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1. Identificación da programación  

Centro educativo  

Código  Centro  Concello  Curso  

15026406 IES EDUARDO PONDAL PONTECESO 2019-2020  

 

Etapa educativa  

  

Curso  Ensinanza  Trimestre   Tipo de ensinanza  

1º  BACHARELATO  3º T   Non presencial e presencial*  

*  no caso de retorno a clases presenciais.  

 

Materia  

Nome  Tipo materia  Sesións semanais  Sesións 

anuais  
Sesións 3º trimestre  

Literatura Universal Troncal 

Obligatoria 
4  144 38  

 

Profesorado responsable  

Profesorado  Jorge Cea Viña 

Departamento  Lengua castellana y Literatura  
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2. Criterios de avaliación e estándares mínimos para acadar a avaliación positiva na 

materia.  

  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS 

 

▪ B1.1. Ler, comprender, analizar e comentar obras 
breves, fragmentos ou obras completas 
significativas de distintas épocas, interpretando o 
seu contido de acordo cos coñecementos 
adquiridos sobre temas e formas literarias, así 
como sobre períodos e os/as autores/as 
significativos/as. 

▪ B1.2. Interpretar obras narrativas, líricas e 
dramáticas da literatura universal nomeadamente 
significativas, relacionando a súa forma e o seu 
contido coas ideas estéticas dominantes do 
momento en que se escribiron, e coas 
transformacións artísticas e históricas producidas 
no resto das artes. 

▪ B1.3. Observar, recoñecer e valorar a evolución 
dalgúns temas e formas creados pola literatura e o 
seu valor permanente en diversas manifestacións 
artísticas da cultura universal. 

▪ B1.4. Analizar e comparar textos da literatura 
universal e das literaturas galega e española da 
mesma época, pondo de manifesto as influencias, 
as coincidencias e as diferenzas entre eles. 

▪ LUB1.1.1. Le fragmentos significativos ou textos 
completos de obras da literatura universal, identificando 
algúns elementos, mitos ou arquetipos creados pola 
literatura e que chegaron a converterse en puntos de 
referencia da cultura universal. 

▪ LUB1.1.2. Interpreta obras ou fragmentos 
representativos de distintas épocas, situándoas no seu 
contexto histórico, social e cultural, identificando a 
presenza de determinados temas e motivos, e 
recoñecendo as características do xénero e do 
movemento en que se inscriben, así como os trazos 
máis salientables do estilo literario. 

▪ LUB1.2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, 
líricas e dramáticas da literatura universal 
nomeadamente significativas e relaciónaas coas ideas 
estéticas dominantes do momento en que se 
escribiron, analizando as vinculacións entre elas e 
comparando a súa forma de expresión. 

▪ LUB1.2.2. Establece relacións significativas entre a 
literatura e o resto das artes, interpretando de xeito 
crítico algunhas obras ou fragmentos significativos 
adaptados a outras manifestacións artísticas, 
analizando as relacións, as similitudes e as diferenzas 
entre diferentes linguaxes expresivas. 

▪ LUB1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes 
épocas e describe a evolución de determinados temas 
e formas creados pola literatura. 

▪ LUB1.3.2. Recoñece o valor permanente destes temas 
e formas da literatura noutras manifestacións 
artísticas da cultura universal. 

▪ LUB1.4.1. Compara textos literarios da literatura 
universal e textos das literaturas galega e española da 
mesma época, e recoñece as influencias mutuas e o 
mantemento de determinados temas e formas. 
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▪ B2.1. Ler, comprender e analizar obras breves, 
fragmentos ou obras completas, significativas de 
distintas épocas, interpretando o seu contido de 
acordo cos coñecementos adquiridos sobre temas 
e formas literarias, así como sobre períodos e 
autores/as significativos/as. 

▪ B2.2. Realizar traballos críticos sobre a lectura 
dunha obra significativa dunha época, 
interpretándoa en relación co seu contexto 
histórico e literario, obtendo a información 
bibliográfica necesaria e efectuando unha 
valoración persoal. 

▪ B2.3. Realizar exposicións orais ou escritas acerca 
dunha obra, un/unha autor/a ou unha época con 
axuda de medios audiovisuais e das tecnoloxías da 
información e da comunicación, expresando as 
propias opinións, seguindo un esquema preparado 
previamente, valorando as obras literarias como 
punto de encontro de ideas e sentimentos 
colectivos e como instrumentos para acrecentar o 
caudal da propia experiencia. 

▪ LUB2.1.1. Le e analiza textos literarios universais de 
distintas épocas, interpretando o seu contido de acordo 
cos coñecementos adquiridos sobre temas e formas 
literarias, así como sobre períodos e autores/as 
significativos/as. 

▪ LUB2.2.1. Realiza traballos críticos sobre unha obra lida 
na súa integridade, relacionándoa co seu contexto 
histórico, social e literario e, de ser o caso, co significado 
e a relevancia do/da autor/a na época ou na historia da 
literatura, e consultando fontes de información diversas 

▪ LUB2.3.1. Realiza presentacións orais ou escritas 
planificadas integrando coñecementos literarios e 
lectura, cunha correcta estruturación do contido, 
argumentación coherente e clara das propias opinións, 
consulta e cita de fontes, selección de información 
relevante e utilización do rexistro apropiado e da 
terminoloxía literaria necesaria. 

▪ LUB2.3.2. Explica oralmente ou por escrito os cambios 
significativos na concepción da literatura e dos xéneros 
literarios, en relación co conxunto de circunstancias 
históricas, sociais e culturais, e establecendo relacións 
entre a literatura e o resto das artes. 

 

3. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación  

Convocatoria ordinaria  

Instrumentos: tarefas a través de medios telemáticos, posibilidade de facer probas escritas si se retoman as 
clases presenciais.  

Criterios de cualificación:  

Alumnos que aprobaron as dúas primeiras avaliacións: 

A nota final da avaliación ordinaria será a media da nota da primeira e segunda avaliación, á que se lle poderá 
sumar ata un 20% na nota final polas actividades de reforzó e ampliación do terceiro trimestre. 

Os alumnos que non alcanzaran un cinco de media nas dúas avaliacións anteriores realizarán actividades de 
recuperación: 

A realización satisfactoria de ditas actividades suporá o aprobado na materia. Ademais este alumnado se 
tamén participa e realiza as actividades de ampliación e reforzo do terceiro trimestre poderá sumar ata un 

20% máis na nota final na materia. 

 

  

Convocatoria extraordinaria  

Examen presencial cos contidos da primeira e segunda avaliación.  
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Avaliación de materias pendentes 

Instrumentos: non hai alumnado con materia suspensa. 

 

 

4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 

caso ampliación) 

Unidades didácticas de reforzo e repaso 

Para o alumnado con avaliación negativa ó remate da 2ª avaliación:  

 

UD  Descrición do contido  Sesións  

1  Literatura Antiga. 8 

2  A literatura medieval. 7 

3  Renacemento e Clasicismo 7 

4  O Século das Luces 7 

5  O Romanticismo 9 

                                                                                                                         TOTAL 38 

 

Unidades didácticas de ampliación  

Para o alumnado con avaliación positiva ó remate da 2ª avaliación:  

  

UD  Descrición do contido  Sesións  

1  Realismo e Naturalismo 12 

2  Literatura  de finais do século XX 13 

3  Literatura de principios do século XX 13 

 TOTAL  38  

 

Principios metodolóxicos xerais   

Os criterios xerais a considerar para o deseño e o desenvolvemento desta programación didáctica serán os seguintes:  

  

a) Favorecer que o alumnado poda promocionar e titular ó seguinte curso.  

b) Ter en conta a desigualdade que produce o confinamento entre o alumnado e que se materializa nas 
diferencias de apoio que pode recibir o alumnado no seu entorno e a dispoñibilidade de recursos 
tecnolóxicos para desenvolver unha educación non presencial.  
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c) Evitar o incremento do estrés propio da situación cunha proposta excesiva de tarefas e actividades 
educativas a desenvolver neste 3º trimestre.  

d) Evitarase a sobrecarga de tarefas a facer polo alumnado e para acadar este obxectivo as actividades non 
poderán exceder o 80 % do tempo semanal asignado no horario do grupo a súa materia. Asemade definirase 
unha organización para o envío das actividades ó alumnado e contemplarase sempre un tempo mínimo de 
sete días para que este as poda facer e proceder o seu envío.  

e) As actividades e tarefas a desenvolver no 3º trimestre terán como obxectivo a recuperación, repaso, reforzo  
e ampliación, se é o caso.  

f) O profesorado seleccionará e adaptará as metodoloxías mais axeitada á situación e ós recursos tecnolóxicos 
dispoñibles polo seu alumnado e tentarase en todo momento o emprego de recursos mínimos e sinxelos.  

g) A avaliación final do curso terá en conta o traballo feito nos tres trimestres e será continua, formativa e 
diagnóstica.  
  

Metodoloxía didáctica  

A metodoloxía didáctica adaptarase á ensinanza non presencial:  

  

Método de ensino  Descrición  

Actividades prácticas autónomas  Estudo  

Traballo tutelado  

Resolución de problemas de forma autónoma  

Actividades prácticas guiadas  Resolución de problemas de forma guiada Presentacións/  

  

  

  

  

Actividades integradas  Xogos  

Realización de vídeos  

Aprendizaxe colaborativa  

  

Recursos e materiais a empregar  Descrición  

Google Classroom,  Google Sites, Webex, 
Zoom,  WhatsApp, correo electrónico, blogs, 
páginas web.  

Libro  de  texto,  presentaciones, 

documentos de texto, multimedia...  

 Empregarase principalmente a aplicación Google Classroom 

para presentar contidos e tarefas guiadas. Tamén se utilizara 

a aplicación ZOOM e Webex para realizar videoclases co 

alumnado. Continuaremos empregando o libro de texto que 

tivemos durante o curso. 

 

5. Información e publicidade.  

 
Información ao alumnado e ás familias Publicidade 

Informarase ao alumnado a través do correo 

electrónico e tamén a través da aplicación 

Google Classroom (a cal é o medio que estamos 

empregando de maneira habitual).  

Esta adaptación da programación será publicitada na páxina 

web do centro. 

 


