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1. Introdución

A presente programación ten como obxectivo regular e planificar a docencia da materia de Literatura Universal  no
primeiro curso do Bacharelato de acordo co establecido na Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se
modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación e  polo DECRETO 157/2022, do 15 de setembro, no que
se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

A  materia  de  Literatura  Universal,  segundo  a  citada  normativa,  constitúe  un  espazo  privilexiado  para  o
desenvolvemento  da  lectura  guiada  e  autónoma  de  obras  complexas,  o  que  permite  ao  alumnado  adquirir
habilidades  de  interpretación  máis  consolidadas,  ao  tempo que  facilita  que  se   apropie  dun   acervo  cultural
compartido  de  obras,  autores/as,  movementos  estéticos,  subxéneros,  tópicos,  arquetipos,  símbolos,  temas  e
preocupacións metafísicas recorrentes ao longo da historia, abrindo así a súa mirada a outros marcos culturais,
espaciais que convida a realizar un cuestionamento crítico para recuperar mulleres autoras e autores non occidentais.
Todo este proceso conleva a ampliación de imaxinarios que contribúen á cohesión social, á inclusión, á educación
intercultural e á coeducación.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Ler,  interpretar  e  valorar  clásicos  da
l iteratura  universal  atendendo  tanto  ás
relacións internas dos elementos constitutivos
do xénero e ás súas funcións nas obras como ás
relacións externas das obras co seu contexto de
produción  e  á  súa  inscrición  na  tradición
cultural, para ampliar as posibilidades de gozo
da  literatura  e  para  estimular  a  creatividade
literaria e artística.

4 1 1-2-31-
32-42

OBX2 -  Ler  de maneira  autónoma clásicos  da
literatura universal como fonte de pracer e de
coñecemento  e  compartir  experiencias  de
lectura  para  construír  a  propia  identidade
lectora e gozar da dimensión social da lectura.

2-4 3 12-50 1-2-31

OBX3  -  Establecer  vínculos  entre  obras  de
diferentes  épocas,  contextos,  xéneros  e
linguaxes artísticas recoécendo as semellanzas
e as diferenzas en función dos seus respectivos
contextos de produción e da interrelación entre
literatura  e  sociedade,  para  constatar  a
existencia  de  universais  temáticos  e  canles
formais  recorrentes  ao  longo  da  historia  da
cultura.

1-2-4 1 50 1 1-2

OBX4  -  Consolidar  un  marco  de  referencias
compartidas a partir do coñecemento dalgúns
trazos dos principais  movementos estéticos e
algunhas das obras literarias máis relevantes do
patrimonio universal para conformar un mapa
cultural  no  que  inscribir  as  experiencias
literarias e culturais persoais.

4 2-3 1 1-2-41-
42
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX5  -  Participar  na  construción  dun  canon
literario universal que integre a perspectiva de
experiencia das mulleres a través da lectura de
obras de escritoras e que supere os marcos da
cul tura  occ identa l  para  desenvolver  o
pensamento crítico con respecto á construción
discursiva do mundo e dos seus imaxinarios.

1-2-4 40 1 1-2

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XA identidade do ser humano e a
natureza.1 54

A expresión do sentimentos, emocións,
denuncias e a admiración mediante a lírica,
a canción, as formas testemuñais,
biográficas, a autoficción, o ensaio e
análisie dos personaxes en crise.

33

O teatro do mundo X2 44
O teatro como representación da realidade,
imaxinación, loita e toma de decisións: lei
ou destino, convencións sociais, o humor
crítico e compracente.

33

XOs mundos posibles.3 42
Os mundos imaxinados, a mitoloxía, os
mundos observados, a evasión, o mundo en
imaxes e a arte como compromiso.

34

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

A identidade do ser humano e a natureza.

Duración

54

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Explicar e argumentar a interpretación das
obras lidas a partir da análise das relacións internas
dos seus elementos constitutivos co sentido da obra
e das relacións externas do texto co seu contexto
sociohistórico e coa tradición literaria, utilizando
unha metalinguaxe específica e incorporando xuízos
de valor vinculados á apreciación estética das obras.

 Explicar argumentadamente a
interpretación dunha obra lida a partir da
análise das relacións internas dos
elementos constitutivos co sentido da
obra e das relacións  co seu contexto
sociohistórico e  tradición literaria,
incorporando un xuízo de valor vinculado
á apreciación estética das obras.

CA1.3 - Elaborar unha interpretación persoal a partir
da lectura autónoma de obras relevantes da
literatura universal atendendo a aspectos temáticos,
estruturais e estilísticos, de xénero e subxénero,
valores éticos e estéticos das obras, establecendo
vínculos argumentados con outras obras e outras
experiencias artísticas e culturais.

Elaborar unha interpretación persoal a
partir da lectura autónoma dunha obra
atendendo ao seu aspecto temático,
estrutural e estilístico, de xénero e
subxénero, valores éticos e estéticos da
obra, establecendo vínculos
argumentados con algunha  outra obra e
outra experiencis artística e cultural.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Comparar textos ou fragmentos literarios
entre si e con outras manifestacións artísticas
argumentando oralmente ou por escrito os
elementos de semellanza e contraste, tanto no
relativo a aspectos temáticos e de contido coma
formais e expresivos, atendendo tamén aos seus
valores éticos e estéticos.

Comparar dous textos ou fragmentos
literarios entre si e con outras
manifestacións artísticas argumentando
por escrito algunhas semellanzas e
contrastes, tanto no relativo a aspectos
temáticos e de contido coma formais e
expresivos, atendendo tamén aos seus
valores éticos e estéticos sobresaíntes.

CA1.9 - Comentar textos de maneira crítica, de
forma oral ou por escrito, e participar en
conversacións literarias acerca de lecturas nas que
se incorpore a perspectiva de xénero e nas que se
poña en cuestión a mirada etnocéntrica propia do
canon occidental, así como calquera outro discurso
predominante na nosa sociedade que supoña
opresión sobre calquera minoría.

  Comentar un texto de maneira crítica e
participar en conversacións literarias
acerca de lecturas nas que se incorpore a
perspectiva de xénero e nas que se poña
en cuestión a mirada etnocéntrica propia
do canon occidental.

CA2.1 - Explicar e argumentar a interpretación das
obras lidas a partir da análise das relacións internas
dos seus elementos constitutivos co sentido da obra
e das relacións externas do texto co seu contexto
sociohistórico e coa tradición literaria, utilizando
unha metalinguaxe específica e incorporando xuízos
de valor vinculados á apreciación estética das obras.

Explicar argumentadamente a
interpretación dunha  obra lida a partir da
análise das relacións internas dos seus
elementos constitutivos co sentido da
obra e das relacións externas do texto co
seu contexto sociohistórico e coa
tradición literaria.

CA3.1 - Explicar e argumentar a interpretación das
obras lidas a partir da análise das relacións internas
dos seus elementos constitutivos co sentido da obra
e das relacións externas do texto co seu contexto
sociohistórico e coa tradición literaria, utilizando
unha metalinguaxe específica e incorporando xuízos
de valor vinculados á apreciación estética das obras.

  Explicar e argumentar a interpretación
de fragmetntos lidos a partir da análise
das relacións internas dos seus elementos
constitutivos co sentido da obra , co seu
contexto sociohistórico, coa tradición
literaria, incorporando xuízos de valor
vinculados á apreciación estética das
obras.

CA3.5 - Comparar textos ou fragmentos literarios
entre si e con outras manifestacións artísticas
argumentando oralmente ou por escrito os
elementos de semellanza e contraste, tanto no
relativo a aspectos temáticos e de contido coma
formais e expresivos, atendendo tamén aos seus
valores éticos e estéticos.

Comparar fragmentos literarios entre si e
con outras manifestacións artísticas
argumentando oralmente ou por escrito
os elementos de semellanza e contraste,
tanto no relativo a aspectos temáticos e
de contido coma formais e expresivos,
atendendo tamén aos seus valores éticos
e estéticos.

CA3.8 - Comentar textos de maneira crítica, de
forma oral ou por escrito, e participar en
conversacións literarias acerca de lecturas nas que
se incorpore a perspectiva de xénero e nas que se
poña en cuestión a mirada etnocéntrica propia do
canon occidental, así como calquera outro discurso
predominante na nosa sociedade que supoña
opresión sobre calquera minoría.

 Comentar  un texto de maneira crítica,
de forma oral ou por escrito acerca de
lecturas nas que se incorpore a
perspectiva de xénero e nas que se poña
en cuestión a mirada etnocéntrica propia
do canon occidental.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 20

CA1.2 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e coa axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos nos que se empreguen as
convencións formais dos diversos xéneros e estilos
literarios.

Crear un texto persoal  con intención
literaria e conciencia de estilo, nun
soporte elexido polo alumnado coa axuda
doutra linguaxe artística ou audiovisual, a
partir da lectura de  fragmentos
significativos nos que se empreguen as
convencións formais dos diversos xéneros
e estilos literarios.

CA1.4 - Acceder a diversas manifestacións da cultura
literaria no marco dun itinerario lector persoal que
enriqueza, de forma consciente e sistemática, a
propia identidade lectora e que facilite compartir as
propias experiencias de lectura utilizando unha
metalinguaxe específica.

Acceder a algunha das diversas
manifestacións da cultura literaria no
marco dun itinerario lector persoal que
enriqueza, de forma consciente e
sistemática, a propia identidade lectora e
que facilite compartir as propias
experiencias de lectura utilizando unha
metalinguaxe específica.

CA1.6 - Desenvolver proxectos de investigación que
se concreten nunha exposición oral, nun texto
argumentativo ou nunha presentación multimodal
que mostren unha resposta persoal ao redor dunha
cuestión que estableza vínculos argumentados entre
os clásicos da literatura universal obxecto de lectura
guiada e outros textos e manifestacións artísticas,
en función de temas, tópicos, estruturas, linguaxe,
recursos expresivos e valores éticos e estéticos.

 Desenvolver un proxecto de
investigación cunha exposición oral, un
texto argumentativo ou unha
presentación multimodal que estableza
vínculos argumentados entre os clásicos
da literatura universal e outras
manifestacións artísticas.

CA1.7 - Elaborar de maneira individual ou colectiva
unha exposición multimodal que sitúe os textos lidos
no seu horizonte histórico-cultural e que ofreza unha
panorámica de conxunto sobre movementos
artísticos e obras relevantes da literatura universal.

Elaborar de maneira  colectiva unha
exposición multimodal que sitúe os textos
lidos no seu horizonte histórico-cultural e
que ofreza unha panorámica de conxunto
sobre movementos artísticos e obras
relevantes da literatura universal.

CA1.8 - Realizar un proxecto de investigación sobre
autoras de relevancia, obras literarias de contextos
non occidentais ou sobre cuestións temáticas ou
formais que acheguen unha mirada diversa e crítica
sobre a construción de imaxinarios que propón a
tradición literaria.

Realizar un proxecto de investigación de
maneira colectiva sobre autoras de
relevancia, obras literarias de contextos
non occidentais ou sobre cuestións
temáticas ou formais que acheguen unha
mirada diversa e crítica sobre a
construción de imaxinarios que propón a
tradición literaria.

CA2.2 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos nos que se empreguen as
convencións formais dos diversos xéneros e estilos
literarios.

 Crear un texto persoal ou colectivo con
intención literaria e conciencia de estilo,
en distintos soportes e con axuda doutra
linguaxe artísticas e audiovisual, a partir
da lectura de fragmentos significativos
nos que se empreguen as convencións
formais dos diversos xéneros e estilos
literarios.

CA2.3 - Elaborar unha interpretación persoal a partir
da lectura autónoma de obras relevantes da
literatura universal atendendo a aspectos temáticos,
estruturais e estilísticos, de xénero e subxénero,
valores éticos e estéticos das obras, establecendo
vínculos argumentados con outras obras e outras
experiencias artísticas e culturais.

Elaborar unha interpretación persoal a
partir da lectura autónoma dunha obras
relevantes da literatura universal
atendendo a aspectos temáticos,
estruturais, estilísticos, de xénero, valores
éticos e estéticos, establecendo vínculos
con outras obras e outras experiencias
artísticas e culturais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Acceder a diversas manifestacións da cultura
literaria no marco dun itinerario lector persoal que
enriqueza, de forma consciente e sistemática, a
propia identidade lectora e que facilite compartir as
propias experiencias de lectura utilizando unha
metalinguaxe específica.

Acceder a unha manifestación da cultura
literaria no marco dun itinerario lector
persoal que enriqueza, de forma
consciente e sistemática, a propia
identidade lectora e que facilite compartir
as propias experiencias de lectura
utilizando unha metalinguaxe específica.

CA2.5 - Comparar textos ou fragmentos literarios
entre si e con outras manifestacións artísticas
argumentando oralmente ou por escrito os
elementos de semellanza e contraste, tanto no
relativo a aspectos temáticos e de contido coma
formais e expresivos, atendendo tamén aos seus
valores éticos e estéticos.

Comparar algúns textos ou fragmentos
literarios entre si e con outras
manifestacións artísticas argumentando
oralmente ou por escrito os elementos de
semellanza e contraste, tanto no relativo
a aspectos temáticos, de contido, formais
e expresivos, atendendo aos seus valores
éticos e estéticos.

CA2.6 - Desenvolver proxectos de investigación que
se concreten nunha exposición oral, nun texto
argumentativo ou nunha presentación multimodal
que mostren unha resposta persoal, ao redor dunha
cuestión que estableza vínculos argumentados entre
os clásicos da literatura universal obxecto de lectura
guiada e outros textos e manifestacións artísticas,
en función de temas, tópicos, estruturas, linguaxe,
recursos expresivos e valores éticos e estéticos.

Desenvolver un proxecto de investigación
que se concreten nunha exposición oral,
nun texto argumentativo ou nunha
presentación multimodal que mostren
unha resposta persoal dun tema que
vincule os clásicos e outras
manifestacións artísticas.

CA2.7 - Elaborar de maneira individual ou colectiva
unha exposición multimodal que sitúe os textos lidos
no seu horizonte histórico-cultural e que ofreza unha
panorámica de conxunto sobre movementos
artísticos e obras relevantes da literatura universal.

 Elaborar de maneira   colectiva unha
exposición multimodal que sitúe os textos
lidos no seu horizonte histórico-cultural e
que ofreza unha panorámica de conxunto
sobre movementos artísticos e obras
relevantes da literatura universal.

CA2.8 - Realizar un proxecto de investigación sobre
autoras de relevancia, obras literarias de contextos
non occidentais ou sobre cuestións temáticas ou
formais que acheguen unha mirada diversa e crítica
sobre a construción de imaxinarios que propón a
tradición literaria.

Realizar un proxecto colectivo de
investigación sobre autoras de relevancia,
obras literarias de contextos non
occidentais ou sobre cuestións temáticas
ou formais que acheguen unha mirada
diversa e crítica sobre a construción de
imaxinarios que propón a tradición
literaria.

CA2.9 - Comentar textos de maneira crítica, de
forma oral ou por escrito, e participar en
conversacións literarias acerca de lecturas nas que
se incorpore a perspectiva de xénero e nas que se
poña en cuestión a mirada etnocéntrica propia do
canon occidental, así como calquera outro discurso
predominante na nosa sociedade que supoña
opresión sobre calquera minoría.

 Comentar un texto de maneira crítica, de
forma oral ou por escrito, e participar en
conversacións literarias acerca de
lecturas nas que se incorpore a
perspectiva de xénero e nas que se poña
en cuestión a mirada etnocéntrica propia
do canon occidental.

CA3.2 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e coa axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos nos que se empreguen as
convencións formais dos diversos xéneros e estilos
literarios.

Crear un texto persoal ou colectivo con
intención literaria e conciencia de estilo,
coa axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras
ou fragmentos significativos nos que se
empreguen as convencións formais dos
diversos xéneros e estilos literarios.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Elaborar unha interpretación persoal a partir
da lectura autónoma de obras relevantes da
literatura universal, atendendo a aspectos temáticos,
estruturais e estilísticos, de xénero e subxénero,
valores éticos e estéticos das obras e establecendo
vínculos argumentados con outras obras e outras
experiencias artísticas e culturais.

Elaborar unha interpretación persoal a
partir da lectura autónoma dunha obra
relevante da literatura universal,
atendendo a aspectos temáticos,
estruturais, estilísticos, de xénero,
subxénero, valores éticos e estéticos
establecendo vínculos con outras obras e
outras experiencias artísticas .

CA3.4 - Acceder a diversas manifestacións da cultura
literaria no marco dun itinerario lector persoal que
enriqueza, de forma consciente e sistemática, a
propia identidade lectora e que facilite compartir as
propias experiencias de lectura utilizando unha
metalinguaxe específica.

Acceder a algunhas manifestacións da
cultura literaria no marco dun itinerario
lector persoal que enriqueza, de forma
consciente e sistemática, a propia
identidade lectora e que facilite compartir
as propias experiencias de lectura
utilizando unha metalinguaxe específica.

CA3.6 - Desenvolver proxectos de investigación que
se concreten nunha exposición oral, nun texto
argumentativo ou nunha presentación multimodal
que mostren unha resposta persoal ao redor dunha
cuestión que estableza vínculos argumentados entre
os clásicos da literatura universal obxecto de lectura
guiada e outros textos e manifestacións artísticas,
en función de temas, tópicos, estruturas, linguaxe,
recursos expresivos e valores éticos e estéticos.

Desenvolver un proxecto de investigación
que se concreten nunha exposición oral,
nun texto argumentativo ou nunha
presentación multimodal que mostren
unha resposta persoal ao redor dunha
cuestión que estableza vínculos
argumentados entre os clásicos e outros
textos e manifestacións artísticas.

CA3.7 - Elaborar de maneira individual ou colectiva
unha exposición multimodal que sitúe os textos lidos
no seu horizonte histórico-cultural e que ofreza unha
panorámica de conxunto sobre movementos
artísticos e obras relevantes da literatura universal.

 Elaborar de maneira  colectiva unha
exposición multimodal que sitúe os textos
lidos no seu horizonte histórico-cultural e
que ofreza unha panorámica de conxunto
sobre movementos artísticos e obras
relevantes da literatura universal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dicir o eu. Identidade e literatura.

- Poesía lírica.

- A canción, forma de expresión dos sentimentos.

- Literatura testemuñal e biográfica: diarios, cartas, memorias etc.

- Realidade ficticia ou realidade representada: autobiografías, autoficción etc.

- Narrativa existencial: personaxes en crise.

- O ser humano, os animais e a natureza: admiración, sobrecollemento, denuncia. Poesía, narrativa e ensaio.

- Construción compartida da interpretación das obras a través de discusións ou conversacións literarias.

- Análise dos elementos constitutivos do xénero literario e a súa relación co sentido da obra. Efectos na recepción
dos seus recursos expresivos.

- Identificación e análise dos tópicos literarios como elementos de continuidade na creación literaria.
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Contidos

- Utilización da información socio-histórica, cultural e artística necesaria para interpretar as obras e comprender o
seu lugar e importancia na tradición literaria.

- Establecemento de vínculos intertextuais entre obras e outras manifestacións artísticas en función de temas,
tópicos, estruturas, estilos e linguaxes. Elementos de continuidade e de ruptura.

- Indagación arredor do funcionamento da literatura como artefacto ideolóxico determinante na construción dos
imaxinarios sociais e culturais, facendo fincapé na perspectiva de xénero.

- Expresión argumentada da interpretación dos textos integrando os diferentes aspectos analizados e atendendo aos
seus valores culturais, éticos e estéticos.

- Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos atendendo aos procesos de comprensión e de oralización
implicados.

- Creación de textos de intención literaria a partir das obras lidas.

- Selección das obras de maneira autónoma e coa axuda de recomendacións especializadas.

- Participación en conversacións literarias e en intercambios de recomendacións lectoras en contextos presenciais e
dixitais.

- Utilización autónoma e frecuente de bibliotecas. Acceso a outras experiencias culturais.

- Expresión argumentada dos gustos lectores persoais. Diversificación do corpus lido.

- Expresión da experiencia lectora utilizando unha metalinguaxe específica e atendendo a aspectos temáticos,
estruturais, estilísticos, xenéricos e aos valores éticos e estéticos das obras.

- Mobilización da experiencia persoal, lectora e cultural para establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade ou con outras manifestacións artísticas.

- Recomendación das lecturas en soportes variados atendendo a aspectos temáticos, formais e intertextuais.

2

Título da UDUD

O teatro do mundo

Duración

44

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Explicar e argumentar a interpretación das
obras lidas a partir da análise das relacións internas
dos seus elementos constitutivos co sentido da obra
e das relacións externas do texto co seu contexto
sociohistórico e coa tradición literaria, utilizando
unha metalinguaxe específica e incorporando xuízos
de valor vinculados á apreciación estética das obras.

 Explicar argumentadamente a
interpretación dunha obra lida a partir da
análise das relacións internas dos
elementos constitutivos co sentido da
obra e das relacións  co seu contexto
sociohistórico e  tradición literaria,
incorporando un xuízo de valor vinculado
á apreciación estética das obras.

CA1.3 - Elaborar unha interpretación persoal a partir
da lectura autónoma de obras relevantes da
literatura universal atendendo a aspectos temáticos,
estruturais e estilísticos, de xénero e subxénero,
valores éticos e estéticos das obras, establecendo
vínculos argumentados con outras obras e outras
experiencias artísticas e culturais.

Elaborar unha interpretación persoal a
partir da lectura autónoma dunha obra
atendendo ao seu aspecto temático,
estrutural e estilístico, de xénero e
subxénero, valores éticos e estéticos da
obra, establecendo vínculos
argumentados con algunha  outra obra e
outra experiencis artística e cultural.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Comparar textos ou fragmentos literarios
entre si e con outras manifestacións artísticas
argumentando oralmente ou por escrito os
elementos de semellanza e contraste, tanto no
relativo a aspectos temáticos e de contido coma
formais e expresivos, atendendo tamén aos seus
valores éticos e estéticos.

Comparar dous textos ou fragmentos
literarios entre si e con outras
manifestacións artísticas argumentando
por escrito algunhas semellanzas e
contrastes, tanto no relativo a aspectos
temáticos e de contido coma formais e
expresivos, atendendo tamén aos seus
valores éticos e estéticos sobresaíntes.

CA1.9 - Comentar textos de maneira crítica, de
forma oral ou por escrito, e participar en
conversacións literarias acerca de lecturas nas que
se incorpore a perspectiva de xénero e nas que se
poña en cuestión a mirada etnocéntrica propia do
canon occidental, así como calquera outro discurso
predominante na nosa sociedade que supoña
opresión sobre calquera minoría.

 Comentar un texto de maneira crítica e
participar en conversacións literarias
acerca de lecturas nas que se incorpore a
perspectiva de xénero e nas que se poña
en cuestión a mirada etnocéntrica propia
do canon occidental.

CA2.1 - Explicar e argumentar a interpretación das
obras lidas a partir da análise das relacións internas
dos seus elementos constitutivos co sentido da obra
e das relacións externas do texto co seu contexto
sociohistórico e coa tradición literaria, utilizando
unha metalinguaxe específica e incorporando xuízos
de valor vinculados á apreciación estética das obras.

Explicar argumentadamente a
interpretación dunha  obra lida a partir da
análise das relacións internas dos seus
elementos constitutivos co sentido da
obra e das relacións externas do texto co
seu contexto sociohistórico e coa
tradición literaria.

CA3.1 - Explicar e argumentar a interpretación das
obras lidas a partir da análise das relacións internas
dos seus elementos constitutivos co sentido da obra
e das relacións externas do texto co seu contexto
sociohistórico e coa tradición literaria, utilizando
unha metalinguaxe específica e incorporando xuízos
de valor vinculados á apreciación estética das obras.

  Explicar e argumentar a interpretación
de fragmetntos lidos a partir da análise
das relacións internas dos seus elementos
constitutivos co sentido da obra , co seu
contexto sociohistórico, coa tradición
literaria, incorporando xuízos de valor
vinculados á apreciación estética das
obras.

CA3.5 - Comparar textos ou fragmentos literarios
entre si e con outras manifestacións artísticas
argumentando oralmente ou por escrito os
elementos de semellanza e contraste, tanto no
relativo a aspectos temáticos e de contido coma
formais e expresivos, atendendo tamén aos seus
valores éticos e estéticos.

Comparar fragmentos literarios entre si e
con outras manifestacións artísticas
argumentando oralmente ou por escrito
os elementos de semellanza e contraste,
tanto no relativo a aspectos temáticos e
de contido coma formais e expresivos,
atendendo tamén aos seus valores éticos
e estéticos.

CA3.8 - Comentar textos de maneira crítica, de
forma oral ou por escrito, e participar en
conversacións literarias acerca de lecturas nas que
se incorpore a perspectiva de xénero e nas que se
poña en cuestión a mirada etnocéntrica propia do
canon occidental, así como calquera outro discurso
predominante na nosa sociedade que supoña
opresión sobre calquera minoría.

 Comentar  un texto de maneira crítica,
de forma oral ou por escrito acerca de
lecturas nas que se incorpore a
perspectiva de xénero e nas que se poña
en cuestión a mirada etnocéntrica propia
do canon occidental.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 20

CA1.2 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e coa axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos nos que se empreguen as
convencións formais dos diversos xéneros e estilos
literarios.

Crear un texto persoal  con intención
literaria e conciencia de estilo, nun
soporte elexido polo alumnado coa axuda
doutra linguaxe artística ou audiovisual, a
partir da lectura de  fragmentos
significativos nos que se empreguen as
convencións formais dos diversos xéneros
e estilos literarios.

CA1.4 - Acceder a diversas manifestacións da cultura
literaria no marco dun itinerario lector persoal que
enriqueza, de forma consciente e sistemática, a
propia identidade lectora e que facilite compartir as
propias experiencias de lectura utilizando unha
metalinguaxe específica.

Acceder a algunha das diversas
manifestacións da cultura literaria no
marco dun itinerario lector persoal que
enriqueza, de forma consciente e
sistemática, a propia identidade lectora e
que facilite compartir as propias
experiencias de lectura utilizando unha
metalinguaxe específica.

CA1.6 - Desenvolver proxectos de investigación que
se concreten nunha exposición oral, nun texto
argumentativo ou nunha presentación multimodal
que mostren unha resposta persoal ao redor dunha
cuestión que estableza vínculos argumentados entre
os clásicos da literatura universal obxecto de lectura
guiada e outros textos e manifestacións artísticas,
en función de temas, tópicos, estruturas, linguaxe,
recursos expresivos e valores éticos e estéticos.

 Desenvolver un proxecto de
investigación cunha exposición oral, un
texto argumentativo ou unha
presentación multimodal que estableza
vínculos argumentados entre os clásicos
da literatura universal e outras
manifestacións artísticas.

CA1.7 - Elaborar de maneira individual ou colectiva
unha exposición multimodal que sitúe os textos lidos
no seu horizonte histórico-cultural e que ofreza unha
panorámica de conxunto sobre movementos
artísticos e obras relevantes da literatura universal.

Elaborar de maneira  colectiva unha
exposición multimodal que sitúe os textos
lidos no seu horizonte histórico-cultural e
que ofreza unha panorámica de conxunto
sobre movementos artísticos e obras
relevantes da literatura universal.

CA1.8 - Realizar un proxecto de investigación sobre
autoras de relevancia, obras literarias de contextos
non occidentais ou sobre cuestións temáticas ou
formais que acheguen unha mirada diversa e crítica
sobre a construción de imaxinarios que propón a
tradición literaria.

Realizar un proxecto de investigación de
maneira colectiva sobre autoras de
relevancia, obras literarias de contextos
non occidentais ou sobre cuestións
temáticas ou formais que acheguen unha
mirada diversa e crítica sobre a
construción de imaxinarios que propón a
tradición literaria.

CA2.2 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos nos que se empreguen as
convencións formais dos diversos xéneros e estilos
literarios.

Crear un texto persoal ou colectivo con
intención literaria e conciencia de estilo,
en distintos soportes e con axuda doutra
linguaxe artísticas e audiovisual, a partir
da lectura de fragmentos significativos
nos que se empreguen as convencións
formais dos diversos xéneros e estilos
literarios.

CA2.3 - Elaborar unha interpretación persoal a partir
da lectura autónoma de obras relevantes da
literatura universal atendendo a aspectos temáticos,
estruturais e estilísticos, de xénero e subxénero,
valores éticos e estéticos das obras, establecendo
vínculos argumentados con outras obras e outras
experiencias artísticas e culturais.

Elaborar unha interpretación persoal a
partir da lectura autónoma dunha obras
relevantes da literatura universal
atendendo a aspectos temáticos,
estruturais, estilísticos, de xénero, valores
éticos e estéticos, establecendo vínculos
con outras obras e outras experiencias
artísticas e culturais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Acceder a diversas manifestacións da cultura
literaria no marco dun itinerario lector persoal que
enriqueza, de forma consciente e sistemática, a
propia identidade lectora e que facilite compartir as
propias experiencias de lectura utilizando unha
metalinguaxe específica.

Acceder a unha manifestación da cultura
literaria no marco dun itinerario lector
persoal que enriqueza, de forma
consciente e sistemática, a propia
identidade lectora e que facilite compartir
as propias experiencias de lectura
utilizando unha metalinguaxe específica.

CA2.5 - Comparar textos ou fragmentos literarios
entre si e con outras manifestacións artísticas
argumentando oralmente ou por escrito os
elementos de semellanza e contraste, tanto no
relativo a aspectos temáticos e de contido coma
formais e expresivos, atendendo tamén aos seus
valores éticos e estéticos.

Comparar algúns textos ou fragmentos
literarios entre si e con outras
manifestacións artísticas argumentando
oralmente ou por escrito os elementos de
semellanza e contraste, tanto no relativo
a aspectos temáticos, de contido, formais
e expresivos, atendendo aos seus valores
éticos e estéticos.

CA2.6 - Desenvolver proxectos de investigación que
se concreten nunha exposición oral, nun texto
argumentativo ou nunha presentación multimodal
que mostren unha resposta persoal, ao redor dunha
cuestión que estableza vínculos argumentados entre
os clásicos da literatura universal obxecto de lectura
guiada e outros textos e manifestacións artísticas,
en función de temas, tópicos, estruturas, linguaxe,
recursos expresivos e valores éticos e estéticos.

Desenvolver un proxecto de investigación
que se concreten nunha exposición oral,
nun texto argumentativo ou nunha
presentación multimodal que mostren
unha resposta persoal dun tema que
vincule os clásicos e outras
manifestacións artísticas.

CA2.7 - Elaborar de maneira individual ou colectiva
unha exposición multimodal que sitúe os textos lidos
no seu horizonte histórico-cultural e que ofreza unha
panorámica de conxunto sobre movementos
artísticos e obras relevantes da literatura universal.

 Elaborar de maneira   colectiva unha
exposición multimodal que sitúe os textos
lidos no seu horizonte histórico-cultural e
que ofreza unha panorámica de conxunto
sobre movementos artísticos e obras
relevantes da literatura universal.

CA2.8 - Realizar un proxecto de investigación sobre
autoras de relevancia, obras literarias de contextos
non occidentais ou sobre cuestións temáticas ou
formais que acheguen unha mirada diversa e crítica
sobre a construción de imaxinarios que propón a
tradición literaria.

Realizar un proxecto colectivo de
investigación sobre autoras de relevancia,
obras literarias de contextos non
occidentais ou sobre cuestións temáticas
ou formais que acheguen unha mirada
diversa e crítica sobre a construción de
imaxinarios que propón a tradición
literaria.

CA2.9 - Comentar textos de maneira crítica, de
forma oral ou por escrito, e participar en
conversacións literarias acerca de lecturas nas que
se incorpore a perspectiva de xénero e nas que se
poña en cuestión a mirada etnocéntrica propia do
canon occidental, así como calquera outro discurso
predominante na nosa sociedade que supoña
opresión sobre calquera minoría.

 Comentar un texto de maneira crítica, de
forma oral ou por escrito, e participar en
conversacións literarias acerca de
lecturas nas que se incorpore a
perspectiva de xénero e nas que se poña
en cuestión a mirada etnocéntrica propia
do canon occidental.

CA3.2 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e coa axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos nos que se empreguen as
convencións formais dos diversos xéneros e estilos
literarios.

Crear un texto persoal ou colectivo con
intención literaria e conciencia de estilo,
coa axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras
ou fragmentos significativos nos que se
empreguen as convencións formais dos
diversos xéneros e estilos literarios.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Elaborar unha interpretación persoal a partir
da lectura autónoma de obras relevantes da
literatura universal, atendendo a aspectos temáticos,
estruturais e estilísticos, de xénero e subxénero,
valores éticos e estéticos das obras e establecendo
vínculos argumentados con outras obras e outras
experiencias artísticas e culturais.

Elaborar unha interpretación persoal a
partir da lectura autónoma dunha obra
relevante da literatura universal,
atendendo a aspectos temáticos,
estruturais, estilísticos, de xénero,
subxénero, valores éticos e estéticos
establecendo vínculos con outras obras e
outras experiencias artísticas .

CA3.4 - Acceder a diversas manifestacións da cultura
literaria no marco dun itinerario lector persoal que
enriqueza, de forma consciente e sistemática, a
propia identidade lectora e que facilite compartir as
propias experiencias de lectura utilizando unha
metalinguaxe específica.

Acceder a algunhas manifestacións da
cultura literaria no marco dun itinerario
lector persoal que enriqueza, de forma
consciente e sistemática, a propia
identidade lectora e que facilite compartir
as propias experiencias de lectura
utilizando unha metalinguaxe específica.

CA3.6 - Desenvolver proxectos de investigación que
se concreten nunha exposición oral, nun texto
argumentativo ou nunha presentación multimodal
que mostren unha resposta persoal ao redor dunha
cuestión que estableza vínculos argumentados entre
os clásicos da literatura universal obxecto de lectura
guiada e outros textos e manifestacións artísticas,
en función de temas, tópicos, estruturas, linguaxe,
recursos expresivos e valores éticos e estéticos.

Desenvolver un proxecto de investigación
que se concreten nunha exposición oral,
nun texto argumentativo ou nunha
presentación multimodal que mostren
unha resposta persoal ao redor dunha
cuestión que estableza vínculos
argumentados entre os clásicos e outros
textos e manifestacións artísticas.

CA3.7 - Elaborar de maneira individual ou colectiva
unha exposición multimodal que sitúe os textos lidos
no seu horizonte histórico-cultural e que ofreza unha
panorámica de conxunto sobre movementos
artísticos e obras relevantes da literatura universal.

 Elaborar de maneira  colectiva unha
exposición multimodal que sitúe os textos
lidos no seu horizonte histórico-cultural e
que ofreza unha panorámica de conxunto
sobre movementos artísticos e obras
relevantes da literatura universal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dialogar cos outros.

- Fronte á lei ou ao destino: a traxedia.

- Fronte ás convencións sociais: o drama.

- Humor crítico, humor compracente: a comedia.

- Construción compartida da interpretación das obras a través de discusións ou conversacións literarias.

- Análise dos elementos constitutivos do xénero literario e a súa relación co sentido da obra. Efectos na recepción
dos seus recursos expresivos.

- Identificación e análise dos tópicos literarios como elementos de continuidade na creación literaria.

- Utilización da información socio-histórica, cultural e artística necesaria para interpretar as obras e comprender o
seu lugar e importancia na tradición literaria.

- Establecemento de vínculos intertextuais entre obras e outras manifestacións artísticas en función de temas,
tópicos, estruturas, estilos e linguaxes. Elementos de continuidade e de ruptura.

- Indagación arredor do funcionamento da literatura como artefacto ideolóxico determinante na construción dos
imaxinarios sociais e culturais, facendo fincapé na perspectiva de xénero.
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Contidos

- Expresión argumentada da interpretación dos textos integrando os diferentes aspectos analizados e atendendo aos
seus valores culturais, éticos e estéticos.

- Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos atendendo aos procesos de comprensión e de oralización
implicados.

- Creación de textos de intención literaria a partir das obras lidas.

- Selección das obras de maneira autónoma e coa axuda de recomendacións especializadas.

- Participación en conversacións literarias e en intercambios de recomendacións lectoras en contextos presenciais e
dixitais.

- Utilización autónoma e frecuente de bibliotecas. Acceso a outras experiencias culturais.

- Expresión argumentada dos gustos lectores persoais. Diversificación do corpus lido.

- Expresión da experiencia lectora utilizando unha metalinguaxe específica e atendendo a aspectos temáticos,
estruturais, estilísticos, xenéricos e aos valores éticos e estéticos das obras.

- Mobilización da experiencia persoal, lectora e cultural para establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade ou con outras manifestacións artísticas.

- Recomendación das lecturas en soportes variados atendendo a aspectos temáticos, formais e intertextuais.

3

Título da UDUD

Os mundos posibles.

Duración

42

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Explicar e argumentar a interpretación das
obras lidas a partir da análise das relacións internas
dos seus elementos constitutivos co sentido da obra
e das relacións externas do texto co seu contexto
sociohistórico e coa tradición literaria, utilizando
unha metalinguaxe específica e incorporando xuízos
de valor vinculados á apreciación estética das obras.

 Explicar argumentadamente a
interpretación dunha obra lida a partir da
análise das relacións internas dos
elementos constitutivos co sentido da
obra e das relacións  co seu contexto
sociohistórico e  tradición literaria,
incorporando un xuízo de valor vinculado
á apreciación estética das obras.

CA1.3 - Elaborar unha interpretación persoal a partir
da lectura autónoma de obras relevantes da
literatura universal atendendo a aspectos temáticos,
estruturais e estilísticos, de xénero e subxénero,
valores éticos e estéticos das obras, establecendo
vínculos argumentados con outras obras e outras
experiencias artísticas e culturais.

Elaborar unha interpretación persoal a
partir da lectura autónoma dunha obra
atendendo ao seu aspecto temático,
estrutural e estilístico, de xénero e
subxénero, valores éticos e estéticos da
obra, establecendo vínculos
argumentados con algunha  outra obra e
outra experiencis artística e cultural.

CA1.5 - Comparar textos ou fragmentos literarios
entre si e con outras manifestacións artísticas
argumentando oralmente ou por escrito os
elementos de semellanza e contraste, tanto no
relativo a aspectos temáticos e de contido coma
formais e expresivos, atendendo tamén aos seus
valores éticos e estéticos.

Comparar dous textos ou fragmentos
literarios entre si e con outras
manifestacións artísticas argumentando
por escrito algunhas semellanzas e
contrastes, tanto no relativo a aspectos
temáticos e de contido coma formais e
expresivos, atendendo tamén aos seus
valores éticos e estéticos sobresaíntes.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.9 - Comentar textos de maneira crítica, de
forma oral ou por escrito, e participar en
conversacións literarias acerca de lecturas nas que
se incorpore a perspectiva de xénero e nas que se
poña en cuestión a mirada etnocéntrica propia do
canon occidental, así como calquera outro discurso
predominante na nosa sociedade que supoña
opresión sobre calquera minoría.

 Comentar un texto de maneira crítica e
participar en conversacións literarias
acerca de lecturas nas que se incorpore a
perspectiva de xénero e nas que se poña
en cuestión a mirada etnocéntrica propia
do canon occidental.

CA2.1 - Explicar e argumentar a interpretación das
obras lidas a partir da análise das relacións internas
dos seus elementos constitutivos co sentido da obra
e das relacións externas do texto co seu contexto
sociohistórico e coa tradición literaria, utilizando
unha metalinguaxe específica e incorporando xuízos
de valor vinculados á apreciación estética das obras.

Explicar argumentadamente a
interpretación dunha  obra lida a partir da
análise das relacións internas dos seus
elementos constitutivos co sentido da
obra e das relacións externas do texto co
seu contexto sociohistórico e coa
tradición literaria.

CA3.1 - Explicar e argumentar a interpretación das
obras lidas a partir da análise das relacións internas
dos seus elementos constitutivos co sentido da obra
e das relacións externas do texto co seu contexto
sociohistórico e coa tradición literaria, utilizando
unha metalinguaxe específica e incorporando xuízos
de valor vinculados á apreciación estética das obras.

  Explicar e argumentar a interpretación
de fragmetntos lidos a partir da análise
das relacións internas dos seus elementos
constitutivos co sentido da obra , co seu
contexto sociohistórico, coa tradición
literaria, incorporando xuízos de valor
vinculados á apreciación estética das
obras.

CA3.5 - Comparar textos ou fragmentos literarios
entre si e con outras manifestacións artísticas
argumentando oralmente ou por escrito os
elementos de semellanza e contraste, tanto no
relativo a aspectos temáticos e de contido coma
formais e expresivos, atendendo tamén aos seus
valores éticos e estéticos.

Comparar fragmentos literarios entre si e
con outras manifestacións artísticas
argumentando oralmente ou por escrito
os elementos de semellanza e contraste,
tanto no relativo a aspectos temáticos e
de contido coma formais e expresivos,
atendendo tamén aos seus valores éticos
e estéticos.

CA3.8 - Comentar textos de maneira crítica, de
forma oral ou por escrito, e participar en
conversacións literarias acerca de lecturas nas que
se incorpore a perspectiva de xénero e nas que se
poña en cuestión a mirada etnocéntrica propia do
canon occidental, así como calquera outro discurso
predominante na nosa sociedade que supoña
opresión sobre calquera minoría.

 Comentar  un texto de maneira crítica,
de forma oral ou por escrito acerca de
lecturas nas que se incorpore a
perspectiva de xénero e nas que se poña
en cuestión a mirada etnocéntrica propia
do canon occidental.

TI 20

CA1.2 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e coa axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos nos que se empreguen as
convencións formais dos diversos xéneros e estilos
literarios.

Crear un texto persoal  con intención
literaria e conciencia de estilo, nun
soporte elexido polo alumnado coa axuda
doutra linguaxe artística ou audiovisual, a
partir da lectura de  fragmentos
significativos nos que se empreguen as
convencións formais dos diversos xéneros
e estilos literarios.

CA1.4 - Acceder a diversas manifestacións da cultura
literaria no marco dun itinerario lector persoal que
enriqueza, de forma consciente e sistemática, a
propia identidade lectora e que facilite compartir as
propias experiencias de lectura utilizando unha
metalinguaxe específica.

Acceder a algunha das diversas
manifestacións da cultura literaria no
marco dun itinerario lector persoal que
enriqueza, de forma consciente e
sistemática, a propia identidade lectora e
que facilite compartir as propias
experiencias de lectura utilizando unha
metalinguaxe específica.
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CA1.6 - Desenvolver proxectos de investigación que
se concreten nunha exposición oral, nun texto
argumentativo ou nunha presentación multimodal
que mostren unha resposta persoal ao redor dunha
cuestión que estableza vínculos argumentados entre
os clásicos da literatura universal obxecto de lectura
guiada e outros textos e manifestacións artísticas,
en función de temas, tópicos, estruturas, linguaxe,
recursos expresivos e valores éticos e estéticos.

 Desenvolver un proxecto de
investigación cunha exposición oral, un
texto argumentativo ou unha
presentación multimodal que estableza
vínculos argumentados entre os clásicos
da literatura universal e outras
manifestacións artísticas.

CA1.7 - Elaborar de maneira individual ou colectiva
unha exposición multimodal que sitúe os textos lidos
no seu horizonte histórico-cultural e que ofreza unha
panorámica de conxunto sobre movementos
artísticos e obras relevantes da literatura universal.

Elaborar de maneira  colectiva unha
exposición multimodal que sitúe os textos
lidos no seu horizonte histórico-cultural e
que ofreza unha panorámica de conxunto
sobre movementos artísticos e obras
relevantes da literatura universal.

CA1.8 - Realizar un proxecto de investigación sobre
autoras de relevancia, obras literarias de contextos
non occidentais ou sobre cuestións temáticas ou
formais que acheguen unha mirada diversa e crítica
sobre a construción de imaxinarios que propón a
tradición literaria.

Realizar un proxecto de investigación de
maneira colectiva sobre autoras de
relevancia, obras literarias de contextos
non occidentais ou sobre cuestións
temáticas ou formais que acheguen unha
mirada diversa e crítica sobre a
construción de imaxinarios que propón a
tradición literaria.

CA2.2 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos nos que se empreguen as
convencións formais dos diversos xéneros e estilos
literarios.

Crear un texto persoal ou colectivo con
intención literaria e conciencia de estilo,
en distintos soportes e con axuda doutra
linguaxe artísticas e audiovisual, a partir
da lectura de fragmentos significativos
nos que se empreguen as convencións
formais dos diversos xéneros e estilos
literarios.

CA2.3 - Elaborar unha interpretación persoal a partir
da lectura autónoma de obras relevantes da
literatura universal atendendo a aspectos temáticos,
estruturais e estilísticos, de xénero e subxénero,
valores éticos e estéticos das obras, establecendo
vínculos argumentados con outras obras e outras
experiencias artísticas e culturais.

Elaborar unha interpretación persoal a
partir da lectura autónoma dunha obras
relevantes da literatura universal
atendendo a aspectos temáticos,
estruturais, estilísticos, de xénero, valores
éticos e estéticos, establecendo vínculos
con outras obras e outras experiencias
artísticas e culturais.

CA2.4 - Acceder a diversas manifestacións da cultura
literaria no marco dun itinerario lector persoal que
enriqueza, de forma consciente e sistemática, a
propia identidade lectora e que facilite compartir as
propias experiencias de lectura utilizando unha
metalinguaxe específica.

Acceder a unha manifestación da cultura
literaria no marco dun itinerario lector
persoal que enriqueza, de forma
consciente e sistemática, a propia
identidade lectora e que facilite compartir
as propias experiencias de lectura
utilizando unha metalinguaxe específica.

CA2.5 - Comparar textos ou fragmentos literarios
entre si e con outras manifestacións artísticas
argumentando oralmente ou por escrito os
elementos de semellanza e contraste, tanto no
relativo a aspectos temáticos e de contido coma
formais e expresivos, atendendo tamén aos seus
valores éticos e estéticos.

Comparar algúns textos ou fragmentos
literarios entre si e con outras
manifestacións artísticas argumentando
oralmente ou por escrito os elementos de
semellanza e contraste, tanto no relativo
a aspectos temáticos, de contido, formais
e expresivos, atendendo aos seus valores
éticos e estéticos.
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CA2.6 - Desenvolver proxectos de investigación que
se concreten nunha exposición oral, nun texto
argumentativo ou nunha presentación multimodal
que mostren unha resposta persoal, ao redor dunha
cuestión que estableza vínculos argumentados entre
os clásicos da literatura universal obxecto de lectura
guiada e outros textos e manifestacións artísticas,
en función de temas, tópicos, estruturas, linguaxe,
recursos expresivos e valores éticos e estéticos.

Desenvolver un proxecto de investigación
que se concreten nunha exposición oral,
nun texto argumentativo ou nunha
presentación multimodal que mostren
unha resposta persoal dun tema que
vincule os clásicos e outras
manifestacións artísticas.

CA2.7 - Elaborar de maneira individual ou colectiva
unha exposición multimodal que sitúe os textos lidos
no seu horizonte histórico-cultural e que ofreza unha
panorámica de conxunto sobre movementos
artísticos e obras relevantes da literatura universal.

 Elaborar de maneira   colectiva unha
exposición multimodal que sitúe os textos
lidos no seu horizonte histórico-cultural e
que ofreza unha panorámica de conxunto
sobre movementos artísticos e obras
relevantes da literatura universal.

CA2.8 - Realizar un proxecto de investigación sobre
autoras de relevancia, obras literarias de contextos
non occidentais ou sobre cuestións temáticas ou
formais que acheguen unha mirada diversa e crítica
sobre a construción de imaxinarios que propón a
tradición literaria.

Realizar un proxecto colectivo de
investigación sobre autoras de relevancia,
obras literarias de contextos non
occidentais ou sobre cuestións temáticas
ou formais que acheguen unha mirada
diversa e crítica sobre a construción de
imaxinarios que propón a tradición
literaria.

CA2.9 - Comentar textos de maneira crítica, de
forma oral ou por escrito, e participar en
conversacións literarias acerca de lecturas nas que
se incorpore a perspectiva de xénero e nas que se
poña en cuestión a mirada etnocéntrica propia do
canon occidental, así como calquera outro discurso
predominante na nosa sociedade que supoña
opresión sobre calquera minoría.

 Comentar un texto de maneira crítica, de
forma oral ou por escrito, e participar en
conversacións literarias acerca de
lecturas nas que se incorpore a
perspectiva de xénero e nas que se poña
en cuestión a mirada etnocéntrica propia
do canon occidental.

CA3.2 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e coa axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos nos que se empreguen as
convencións formais dos diversos xéneros e estilos
literarios.

Crear un texto persoal ou colectivo con
intención literaria e conciencia de estilo,
coa axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras
ou fragmentos significativos nos que se
empreguen as convencións formais dos
diversos xéneros e estilos literarios.

CA3.3 - Elaborar unha interpretación persoal a partir
da lectura autónoma de obras relevantes da
literatura universal, atendendo a aspectos temáticos,
estruturais e estilísticos, de xénero e subxénero,
valores éticos e estéticos das obras e establecendo
vínculos argumentados con outras obras e outras
experiencias artísticas e culturais.

Elaborar unha interpretación persoal a
partir da lectura autónoma dunha obra
relevante da literatura universal,
atendendo a aspectos temáticos,
estruturais, estilísticos, de xénero,
subxénero, valores éticos e estéticos
establecendo vínculos con outras obras e
outras experiencias artísticas .

CA3.4 - Acceder a diversas manifestacións da cultura
literaria no marco dun itinerario lector persoal que
enriqueza, de forma consciente e sistemática, a
propia identidade lectora e que facilite compartir as
propias experiencias de lectura utilizando unha
metalinguaxe específica.

Acceder a algunhas manifestacións da
cultura literaria no marco dun itinerario
lector persoal que enriqueza, de forma
consciente e sistemática, a propia
identidade lectora e que facilite compartir
as propias experiencias de lectura
utilizando unha metalinguaxe específica.
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CA3.6 - Desenvolver proxectos de investigación que
se concreten nunha exposición oral, nun texto
argumentativo ou nunha presentación multimodal
que mostren unha resposta persoal ao redor dunha
cuestión que estableza vínculos argumentados entre
os clásicos da literatura universal obxecto de lectura
guiada e outros textos e manifestacións artísticas,
en función de temas, tópicos, estruturas, linguaxe,
recursos expresivos e valores éticos e estéticos.

Desenvolver un proxecto de investigación
que se concreten nunha exposición oral,
nun texto argumentativo ou nunha
presentación multimodal que mostren
unha resposta persoal ao redor dunha
cuestión que estableza vínculos
argumentados entre os clásicos e outros
textos e manifestacións artísticas.

CA3.7 - Elaborar de maneira individual ou colectiva
unha exposición multimodal que sitúe os textos lidos
no seu horizonte histórico-cultural e que ofreza unha
panorámica de conxunto sobre movementos
artísticos e obras relevantes da literatura universal.

 Elaborar de maneira  colectiva unha
exposición multimodal que sitúe os textos
lidos no seu horizonte histórico-cultural e
que ofreza unha panorámica de conxunto
sobre movementos artísticos e obras
relevantes da literatura universal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Imaxinar o mundo, observar o mundo, actuar no mundo.

- Mundos imaxinados: mitos e narrativa. Mitoloxías. Heroes e heroínas. Viaxes imaxinarias. Espazos e criaturas
fantásticas. Utopías, distopías, ciencia ficción.

- ¿ Mundos observados: conto e novela. Bildungsroman ou novela de formación. Espazos privados, espazos pú-
blicos: afectos íntimos e lazos sociais. Desigualdades, discriminación, violencias. Guerra e revolución. Migra-cións e
identidades culturais. Colonialismo e emancipación. Diálogos co poder.

- Mundos de evasión. A literatura de aventuras e a novela policial. Literatura de terror.

- Mundos en imaxes. O cómic. O cinema.

- A arte como compromiso: o ensaio. A literatura de ideas

- Construción compartida da interpretación das obras a través de discusións ou conversacións literarias.

- Análise dos elementos constitutivos do xénero literario e a súa relación co sentido da obra. Efectos na recepción
dos seus recursos expresivos.

- Identificación e análise dos tópicos literarios como elementos de continuidade na creación literaria.

- Utilización da información socio-histórica, cultural e artística necesaria para interpretar as obras e comprender o
seu lugar e importancia na tradición literaria.

- Establecemento de vínculos intertextuais entre obras e outras manifestacións artísticas en función de temas,
tópicos, estruturas, estilos e linguaxes. Elementos de continuidade e de ruptura.

- Indagación arredor do funcionamento da literatura como artefacto ideolóxico determinante na construción dos
imaxinarios sociais e culturais, facendo fincapé na perspectiva de xénero.

- Expresión argumentada da interpretación dos textos integrando os diferentes aspectos analizados e atendendo aos
seus valores culturais, éticos e estéticos.

- Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos atendendo aos procesos de comprensión e de oralización
implicados.

- Creación de textos de intención literaria a partir das obras lidas.

- Selección das obras de maneira autónoma e coa axuda de recomendacións especializadas.

- Participación en conversacións literarias e en intercambios de recomendacións lectoras en contextos presenciais e
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Contidos

- dixitais.

- Utilización autónoma e frecuente de bibliotecas. Acceso a outras experiencias culturais.

- Expresión argumentada dos gustos lectores persoais. Diversificación do corpus lido.

- Expresión da experiencia lectora utilizando unha metalinguaxe específica e atendendo a aspectos temáticos,
estruturais, estilísticos, xenéricos e aos valores éticos e estéticos das obras.

- Mobilización da experiencia persoal, lectora e cultural para establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade ou con outras manifestacións artísticas.

- Recomendación das lecturas en soportes variados atendendo a aspectos temáticos, formais e intertextuais.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A intervención educativa en Literatura Universal pretende desenvolver o pensamento de carácter abstracto e formal,
favorecendo a autonomía do alumnado e, ao mesmo tempo, estimulando as súas habilidades para o traballo en
equipo. Este enfoque metodolóxico está baseado fundamentalmente na dimensión investigadora dos estudantes e na
toma de decisións responsables, asentadas no seu espírito crítico e reflexivo, a través da elaboración de actividades
que precisen dun proceso de descubrimento e análise autónomos.

Polo tanto, o currículo da materia propicia o acceso directo ao coñecemento por parte do alumnado, sen necesidade
de que o docente adopte o rol de transmisor ou formador único, outorgando unha maior importancia á indagación, á
consulta e selección da información e ao tratamento e transformación desta en coñecemento a través do emprego
das  TIC,  como fontes  de  acceso  ao  saber  e  como ferramentas  de  presentación  de  traballos,  respectando  as
convencións da tipoloxía textual utilizada. Esta perspectiva procura capacitar ao alumnado para aprender a aprender,
realizando as inferencias necesarias, achegándose ao coñecemento dos distintos xéneros e movementos literarios,
vinculando  as  obras  con  outros  textos  ou  expresións  artísticas  e,  sobre  todo,  formando  lectores  e  lectoras
competentes.

Para que esta metodoloxía acade a efectividade desexada, é imprescindible conferirlle un carácter interdisciplinar,
relacionando  a  materia  de  Literatura  Universal  con  outras  disciplinas  do  currículo,  dotando  ao  alumnado  da
capacidade lingüística que lle permita amosar, vincular e extrapolar de forma coherente, cohesionada e adecuada os
coñecementos adquiridos noutras materias. A colaboración transversal cos departamentos lingüísticos dos centros,
co Equipo de Dinamización da Lingua Galega e coa Biblioteca Escolar constituirá un apoio importante para mellorar a
asimilación de capacidades e  coñecementos sobre a  comunicación.  Todos eles,  de xeito  coordinado,  deberán
contribuír a enriquecer os procesos de produción e recepción oral, escrita e multimodal, así como a alfabetización
informacional. As accións concretas favorecen, ademais, a creación e organización de proxectos colaborativos e
significativos para o alumnado.

Estes principios han de aplicarse arredor de contidos concretos, polo que convén definir o seu campo de actuación en
conexión coas actividades máis relevantes da materia de Literatura Universal. Polo tanto, planificarase o traballo na
aula a partir das seguintes concrecións metodolóxicas:

1) Deseño de actividades complexas a partir de textos literarios extraídos do patrimonio universal, de forma que o
alumnado  deba  empregar  un  amplo  abano  de  recursos  e  saberes  para  poder  afrontar  con  eficacia  a  súa
interpretación, favorecendo o desenvolvemento do pensamento crítico e creativo.

2)  Distribución flexible dos espazos,  sempre que sexa posible,  propiciando o traballo colaborativo a través de
distintos tipos de agrupamentos. Así, o gran grupo é axeitado para a posta en común e corrección de tarefas, a
identificación dos coñecementos previos do alumnado á hora de iniciar unha nova unidade didáctica, a revisión e
síntese final, os debates, a realización de exposicións orais ou multimedia ou o visionado de recursos audiovisuais. Os
pequenos grupos son idóneos para o desenvolvemento de proxectos de investigación. Pola súa parte, o traballo por
parellas enriquece as exposicións orais e as actividades de creación literaria. Finalmente, as actividades individuais
son aplicables ás probas escritas.
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3) Emprego de estratexias para traballar transversalmente a comprensión e a recomendación lectora a través da
expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e o fomento da creatividade:

-Lectura autónoma de obras relevantes da literatura universal para suscitar reflexión e debate sobre a experiencia
lectora de cada alumno e alumna, establecendo vínculos de maneira argumentada entre a obra lida e aspectos da
actualidade, así como con outros textos, autores e autoras, tópicos e manifestacións artísticas e culturais.

-Lectura de textos adscritos aos distintos xéneros discursivos para captar a información relevante,  realizar  as
inferencias necesarias para a súa correcta e completa comprensión, recoñecer a relación entre a idea principal e as
secundarias, identificar a súa estrutura interna e externa e interpretar os fragmentos propostos, tendo en conta as
súas características formais e temáticas.

-Lectura dixital (e-book ou PDF, entre outros), para o desenvolvemento dunha competencia lectora parcialmente
diferente á empregada na comprensión e análise dos textos impresos. No caso dos xéneros dixitais, é necesaria a
correcta observación e interpretación do hipertexto para asimilar completamente a multiplicidade de significados do
fragmento base. Polo tanto, o lector ou lectora adquire un maior protagonismo ao construír o seu propio itinerario de
lectura, fronte á linealidade do proceso asociado ao libro impreso ou tradicional.

-Lectura guiada, comprensiva e expresiva de textos pertencentes á literatura universal, para a identificación de
itinerarios  temáticos  e  xenéricos,  a  análise  dos  seus  elementos  constitutivos,  os  seus  efectos  no  receptor,  a
localización da información sociohistórica, cultural e artística asociada á tradición literaria á que representa e os seus
vínculos intertextuais.

-Configuración de grupos de traballo colaborativos para o desenvolvemento de actividades que vinculen as obras
lidas con certos aspectos da literatura, a historia,  a sociedade e a actualidade, outros textos e manifestacións
artísticas e culturais. A partir da lectura das obras seleccionadas, deseñaranse REA, actividades de gamificación,
catálogos ou menús literarios, produtos multimedia nas que se condensen as reflexións e conclusións de lectura e
coloquios literarios, entre outros.

-Composición de recomendacións ou recensións das obras de lectura traballadas a través de exposicións orais,
booktrailers e outras aplicacións multimedia de carácter compilatorio.

4) Utilización de recursos para mellorar a oralidade a través dun amplo corpus de materiais audiovisuais que incidan
na comprensión de textos académicos e literarios, favorezan a interpretación doutras manifestacións artísticas como
a danza, a música ou o cine e desenvolvan a capacidade estética do alumnado.

5)  Creación  de  textos  escritos  con  diversas  finalidades  (narrar,  describir,  informar,  expoñer,  argumentar...),
pertencentes aos ámbitos literario e académico, seguindo as distintas fases da construción textual: a planificación
das ideas a través dun borrador, determinando o propósito comunicativo e o destinatario; a redacción; a revisión e a
edición  final,  incidindo  na  corrección  formal  (puntuación,  ortografía,  estruturas  gramaticais,  ampliación  de
vocabulario e presentación).

6) Elaboración de resumos, esquemas, sínteses e mapas conceptuais a partir de textos orais e escritos para fomentar
no alumnado a conciencia da propia comprensión textual.

7) Exercitación de comentarios e actividades de comprensión de textos escritos e multimodais literarios referidos á
forma e ao contido dos fragmentos propostos, vinculándoos temática e/ou estilisticamente con outras expresións ou
manifestacións artísticas.

8) Creación de textos con intención literaria e conciencia de estilo a partir de modelos dados, en distintos soportes,
respectando os diferentes moldes xenéricos.

9) Deseño de proxectos de investigación sobre temas curriculares que impliquen a procura e selección da información
procedente de diversas fontes e a súa transformación nun produto final a través do que o alumnado transfira as súas
propias conclusións e as comunique de xeito orixinal e creativo.

10) Emprego de dicionarios impresos e dixitais, propiciando o seu uso como unha forma de ampliar o caudal léxico do
alumnado e de resolver as súas dúbidas lingüísticas e morfosintácticas.
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11) Manexo dos recursos propios das Tecnoloxías da Información e a Comunicación para a procura de datos, a
realización de traballos multimedia e a creación de espazos virtuais con material didáctico integrado.

12)  Utilización  dos  fondos,  servizos  e  recursos  da  Biblioteca  escolar  como espazo  creativo  de  aprendizaxe  e
construción de novos coñecementos a través da consulta de libros, dicionarios, xornais, materiais audiovisuais,
potenciando tamén a lectura autónoma para a creación dunha identidade lectora sólida e definida, fundamentada no
enriquecemento cultural e a interrelación entre as distintas áreas do saber.

Ademáis a docencia de Literatura Universal en 1º de Bacharelato apoiarase en:

- EXPOSICIÓN DE CONTIDOS DAS UNIDADES DIDÁCTICAS E PROBAS ESCRITAS:

a) ao comenzo amosarase o contido da unidade que se vai ensinar verificando os coñecementos previos que poseen
os alumnos;

b)  iniciarase  a  exposición  de  contidos  de  cada  unidade  ao  tempo  que  se  inclúen  obras,  autores/as  e  feitos
sociohistóricos relevantes;

c) leranse fragmentos ilustrativos das obras plantexando cuestións guiadas que faciliten a comprensión dos mesmos;

d) a exposición será sinxela, áxil, breve, integrando os recursos TIC presentes na aula;

e) aclararanse as dúbidas durante as explicacións de contidos, verificando que o grupo a segue satisfactoriamente no
seu conxunto;

f)  realizarase polo menos,  unha proba escrita sobre os contidos trimestrais  das unidades;  o alumnado poderá
recuperar os contidos nos superados tras a avaliación trimestral mediante unha proba escrita;

g) convendrase que o prazo de corrección de probas e tarefas escritas non se alonge;

h) as probas escritas correxidas coas oportunas anotacións e observacións, deberán ser presentadas ao alumnado
para resolver dúbidas e informar sobre o proceso avaliador.

- APONTAMENTOS E ACTIVIDADES:

a) o alumnado poderá tomar apontamentos das explicacións realizadas na aula para completar os contidos presentes
na aula virtual e pola obtida polo alumnado nos seus grupos de investigación;

b) as actividades propostas unha vez correxidas na clase, deberán ser recollidas polo alumnado nunha libreta,
ficheiro ou outro medio que lle facilite a súa revisión.

c) favorecerase que os hábitos de esforzo e colaboración, necesarios na aprendizase, vaian guiados polo desexo e a
curiosidade de aprender;

d) favorecerase coas actividades individuais e en grupo a creatividade, a educación emocional e a autoestima do
alumnado, así como os ambientes de tolerancia e respeto;

e) a práctica de actividades grupais,  o intercambio de información entre profesor e alumnado, buscará que as
respostas a preguntas e dúbidas sexan resoltas preferentemente entre eles, sen necesidade de que procedan do
profesor en primeiro termo ou de forma predeterminada;

f)  o  traballo  do  alumnado (reflectido  nas  actividades  propostas  resoltas,  nas  intervencións  na  aula,  nas  súas
exposición orais, nos seus traballos colaborativos, e tamén na actitude amosada no proceso de aprendizaxe), será
tamén obxecto de avaliación.

- LECTURAS DE OBRAS LITERARIAS:

a) realizaranse dúas lecturas trimestrais guiadas de obras propostas, que permitirán, ademáis de avanzar no
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coñecemento de aspectos literarios e o gusto lector, o traballo nos distintos valores transversais;

b) a lectura das obras trimestrais deberá ofrecerse como un recurso  atractivo, gratificante;

c) aínda que a avaliación das lecturas trimestrais, por canto resultan manifestacións representativas do currículo da
historia da literatura, teñan que realizarse mediante unha proba escrita que integre contidos curriculares, intentarase
que sexan un medio para que os alumnos amosen a súa capacide creativa, persoal e orixinal, e reflexionen tamén
sen dificultades sobre temas e aspectos da experiencia humana dentro do seu contexto sociohistórico;

d)  interrelacionarase,  na  medida  do  posible,  temas  e  motivos  dos  grandes  clásicos  da  literatura  con  outras
manifestacións artísticas e multiculturais;

e) visionaranse adaptacións cinematográficas e similares dos clásicos da literatura universal (Hamlet, Frankenstein,
Matar a un ruiseñor, etc.) para comparar a súa temática, estructura formal, configuración das personaxes, valores,
etc.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Documentos e recursos elaborados ou facilitados polo profesor ou profesora.

Escolma de textos variados orais, escritos e multimodais en diversos formatos e soportes.

Selección de fragmentos e/ou obras de lectura obrigatorias e voluntarias coas súas correspondentes guías de
lectura.

Boletíns con actividades de reforzo, ampliación e recuperación.

Actividades interactivas, animacións, vídeos e espazos dixitais para a construción de novas aprendizaxes.

Recursos e aplicacións informáticas e multimedia.

Materiais de investigación e consulta.

Emprego do debate como ferramenta que estimula o seu interese e a súa capacidade para reflexionar, relacionar,
consolidar coñecementos, respectar opinións e extraer conclusións.

A selección dos materiais docentes que integran a programación didáctica da materia de Literatura Universal debe
adaptarse ao modelo de intervención educativa proposto.  Neste sentido,  ha de dar  resposta á adecuación ao
contexto do centro, á correspondencia cos obxectivos trazados, á coherencia cos contidos e temas transversais
estudados e o seu grao de adquisición e dificultade e aos criterios de avaliación definidos. Ademais, debe abarcar
unha grande variedade de actividades individuais e grupais que poñan en práctica os conceptos e procedementos
estudados e aborden axeitadamente a atención á diversidade na aula. Finalmente, todos os recursos utilizados han
de presentar unha claridade expositiva que favoreza a inmediata comprensión oral e escrita do alumnado.

Así pois, a proposta metodolóxica para a materia de Literatura Universal supón, ademais dos materiais teóricos
necesarios para o desenvolvemento de cada unidade didáctica,  o emprego dunha grande variedade de textos
literarios orais, escritos e multimodais para a súa análise e comentario.

A escolma de fragmentos e obras de lectura obrigatorias e voluntarias, como obxecto de observación, reflexión,
comentario e crítica, pretende enriquecer a experiencia lectora do alumnado, a través de textos de autores e autoras
relevantes da literatura clásica e contemporánea, procedentes do patrimonio universal. Así mesmo, convén insistir no
deseño  de  actividades  que  favorezan  o  desenvolvemento  do  pensamento  abstracto  e  asociativo  dos  e  das
estudantes, establecendo as relacións histórico-culturais entre as obras literarias e outras manifestacións artísticas
e/ou filosóficas do mesmo ou distinto período cronolóxico. Planificaranse, polo tanto, tarefas nas que prime a análise
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intra e intertextual, así como o estudo da evolución dos temas, tópicos, estruturas e códigos comunicativos ao longo
da historia de literatura, en comunión cos cambios na mentalidade e na organización social operados desde a Idade
Media ata a actualidade.

O emprego de fichas de traballo, actividades interactivas, animacións, vídeos e aplicacións multimedia permiten o
reforzo, consolidación e afondamento das aprendizaxes adquiridas, a escoita activa, a empatía e o debate a través de
tarefas  competenciais  próximas  á  realidade  persoal,  social  e  académica  do  alumnado.  Favorece  tamén  a
investigación  sobre  temas  de  actualidade  e  problemas  reais  e  a  activación  de  estratexias  e  mecanismos  de
comprensión lectora a partir de textos literarios e non literarios, posto que implica a procura de información, a
interpretación e relación dos datos obtidos e a reflexión sobre o contido e a forma.

O visionado de material cinematográfico e audiovisual sentará as bases do coloquio posterior e servirá para afondar
nos contidos abordados en cada unidade, ademais de propiciar o traballo investigador,  grupal e por proxectos
proposto nas unidades didácticas da materia.

O emprego das TIC constitúe un recurso ineludible, pois actúa como ferramenta fundamental para a obtención de
información, a súa transformación en coñecemento propio e a difusión dos resultados de proxectos e traballos de
investigación.  Potenciarase a creación de recursos dixitais individuais,  como o portfolio ou o diario de lectura;
colectivos, como o blogue de aula ou os murais interactivos; ou a utilización de aplicacións informáticas para a
gravación das producións orais dos estudantes. Neste sentido, recoméndanse, entre outros, os seguintes materiais de
consulta:

Dicionario da Real Academia Española: www.rae.es

Dicionario Panhispánico de Dúbidas: www.rae.es/dpd

Compilación da obra lírica dos poetas más relevantes en lingua castelá: www.los-poetas.com

Espazo para a creación poética propia, a confección de libros virtuais, a compilación lírica e o comentario de textos de
outros autores: www.poemas-del-alma.com

Ampla colección de audio e videopoemas: www.palabravirtual.com

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://cervantesvirtual.com

Portal de recursos educativos Leer.es: https://leer.es/

Biblioteca dixital con máis de catro mil títulos de Literatura clásica e contemporánea en castelán: http://eleo.mecd.
gob.es/opac/?locale=es#indice

Plataforma educativa para traballar a comprensión lectora: https://www.intralineas.com/

Páxina web do ITE (Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas: https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-
aprendizaje-en-linea/

Wikiversidad: https://es.wikiversity.org/wiki/Portada

Lugares, libros e autores: https://www.worldliteraryatlas.com/es

Literatura universal, en español: https://www.march.es/es/madrid/literatura-universal-espanol

Poéticas: http://poeticas.es/?page_id=2

A media voz: http://amediavoz.com/traducciones.htm

Cine e educación: https://educomunicacion.es/cineyeducacion/index.htm
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Ademáis, empregaranse  os seguintes:

- Diccionario de uso escolar.

-  Libros de lectura:

1ª Evaluación:

- Martar a un ruiseñor de Harper Lee. (Harper Collins/B de Bolsillo -Ediciones B)

- Antología lírica contemporánea. (correspondente á proba escrita).

2ª Evaluación:

- Hamlet de William Shakespeare.

- Antígona de Sófocles. (correspondente á proba escrita).

3ª Evaluación:

- Drácula de Bram Stoker. (Austral/Akal).

- Crimen en el Orient Express de Agatha Christie. (correspondente á proba escrita).

Outras lecturas guiadas:

a) Boccaccio: Decameron (Selección; I, 3; II, 1; III, 10; X, 10).

b) Selección de poemas contemporáneos (XVIII-XX)

c) Selección de fragmentos narrativos contemporáneos (XVIII-XX).

- Textos literarios de diversos xéneros.

- Recursos en línea dispoñibles.

- TIC (e Software de ofimática) dispoñibles.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Na primeira semana de clase, haberá un coloquio sobre cuestións propias da materia a efectos de achegar datos para
a avaliación inicial..

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

33

UD 2

33

UD 3

34

Total

100

Proba
escrita 80 80 80 80

Táboa de
indicadores 20 20 20 20

En cada avaliación, ponderaranse as seguintes variables do xeito que se indica:

a) Proba escrita. Nela incluiranse distintos criterios de avaliación pertences aos tres bloques, cuxa poderación xa está
incluida nas porcentaxes establecidas nas respectivas unidades didácticas.

b) Realización das actividades e tarefas propostas na aula,  traballos, segundo táboas de indicadores (rúbricas,
escalas de valoración, etc):  formulación de dúbidas, traballos escritos, proposta de accións, participación no traballo
grupal con adecuación ás normas de cortesía lingüística, elaboración de proxectos e exposicións.. Nela incluiranse
distintos criterios de avaliación pertences aos tres bloques,  cuxa poderación xa está incluida nas porcentaxes
establecidas nas respectivas unidades didácticas.

c) Libro de lectura, proba escrita. Nela incluese un criterio de avaliación presente nos tres boques, cuxa ponderación
xa está incluida nas porcentaxes establecidas nas respectivas unidades didácticas.

Na avaliación positiva dun/dunha alumno/a son fundamentais os seguintes procedimentos:

- LIBROS DE LECTURA: En cada trimestre leranse dous libros, sendo un deles proposto para a proba escrita, tarefa
que formará parte dos instrumentos para a avaliación trimestral.

- LECTURA ORAL: Tamén  demostrarase que le ben en voz alta, con entonación e pausas axeitadas.

- PRUEBAS TRIMESTRALES: os alumnos terán que presentarse ás probas escritas ao longo do curso. Haberá polo
menos tres probas escritas obxectivas, unha por avaliación.

-CORRECCIÓN FORMAL NAS PROBAS ESCRITAS: a corrección formal e a destreza no uso da lingua serán también
avaliadas, de manera que poderá reservarse en cada proba escrita unha porcentaxe de 1,5 puntos como máximo
(15% da nota do exercicio) para cualificar os errores graves ou reiterados nos siguientes aspectos:

a. carencias graves no referido á presentación do exercicio;

b. uso de rexistros coloquiales ou vulgares na producción escrita;

c. carencias relacionadas co ordenamento lóxico da información ou coa estructuración dos parrágrafos;

d. errores graves de puntuación ou do uso de conectores;

e. errores na ordenación lóxica das oracións;

f. errores continuados ou graves no uso das normas ortográficas;

g. respostas limitadas a monosílabos ou telegráficas nas cuestións que esixan a composición ou elaboración dun
tema.

Estes aspectos deberán xustificarse de forma clara con anotacións no exercicio escrito.

- ACTITUDE DO ALUMNO/A: a observación da actitude e o traballo mostrado polo alumno/a na aula será en concreto o

Criterios de cualificación:
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resultado do seguimento de:

a. a realización de lecturas e tarefas voluntarias ao longo do trimestre;

b. o respecto aos prazos na execución dos deberes;

c. a realización habitual das tarefas e deberes encomendados en clase;

d. a actitude mostrada para a aprendizaje da materia;

e. o comportamento e as reglas de cortesía na súa participación grupal;

f. o respeto polo material didáctico;

g. o dispoñer do material didáctico previsto na programación de aula;

h. a asistencia regular ás clases.

Segundo esto, os criterios de cualificación aplicados en Literatura Universal de 1º de Bachillerato son:

NOTA TRIMESTRAL (de cada avaliación): obtense a partir da suma dos seguintes apartados:

a. As probas obxetivas escritas (exámenes) suporán o 70%; no caso de varios, a nota será a aritmética ata 7 puntos.

b. A realización das actividades, tarefas, exposicións, traballos suporá o 20%; observación do conxunto de actividades
de realización pautada, a nota será proporcional ao número global entregado, ata 2 puntos.

c. Acreditar que se levaron a cabo as lecturas propostas para proba escrita trimestral suporá o 10%; proba tipo test
ou de desenvolvemento, ata 1 punto.

NOTA FINAL DE CURSO:

O alumnado superará a materia en dous supostos:

1.- Ten avaliación positiva nas tres avaliacións ou nas súas correspondentes recuperacións.

2.- A media entre as tres avaliacións, aplicando o redondeo, é igual ou superior a 5.

A cualificación final será a media aritmética das tres avaliacións, logo de aplicar o redondeo.

Criterios de recuperación:

En caso de rematar  unha avaliación  con resultados  negativos  realizarase  unha proba escrita  sobre  o  contido
específico desa avaliación que se realizará inmediatamente despois de celebrada a avaliación correspondente. A
calificación positiva nesta proba de recuperación trimestral  refírese exclusivamente ao 70% da nota trimestral
(apartado de probas obxectivas escritas). En caso de obter cualificación positiva, será esta a nota que se terá en
conta para a avaliación final.

En caso de non ter superada a materia segundo os anteriores supostos antes da avaliación final ordinaria, esta
poderá recuperarse mediante a realización dunha proba obxectiva escrita de recuperación de mínimos da materia
conforme  á  programación  de  curso.  Nestas  probas  o  alumno  ou  alumna  terá  que  demostrar  o  seu  nivel  de
coñecementos (competencias),  tomando como referencia a secuenciación de obxetivos, contidos e criterios de
avaliación do curso na programación.

Os alumnos/as que non recuperaran algún trimestre non superado (é dicir, tendo suspendido tamén a correspondente
recuperación trimestral),  incluso nos caos en que a media aritmética dos trimestres fose igual ou superior a 5,
deberán presentarse por regla xeral a unha proba final no mes de xuño, segundo o calendario establecido por
xefatura de estudos, que avaliara os contidos e criterios de avaliación máis relevantes do currículo.  A cualificación
será positiva en caso de acadar 5 ou máis puntos. Se o alumnado supera a proba de recuperación global (nota igual
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ou superior a 5), a nota final de curso será por regla xeral a obtida nesa proba final. Non obstante, o docente poderá
calcular a media aritmética entre esta e a media de curso se resulta máis proveitosa para o  alumnado.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Non procede neste cuso.

6. Medidas de atención á diversidade

As aulas  reflicten a  diversidade da sociedade na que vivimos.  O recoñecemento da diversidade do alumnado
constitúe un principio fundamental que debe rexer toda acción educativa. Unha das finalidades da educación é
asegurar a igualdade de oportunidades de todos os alumnos e alumnas poñendo os medios para evitar o fracaso
escolar e o risco de abandono do sistema educativo.

A atención á diversidade enténdese como o conxunto de actuacións educativas dirixidas a dar resposta ás diferentes
capacidades, motivacións e intereses, ritmos e estilos de aprendizaxe e situacións persoais do alumnado. Estas
medidas oriéntanse a alcanzar os obxectivos e as competencias establecidas para bacharelato e réxense polos
principios de equidade, calidade e igualdade de oportunidades, non discriminación, integración, accesibilidade e
cooperación da comunidade educativa.

As medidas de atención á diversidade deben atender ao principio de inclusión educativa. Isto supón recoñecer a
lexitimidade das diferenzas de todos os individuos, asumíndoas como un valor que enriquece o contexto educativo.
Este principio establece que o alumnado, sexa cal sexa a súa condición persoal, poden aprender que a súa contorna
educativa ofreza condicións necesarias de acceso e outorgue experiencias de aprendizaxe significativas para todos e
todas.

Neste sentido, faise preciso establecer medidas, metodoloxías e compoñentes que permitan ao profesorado abordar
con garantías a diversidade das súas aulas. O plan de atención concretarase nos seguintes elementos:

-Combinación de metodoloxías e fíos condutores das unidades didácticas, vinculados ao desenvolvemento emocional
do alumnado e á súa integración no grupo. Uso de métodos diferenciados que teñan en conta os diferentes ritmos de
aprendizaxe do alumnado e favorezan a capacidade de aprender por si mesmos.

-Diversidade de agrupamentos e tarefas propostos,  articulación de itinerarios diferenciados e combinación de
linguaxes e soportes orientados a satisfacer as esixencias de aprendizaxe de cada alumno ou alumna e a permitir o
seu desenvolvemento individual.

-Deseño de programas específicos de reforzo e de ampliación destinados a mellorar as posibilidades de alcanzar os
obxectivos da etapa.

-Realización de proxectos significativos para o alumnado. O deseño de tarefas e proxectos de traballo debe basearse
en contextos auténticos e recoñecibles. Alén diso, o traballo colaborativo en proxectos debe potenciar que cada
adolescente teña os seus tempos e os seus espazos de protagonismo e o recoñecemento da súa valía persoal e da
súa capacidade de contribuír a desenvolver a actividade, reforzando así a autoestima, a autonomía, a reflexión e a
responsabilidade.

-O traballo cooperativo, coa proposta de tarefas nas que o alumnado debe regular a súa conduta, a súa expresión e a
súa capacidade para relacionarse cos demais. A través do diálogo e da interacción entre o alumnado, contribuirase a
desenvolver a capacidade de participar activamente nun equipo, a reflexión sobre as propias ideas, o respecto crítico
a outros puntos de vista, o recoñecemento dos propios valores e limitacións, a adaptación ás necesidades colectivas,
a asunción de responsabilidades e o respecto ás normas acordadas.

-A resolución de problemas e conflitos en colaboración e a toma de decisións baseadas en xuízos morais, co fin de
contribuír á adquisición das competencias necesarias para seguir os procesos de pensamento, utilizar o razoamento e
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analizar criticamente os problemas sociais e históricos.

-A gradación da aprendizaxe. O desenvolvemento das capacidades e dos contidos deberá facerse dun xeito gradual e
progresivo, de maneira que se vaian adquirindo habilidades máis complexas que propicien a aprendizaxe individual e
autónoma.

O enfoque e a práctica docente, que posibilita unha avaliación continuada mediante diferentes instrumentos, é
esencialmente acumulativo e reiterativo. As explicación e as actividades repasan de forma continuada materia xa
vista. En consecuencia, esta realidade permite establecer, cando sexa preciso, un mecanismo xeral de reforzo que
atenda á diversidade, sempre que os alumnos/as fagan un mínimo esforzo de seguimento na clase, dado que se lles
brinda numerosas ocasións de asimilar os conceptos e procedementos básicos correspondentes ao curso, aínda que a
súa explicación inicial tivese lugar en trimestres anteriores.

Unha  medida  para  poder  traballar  mellor  as  necesidades  de  cada  alumno  e  alumna  consistiría  en  preparar
actividades sobre un mesmo contido de repaso, de reforzo e de profundización variando o grao de dificultade. Nun
paso máis, cando a acción de reforzo individual requira maior intensidade, dispoñeremos de material específico
fotocopiable tanto para reforzo como de ampliación cuxos textos e actividades supervisaría de forma individualizada
o profesor da materia.

Se  as  medidas  que  se  tiveran  que  adoptar  fosen  grupais,  o  departamento  estudiaría  modificar  para  o  grupo
determinados instrumentos de aprendizaxe, como sustituir o listado das obras de lectura por outras máis sinxelas,
adaptar as actividades vinculadas aos criterios de avaliación avaliables, rediseñar a poderación nos instrumentos de
avaliación ou calquera outra que benefeciara ao grupo.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3

ET.1 - Fomento do espírito
crítico e científico X X X

ET.2 - A competencia dixital X X X

ET.3 - A educación emocional
e en valores X X X

ET.4 - A creatividade e a
formación estética X X X

ET.5 - A igualdade de xénero X X X

ET.6 - O compromiso co
desenvolvemento sostible X X X

ET.7 - A convivencia
igualitaria, inclusiva, pacífica
e democrática

X X X

Observacións:
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No artigo 19 do Anteproxecto do Decreto polo que se establece a ordenación e o currículo do bacharelato na
Comunidade Autónoma de Galicia establécese que, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das
materias  da  etapa,  a  comprensión  de  lectura,  a  expresión  oral  e  escrita,  a  comunicación  audiovisual,  a
competencia  dixital,  o  emprendemento  social  e  empresarial,  o  fomento  do  espírito  crítico  e  científico,  a
educación emocional e en valores, a igualdade de xénero e a creatividade traballaranse en todas as materias.

A acción educativa debe fomentar de maneira transversal valores como a igualdade entre homes e mulleres, a
non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, a resolución pacífica de conflitos, a
educación para a saúde, a formación estética, a educación para a sustentabilidade e o consumo responsable, o
respecto mutuo e a cooperación entre iguais.

As situacións de aprendizaxe desta materia deben adestrar o alumnado no uso de valores que lle permitan facer
un uso eficaz e ético das palabras;  ser  respectuosos coas diferenzas;  ser  competentes para exercer unha
cidadanía dixital activa; ser capaces de aprender por si mesmos e colaborar e traballar en equipo; ser creativos e
emprendedores. Tamén deben estar comprometidos co desenvolvemento sostible e a salvagarda do patrimonio
artístico e cultural, a defensa dos dereitos humanos e a convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica e democrática.

Evitaremos os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da
orientación sexual ou da identidade de xénero.

A  materia  debe  contribuír  tamén  a  incorporar  elementos  relacionados  co  desenvolvemento  sostible  e  a
protección do medio ambiente e coas situacións de risco derivadas do uso das TIC.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

O docente dividirá a clase en grupos e outorgaralle a cada un
deles  un  autor  ou  autora  representativo  do  programa  do
curso. Cada grupo recabará información sobre ese autor ou
autora  e  preparará  unha  entrevista  atendendo  a  aquelas
cuestións que considere relevantes da súa obra. Unha persoa
do grupo fará de entrevistado, outro de xornalista, outro de
editor e outro montará a entrevista nun blogue de aula. Esta
actividade  permitirá  afondar  nos  coñecementos  sobre  a
figura  e  obra  do  autor  ou  autora  estudado,  fomentará  a
creación  literaria,  a  expresión  escrita  e  a  comprensión
lectora.  Para  realizar  as  tarefas  demandas,  o  alumnado
deberá aprender a xestionar e seleccionar correctamente a
información,  terá que traballar  en equipo e ser  hábil  coas
ferramentas dixitais.

Ent rev is tas  f i c t i c ias  a  autores  e  autoras
representativos da literatura universal.

Esta é unha actividade idónea para fomentar o gusto pola
lectura de textos complementarios ao curriculo da materia.
Tamén é unha actividade a través da que podemos fomentar
a  expresión  oral  e  o  debate  en  clase.  Ademais,  permite
introducir temas transversais como o respecto pola quenda
de palabra, a convivencia, o traballo en grupo e a formación
estética.

Organización dun club de lectura dentro da aula.
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Actividade Descrición

O  visionado  de  películas  é  un  excelente  vehículo  para
completar e enriquecer as aprendizaxes do noso alumnado.
Podemos visionar películas baseadas nalgúns dos libros lidos
en clase. Esta actividade, ademais de relacionar linguaxes
distintas, axudará a mellorar as habilidades de comunicación
do  a lumnado,  as  destrezas  soc ia is  (capac idades
conversacionais  tanto  verbais  como  non  verbais)  e  a
expresión  de  emocións.  Tamén  é  unha  actividade  idónea
para potenciar a autoestima dos participantes.

Cine-Fórum.

Desde a antigüidade clásica ata a actualidade, escritores e
escritoras de todas as épocas obsequiáronnos a través das
súas  creación  con  algunhas  das  protagonistas  máis
inesquecibles  da  historia  da  literatura.  Estes  grandes
personaxes literarios funcionan como espellos a través dos
que se miran as sociedades no seu percorrido pola historia.
Propoñeremos  ao  alumnado  que  investigue  nas  obras  do
programa  e  realice  unha  selección  destas  protagonistas
femininas  (Medea,  Julieta,  Emma  Bovary,  Ana  Karenina,
Margueritte Duras, etc). A continuación, elaborará, coa axuda
do  profesorado,  un  REA no  que  informe sobre  o  contexto
histórico do personaxe, escriba a súa biografía, a relacione
con  algunha  historia  recente  aparecida  nos  medios  de
comunicación  e  imaxine  unha  trama  con  este  personaxe
adaptada ao momento presente.

Infografías de personaxes femininos e litraturas non
occidentais representativos da literatura universal.

Observacións:
A materia tamén contribúe especialmente ao fomento da apreciación cultural  e a educación do gusto que
desenvolve a competencia en conciencia e expresións culturais. Tanto polos contidos teóricos desta materia
como polos fragmentos textuais que se traballan nas actividades complementarias, os alumnos entrarán en
contacto coas grandes obras e os grandes autores universais, achegándose así ao patrimonio cultural mundial.

Durante os  primeiros  compases do curso atenderase ás  propostas  realizadas polos  distintos  membros do
departamento ou por outros departamentos de cara a colaboración de saídas e actividades complementarias e
extraescolares. Para iso terase en conta a oferta e os programas de diversos axentes culturais, tales como
compañías de teatro, institucións culturais como salas de exposicións (CGAC, Cidade da Cultura) ou casas museo
de escritores (Casa Museo Rosalía de Castro, Fundación Camilo José Cela), salas de proxección cinematográfica
(Numax, Teatro Principal). Ditas propostas, en virtude do seu entronque cos obxectivos e contidos do presente
curso, intentaríase incluir no documento de Programación Xeral Anual do Centro.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

 O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

Conseguiuse motivar a todo o alumnado.
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Contouse co apoio e coa implicación das familias no  traballo do alumnado.

Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.

Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.

Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.

Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.

Ofrécense a cada alumno as explicacións individualizadas que precisa.

Elabóranse actividades atendiendo á diversidade.

Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.

Úsanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.

Poténcianse estratexias de animación á lectura.

Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.

Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino-aprendizaxe.

Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas, traballos, etc.

Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección das probas, traballos,
etc.

Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación...

Seguindo o protocolo aprobado polo claustro do IES Eduardo Pondal, emplearemos os nove primeiros indicadores
para analizar a eficacia do proceso de ensino, sendo 4 o nivel óptimo e 1 o nivel máis baixo. Os once indicadores
seguintes son os que se poñen en marcha para analizar a eficacia da práctica docente, facendo uso novamente da
citada escala do 1 ao 4.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

En reunións de carácter mensual realizarase un seguimiento da programación didáctica, ademáis da posta en común
que se fará entre profesores que impartan o mesmo nivel. A fin de curso, nunha reunión do departamento, farase
unha análise dos resultados e discutiremos os posibles cambios na programación do curso seguinte despois dunha
posta en común das reflexiónss de cada membro segundo os indicadores da táboa seguinte.

Indicadores de avaliación da programación didáctica (escala de 1 a 4):

1. Adecuación do diseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo.

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas.

3. Adecuación dos mínimos esixibles para superar a materia.

4. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para  a súa avaliación.
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5. Adecuación da metodoloxía utilizada.

6. Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados.

7. Adecuación das medidas de atención á diversidade.

8. Asociación dos estándares cos elementos transversais.

9. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación.

10. Adecuación dos criterios establecidos para a cualificación.

14. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimiento e avaliación de materias pendentes.

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc.

16. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.

17. Contribución desde a materia ao plan de convivencia do centro.

18. Grao de integración das TIC no proceso de ensino da materia.

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.

9. Outros apartados
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