendo  a  información
bibliográfica  necesaria  e  efectuando  unha
valoración persoal.

5. Realizar análises comparativos de textos da
literatura  universal  con  otros  da  literatura
española da mesma época.

6. Recoñecer  a  influencia  dalgúns  mitos  e
arquetipos  creados  pola  literatura  e  o  seu
valor permanente na cultura universal.

7. Poñer  exemplos  de  obras  significativas  da
literatura  universal  adaptadas  a  outras
manifestacións artísticas.

8. Facer  unha  lectura  comprensiva
(demostrándoo na proba escrita)  de  Hedda
Gabler y Un enemigo del pueblo de Henrik
Ibsen: temas, personaxes e rasgos estilísticos
fundamentais da obra.

1. Caracterizar períodos literarios, autores e obras
fundamentais.

2. Realizar unha lectura crítica dos fragmentos  e
obras  literarias,  sendo  capaz  de  ver  as
relacións en tanto que produto dunha tradición.

3. Ser capaz de expresar oralmente e por escrito
con  coherencia,  orden  e  corrección  as  ideas
fundamentais  contidas  nos  textos  e  a  propia
opinión.

4. Ser capaz de consultar  fontes bibliográficas e
organizar,  seleccionar  e  contrastar  a
información para elaborar unha exposición oral
coherente e ordenada sobre algún aspecto dos
tratados.

5. Comprender  os  temas,  personaxes  e  rasgos
estilísticos  fundamentais  da  obra  de  lectura
obrigatoria.

2
ª A

V
A

Os mesmos que para a 1ª  avaliación  e realizar
con proveito (demostrándoo na proba escrita) a
lectura de  El fantasma y la señora  Muir, de  R. A.
Dick (Impedimenta, 2020)  e unha selección de relatos
de autoras do volume titulado  Reinas del abismo.
Cuentos  fantasmales  de  las  maestras  de  lo
inquietante, Impedimenta, 2020.

 Véxase a 1ª avaliación.

3
ª A

V
A

Os mesmos que para as avaliacións anteriores e
a  lectura  proveitosa de  Mi  familia  y  otros
animales, de Gerald Durrell.

 Véxanse as anteriores avaliacións.

CRITERIOS E PROCEDEMENTO DE CUALIFICACIÓN

Os criterios de  avaliación expostos plasmaranse na realización dunha proba escrita  sobre  os diferentes
contidos traballados  no final de cada unha das  avaliacións.  Nesa proba  incluiranse as preguntas sobre a
monografía ou as monografías correspondentes: Hedda Gabler e Un enemigo del pueblo de Henrik Ibsen
na 1ª  avaliación;  El fantasma y la señora  Muir, de  R. A.  Dick e unha selección de relatos de autoras do volume
titulado  Reinas del abismo. Cuentos fantasmales de las maestras de lo inquietante na 2ª,  e Mi familia y
otros animales de Gerald Durrell na 3ª.  A nota desa proba será ponderada nun  50%  na nota final  do
trimestre. O restante 50% corresponderase á valoración do traballo individual de investigación (proposto e
guiado pola docente e destinado a ser exposto oralmente) sobre algún aspecto da monografía estudada ou
sobre algún dos contidos dese trimestre.
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Para a obtención da nota final (AVALIACIÓN ORDINARIA) sumaranse as cualificacións obtidas en cada unha
das tres avaliacións segundo os criterios antes mencionados e dividirase entre tres, redondeando ao enteiro
máis próximo de ser preciso. De non obterse o aprobado (cinco) por este procedemento, deberá superarse
unha proba de contidos global  a comezos de xuño.  Dada a non esixencia de desenvolver o traballo de
investigación, parécenos coherente a limitación de acadar unha cualificación máxima non superior a 6.
Avaliación extraordinaria:  no proba extraordinaria de finais de xuño volverá ser prioritaria a nota do
exame (100%).
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