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Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
 

Se en xuño1 ten que realizar unha proba final global, o alumnado fará un exame de recuperación dos 

contidos íntegros de cada curso, coa observación de que, agora, ao igual que acontecerá na proba 
extraordinaria de setembro, os contidos terán un peso do 100% na nota global ao ser imposible, nunha 

única proba, contemplar os demais criterios de cualificación. Isto é, a nota que acade nese exame 

global de contidos será a nota determinante do curso, e deberá ser cinco (5) ou máis para aprobar o 
curso. A seguir repártense as porcentaxes que cada bloque ocupa na determinación da nota global 

desta proba ordinaria de xuño e extraordinaria de setembro:  

 Comunicación escrita Funcionamento da lingua Lingua e sociedade Educación literaria 

1º ESO 40,00% 40,00% 10,00% 10,00% 

2º ESO 40,00% 40,00% 10,00% 10,00% 

3º ESO 20,00% 30,00% 10,00% 40,00% 

4º ESO 20,00% 20,00% 15,00% 45,00% 

     

1ºBacharelato 20,00% 35,00% 10,00% 35,00% 

2ºBacharelato 30,00% 30,00% 10,00% 30,00% 

 

Se en xuño non se consegue a cualificación positiva na materia, o alumnado deberá presentarse á 
proba extraordinaria de setembro, cos mesmos contidos e coa mesma valoración nos diferentes 

bloques que na recuperación final global de xuño. Como no resto das probas do curso, para superala 

deberá obter unha nota de cinco (5) ou máis.  

ALGUNHAS OBSERVACIÓNS (para máis información, véxase a Programación): 

a) No tocante ás faltas de ortografía descontaráselle ata un máximo de 2 puntos.  

b) No que concirne á presentación de traballos ou probas escritas, descontaráselle 1 punto por 

presentar unha caligrafía e/ou redacción deficientes, así como as reiteradas incorreccións 
relativas á coherencia, cohesión e adecuación que suporán unha penalización de ata un máximo 

de 2 puntos na súa nota final. 

c) O total da penalización por todos os aspectos relacionados cos dous apartados anteriores 
(corrección ortográfica, expresión adecuada e presentación correcta dos escritos) non será 

superior aos 2 puntos. 

d) Se un exame ou un traballo é ilexible poderá ser cualificado cunha nota de 0. 
e) Unha proba considerarase suspensa se se detecta calquera actividade ou estratexia deshonesta 

para mellorar os resultados (propios ou alleos). Polo tanto, o feito de copiar nun exame ou 
permitir que outras persoas copien, levar –aínda que non sexan usados- teléfono móbil, 

auriculares, chuletas... suporá a retirada inmediata do citado exame, obtendo un 0 na 

cualificación do mesmo, e sen dereito a repetición. 
 

Grao mínimo de consecución para superar a materia (mínimos esixibles) 

O grao de consecución mínima para superar a materia, en relación cos estándares de aprendizaxe, 

relátanse máis concretados por bloques. 

                                                        
1 Para 2º de bacharelato as datas dos exames finais son maio (e non xuño) e xuño (antiga proba de setembro) 



Contidos mínimos para 1º ESO 

Bloques I e II: Comunicación  

– Comprende, interpreta e sintetiza o contido dun texto. Identifica as ideas principais e as secundarias. Fai 
esquemas e resumos. 

– Produce textos de distintos xéneros (descritivos, narrativos, expositivos...) con coherencia, cohesión e 
respectando as regras morfosintácticas 

– Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo correctos, incidindo especialmente na adecuación de patróns 
fonéticos do galego e na atención aos signos de puntuación. 

– Planifica, revisa e presenta correctamente os textos escritos, con respecto polas normas gramaticais e 
ortográficas e mais con adecuación á temática, fins, destinatarios, etc. de cada escrito. 

Bloque III: Funcionamento da lingua 

– Coñece o alfabeto da lingua galega e distingue letras de dígrafos. 

– Diferencia as sílabas tónicas e átonas; as palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas e polisílabas; e os 
ditongos, tritongos e hiatos. 

– Aplica correctamente as regras de acentuación ortográfica (diferencia agudas, graves e esdrúxulas; usa o til 
diacrítico) e os signos de puntuación. 

– Coñece as distintas clases de palabras: 

o O substantivo: clasificación semántica (comúns e propios, concretos e abstractos, individuais e 
colectivos). Xénero. Formación do feminino. Número. Formación do plural. 

o O adxectivo cualificativo e os seus graos (positivo, comparativo e superlativo). A comparación. 

o O artigo e os adxectivos determinativos: posesivos, demostrativos, indefinidos, numerais, interrogativos 
e exclamativos. 

o O pronome persoal. Formas. 

o O verbo regular. Conxugacións, tempos e modos. 

o Os adverbios e as locucións adverbiais. 

– Identifica, explica e usa os conectores textuais máis comúns. 

– Identifica as funcións sintácticas Suxeito e Predicado no seo da oración e recoñece as modalidades 
oracionais segundo a intención comunicativa do emisor. 

– Domina o léxico e fraseoloxía tratados nas diferentes unidades do libro de texto. 

– Domina as relacións semánticas entre as palabras: antonimia, sinonimia, hiperonimia… 

Bloque IV: Lingua e sociedade 

– Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona.  

– Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia e valora a importancia de contribuír individualmente 
e socialmente á normalización da lingua galega.  

– Coñece o que é un prexuízo.  

– Coñece as linguas de España e a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais.  

– Aprecia as variantes diatópicas como símbolo de riqueza lingüística e cultural e clasifica producións 
lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que pertence.  

Bloque IV: Educación literaria 

– Diferencia textos literarios fronte a textos non literarios. 

– Diferencia os xéneros literarios: narrativos, dramáticos e poéticos. 

– Recoñece a estrutura dos textos narrativos: introdución, nó e desenlace. 

– Analiza ritmo,  rima e métrica nos textos poéticos. 

– Recoñece as características do texto teatral: diálogo/monólogo, indicacións escénicas. 

– Recoñece e produce recursos retóricos traballados na aula: metáfora, comparación e personificación. 



Contidos mínimos para 2º ESO 

Bloques I-II: Comunicación 

– Comprende o sentido global de distintos tipos de textos (orais e escritos; do ámbito persoal e social; dos 
medios de comunicación; narracións, descricións, diálogos, instrucións, exposicións e argumentacións), 
identifica a intención comunicativa, diferencia as ideas principais e a secundarias, e sintetiza o seu contido 
en resumos e esquemas. 

– Planifica, revisa, recoñece erros e elabora textos adecuados á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e corrección con respecto polas regras ortográficas e morfolóxicas. 

– Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo correctos, incidindo especialmente na adecuación de patróns 
fonéticos do galego e na atención aos signos de puntuación. 

Bloque III: Funcionamento da lingua 

– Recoñece a estrutura das palabras flexivas, especialmente substantivo e verbo, e recoñece os seus 
aspectos morfolóxicos. 

– Recoñece dos nexos e conectores textuais máis comúns, en particular os espaciais e os de oposición e 
contraste, así como dos procedementos de cohesión textual. 

– Identifica os elementos sintácticos no nivel sintagma (DET, NÚC, MOD, ENL e Termo) e os tipos de 
sintagma (Nom., Adx., Adv., Verbal e Prep.), e no nivel da oración simple: Suxeito, Predicado, CD, CI, CC, 
Atributo. 

– Manexa TICs para buscar o significado contextualizado de palabras dun texto, así como para buscar 
información ortográfica, gramatical, etimolóxica e semántica. 

– Domina o léxico e fraseoloxía tratados nas diferentes unidades do libro de texto. 

Bloque IV: Lingua e sociedade  

– Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplica estes conceptos ao caso galego. 

– Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa existencia como un elemento de riqueza cultural 

– Describe a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seu contorno (concello e comarca), 
compáraa coa situación doutros contextos e analiza as diferenzas.  

– Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa promoción no ámbito educativo local.  

– Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega, rexeita os prexuízos sobre as variedades 
dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona.  

– Coñece e valora os topónimos galegos. 

– Recoñece e avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais e 
escritos propios e alleos. Trata de evitalos e propón solucións.  

Bloque V: Linguaxe literaria 

– Comprensión do sentido global dun texto literario, con identificación dos temas presentes nel. 

– Recoñecemento dos procesos retóricos máis usuais: imaxes, comparacións, personificacións, escolla léxica, 
etc. 

– Comparación entre textos pertencentes aos subxéneros literarios. 

– Le con regularidade obras literarias e desenvolve o criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a 
lectura dunha obra axeitada á idade e relaciona o seu sentido coa propia experiencia persoal e outros 
coñecementos adquiridos 



Contidos mínimos para 3º ESO 
 

Bloques I-II: Comunicación 

– Le con fluidez diferentes tipos de textos, tendo en conta: articulación, ton e intensidade de voz, acentuación 
e pausas. 

– Elabora textos escritos dunha ampla tipoloxía textual, onde se manipule e analice o funcionamento dos 
elementos lingüísticos no nivel textual (adecuación, cohesión, corrección), morfosintáctico e léxico, para 
mellor comprender os textos alleos e para mellorar as propias producións. 

– Realiza exposicións orais planificadas, claras e áxiles de traballos e de informacións de actualidade 
contrastando os diferentes puntos de vista e opinións expresadas en distintos medios audiovisuais. 

– Capta e sintetiza o sentido global dos diferentes tipos de textos, identifica o tema, as ideas principais e as 
secundarias, analiza criticamente os seus contidos (elabora esquemas) e é quen de resumir e dar unha 
opinión persoal sobre o sentido do texto. 

Bloque III: Funcionamento da lingua 

– Reflexión básica acerca daqueles aspectos da fonética e da fonoloxía do galego onde poidan producirse 
interferencias (apertura de vogais de grao medio, n velar, entoación, etc.) e práctica. 

– Identifica e revisa a estrutura do texto, a construción dos parágrafos e a vinculación e progresión temáticas 
en diferentes textos argumentativos, alleos e propios. 

– Usa a puntuación en relación coa cohesión sintáctica, así como as normas ortográficas, con aprecio dos seus 
valores funcionais e sociais. 

– Recoñece, explica e usa os procedementos de creación de palabras (derivación e composición). 

– Recoñece dos nexos e conectores textuais máis comúns, en particular os espaciais e os de oposición e 
contraste, así como dos procedementos de cohesión textual. 

– Identifica os elementos sintácticos no nivel da oración simple: Suxeito e Predicado con todos os seus 
complementos. Tamén no voz pasiva: suxeito paciente e C. Axente. 

– Manexa TICs para buscar o significado contextualizado de palabras dun texto, así como para buscar 
información ortográfica, gramatical, etimolóxica e semántica. 

– Domina o léxico e fraseoloxía tratados nas diferentes unidades do libro de texto 

 

Bloque IV: Lingua e sociedade 

– Coñece a situación sociolingüística de Galicia, desde as súas orixes ata o século XIX, valora a importancia 
da lingua como elemento vertebrador dunha comunidade con historia e cultura propia, e comprende as 
dificultades coas que conta a súa normalización lingüística.  

– Distingue entre bilingüismo e diglosia. 

– Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística. 

– Identifica mediante a comparación de textos diferentes, as principais variantes dialectais e sociais da 
lingua, recoñecendo a súa unidade estándar. 

– Identifica as principias interferencias lingüísticas co castelán e con outras linguas, e usa as alternativas 
correctas en cada caso. 

– Recoñece os principais elementos na orixe e formación do galego. 

 

Bloque V: Linguaxe literaria 

– Identifica, comprende e explica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas orixes na 
Idade Media ata 1916.  

– Le, resume, sinala os trazos definitorios e comenta, de forma guiada, textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916: 



o A literatura medieval. A cantiga de amigo. orixe, características temáticas e valores simbólicos. 
Recursos formais. Tipoloxía. Tipos de cantigas de amor: cantigas de refrán e cantigas de mestría. As 
cantigas de escarnio e maldicir: temas e recursos formais. Lírica relixiosa: as cantigas de Santa María. 

o Literatura culta e literatura popular dos Séculos Escuros (XVI- XVII) 

o O Rexurdimento. Contexto histórico e sociolingüístico do século XIX. Rosalía de Castro. Obra. 
Cantares Gallegos e Follas Novas. Manuel Curros Enríquez. Obra. Aires da miña terra. Eduardo 
Pondal. Obra. Queixumes dos pinos. 



Contidos mínimos para 4º ESO 
 

Bloque I: Comunicación oral e escrita 

– Ler con fluidez diferentes tipos de textos, tendo en conta: articulación, ton e intensidade de voz, 
acentuación e pausas. 

– Realizar exposicións orais planificadas, claras e áxiles de traballos e de informacións de actualidade 
contrastando os diferentes puntos de vista e opinións expresadas en distintos medios audiovisuais. 

– Elaborar textos escritos dunha ampla tipoloxía textual, onde se manipule e analice o funcionamento dos 
elementos lingüísticos no nivel textual (adecuación, cohesión, corrección), morfosintáctico e léxico, para 
mellor comprender os textos alleos e para mellorar as propias producións. 

– Captar e sintetizar o sentido global dos diferentes tipos de textos, identificando o tema, as ideas principais e 
as secundarias, analizando criticamente os seus contidos (elabora esquemas) e formulando finalmente un 
resumo da comunicación e unha opinión persoal sobre o sentido do texto. 

 

Bloque III: Funcionamento da lingua 

– Reflexión básica acerca daqueles aspectos da fonética e da fonoloxía do galego onde poidan producirse 
interferencias (apertura de vogais de grao medio, n velar, entoación, etc.) e práctica. 

– Identifica e revisa a estrutura do texto, a construción dos parágrafos e a vinculación e progresión temáticas 
en diferentes textos argumentativos, alleos e propios. 

– Usa a puntuación en relación coa cohesión sintáctica, así como as normas ortográficas, con aprecio dos seus 
valores funcionais e sociais. 

– Recoñece e usa os nexos e conectores textuais máis comúns, en particular os de causa e consecuencia, os de 
condición e hipótese e os conclusivos, e mais os mecanismos de cohesión textual como a referencia interna 
do tipo de léxico, sobre todo as metáforas, metonimias, paráfrases e comodíns. 

– Recoñece as principais regras de combinación impostas polos verbos en funcións dos seus argumentos e 
revisión das conseguintes estruturas sintácticas e tipos de oración segundo a natureza do predicado, 
aplicándoas na construción e revisión de textos; emprego dunha terminoloxía sintáctica apropiada. 

– Identifica os elementos sintácticos no nivel da oración simple e composta. A voz activa e pasiva. 

– Domina o léxico e fraseoloxía tratados nas diferentes unidades do libro de texto 

 

Bloque III: Lingua e sociedade 

– Coñece a evolución da lingua galega e as etapas da historia social da lingua galega desde 1916 ata a 
actualidade: 

o Os comezos do século XX: As Irmandades da Fala, o nacemento do nacionalismo e as loitas agrarias. 

o As consecuencias da Guerra Civil. O labor cultural dos exiliados galegos A represión cultural na 
“longa noite de pedra”.  

o A recuperación: o labor da Editorial Galaxia; as transformacións económicas, políticas e sociais de 
Galicia nos anos 60; e o novo marco político e social desde a democracia. 

– Identifica mediante a comparación de textos diferentes, as principais variedades xeográficas, diastráticas e 
diafásicas, e a variedade estándar. 

– Describe a situación sociolingüística en España, e a lexislación lingüística estatal e autonómica. 

– Distingue normalización e normativización, e explica cada fenómeno. 

– Identifica os prexuízos lingüísticos, explícaos e rebáteos. 

 

Bloque IV: Linguaxe literaria 

– Identifica, comprende e explica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde 1916 ata a 
actualidade. 



– Le, resume, sinala os trazos definitorios e comenta, de forma guiada, textos representativos da literatura 
galega desde 1916 ata a actualidade: 

o A obra de Ramón Cabanillas. 

o A vangarda galega na súa época e as tres liñas de renovación poética: neotrobadorismo, imaxinismo 
e vangardismo. 

o As claves da obra poética de Manuel Antonio e da narrativa de Dieste. 

o A significación do ideario do Grupo Nós. A procura da propia identidade. Otero Pedrayo, V. Risco e 
Castelao. 

o A poesía social de Celso Emilio Ferreiro 

o Os realismos de posguerra. Cunqueiro, Fole e Blanco Amor. 

o A Nova Narrativa e a obra de Neira Vilas. 

o As características da literatura galega actual. Aparición de novos grupos poéticos, as voces femininas 
dos 90, a literatura infantil e xuvenil e a produción teatral. 



Contidos mínimos para 1º Bacharelato 
 

-Bloques I-II Comunicación: 

Neste apartado o alumnado debe, por unha banda, comprender o significado e a intención dun texto; deste 
xeito debe saber resumilo, estruturalo, coñecer cales son as súas ideas principais, a intencionalidade do seu 

autor e a tipoloxía do texto referido. Doutra banda, debe saber emitir un xuízo crítico dalgunha das ideas que 

conteña o texto. 

As pautas para os textos argumentativos, así como para a elaboración e presentación de traballos, están dentro 

dos acordos tomados no bloque de comunicación (Véx. na Programación o apartado 1.m.5. Contribucións da 

materia ao proxecto lingüístico) 

Neste aspecto é imprescindible que o alumnado se exprese con corrección, tanto a nivel de coherencia e 

cohesión textual como de corrección gramatical e ortográfica. 

 

-Bloque III Funcionamento da lingua: 

Deberanse coñecer neste apartado os conceptos básicos de morfoloxía, sintaxe, fonética, semántica e 
dialectoloxía, isto é, o alumnado debe recoñecer e analizar as diferentes clases de palabras, debe analizar 

sintacticamente unha secuencia ou algunha palabra concreta, debe saber definir fonemas vocálicos ou 

consonánticos, debe segmentar nos seus constituíntes semánticos unha palabra, clasificala segundo a súa 
estrutura, recoñecer o seu significado contextual e coñecer sinónimos e antónimos da mesma. 

 

-Bloque IV Lingua e sociedade: 

O alumnado debe referirse aos feitos máis significativos que lle aconteceron á lingua galega desde o período da 
súa formación ata o século XIX: 

-Período de formación da lingua galega 

-O substrato prerromano, a romanización e o superestrato xermánico e árabe. 

-Situación sociolingüística do galego na Idade Media. 

-Situación sociolingüística nos Séculos Escuros. 

-Caracterización sociolingüística do galego no século XIX. 

 

-Bloque V Educación literaria: 

Deberanse coñecer as características xerais no plano do contido e no da expresión das diferentes etapas 

estudadas neste curso: Idade Media, Séculos Escuros e Rexurdimento; tales características ademais deben ser 
exemplificadas na/s obra/s máis significativa/s dos autores de cada período: 

-A lírica medieval: as cantigas de amigo, de amor e de escarnio e maldicir. 

-O Cancioneiro relixioso: as cantigas de Santa María. 

-Os Séculos Escuros. A literatura culta e a literatura popular. 

-Os precursores do Rexurdimento. 

-O Rexurdimento pleno: A obra de Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez e Eduardo Pondal. 



Contidos mínimos para 2º Bacharelato 

 
Bloques I-II Comunicación: 

– Comprender que o texto é a maior unidade de comunicación lingüística e coñecer as súas características. 

– Recoñecer as estruturas narrativa, expositiva, persuasiva, dialogada e poética, así como as súas intencións e 
manifestacións en determinadas tipoloxías textuais. 

– Recoñecer as condicións pragmáticas necesarias para determinar a adecuación dun texto a unha situación 
comunicativa, así como a súa corrección. 

– Identificar os factores e as condicións que interveñen na propiedade da coherencia, así como os distintos 
niveis de organización dos textos. 

– Recoñecer a cohesión sintáctica e semántica e os principais mecanismos que contribúen á cohesión textual. 

 
Bloque III Funcionamento da lingua: 

– Clasificar substantivos e coñecer e aplicar as regras básicas do xénero e do número. 

– Coñecer e aplicar a formación dos graos do adxectivo. 

– Coñecer e aplicar as formas e regras de uso dos artigos, demostrativos, posesivos, relativos, indefinidos, 
numerais, interrogativos e exclamativos. 

– Coñecer e empregar axeitadamente as formas átonas de C.D. e C.I. do pronome persoal. 

– Identificar e usar correctamente o pronome de solidariedade, o dativo de interese, así como as formas do 

pronome SE. 

– Coñecer e aplicar correctamente as normas de colocación e de concorrencia dos pronomes átonos. 

– Analizar a estrutura morfolóxica dos verbos e conxugar con corrección os verbos regulares, os 
semirregulares –con alternancia no radical- e os irregulares. 

– Identificar e utilizar con corrección as formas nominais do verbo, especialmente os usos e valores do 
infinitivo conxugado. 

– Identificar as perífrases verbais e determinar o seu significado. 

– Coñecer os distintos tipos de frases e os seus elementos constituíntes, debe identificar as distintas funcións 
sintácticas e os diferentes tipos de oración, simples e compostas, e dentro destas diferenciar a coordinación 
da subordinación. 

– Dividir as palabras en sílabas e localizar ditongos, tritongos e hiatos. 

– Identificar as unidades que constitúen as palabras e clasificalas en simples, derivadas, compostas e 

parasintéticas. 

– Identificar os procedementos máis habituais de formación de palabras -prefixación e sufixación-. 

– Aplicar en diferentes contextos as relacións semánticas que se lle indican: antonimia, sinonimia, homonimia, 
etc. 

– Posuír un vocabulario amplo e preciso en cada contexto que o precise. 

– Coñecer e definir os fonemas vocálicos e consonánticos. 

 
Bloque IV Sociolingüística 

– Analizar os niveis de uso do galego en distintos ámbitos da nosa sociedade. 

– Diferenciar entre linguas oficiais, non oficiais e cooficiais. 

– Comprender a situación de lingua minorizada. 

– Explicar con claridade os conceptos de conflito lingüístico, bilingüismo e diglosia. 

– Coñecer a realidade dialectal de Galicia, diferenciar dialectos e isoglosas e coñecer os principais fenómenos 

de distribución dialectal. 



– Coñecer aqueles feitos máis significativos que afectaron aos niveis de comunicación e de uso do galego 

durante o período de preguerra e de posguerra. 

– Coñecer a realidade plurilingüe e pluricultural da península ibérica, o seu marco legal e as características 
máis salientables dalgunhas linguas peninsulares ademais do galego como o catalán, o castelán, o éuscaro, o 

portugués, etc. 

– Coñecer aqueles feitos máis salientables que tiveron lugar desde a morte de Franco ata os nosos días con 

respecto aos niveis de comunicación e de uso do galego. 

– Coñecer os textos legais que lle deron carácter oficial á nosa lingua e a súa importancia no recoñecemento e 
dignificación. 

– Explicar en que consiste a normalización lingüística, así como os diferentes factores sociais que interviñeron 
no seu proceso. 

– Coñecer as diferenzas entre normalización lingüística e normativización dun idioma. 

– Analizar a importancia que para unha lingua ten posuír o control dos medios de comunicación, sobre todo 
das novas tecnoloxías. 

 

Bloque V Educación literaria: 

– Interpretar o contexto histórico-cultural desta época. 

– Coñecer os principais poetas deste período –Noriega Varela e Ramón Cabanillas-, comprender a súa 

transcendencia intelectual e comentar, temática e formalmente, fragmentos da súa obra. 

– Determinar os grupos e tendencias vangardistas, comentar as  súas características e comentar os seus 

poemas, especialmente a figura de Manuel Antonio. 

– Coñecer a transcendencia e a traxectoria ideolóxica dos membros do “Grupo Nós”, así como o comentario 
dalgúns fragmentos das súas obras. 

– Coñecer a transcendencia da actividade intelectual dos autores do exilio como mantedores da cultura galega 
nunha época na que en Galiza era imposible. 

– Coñecer a obra e comentar textos dos autores da Xeración do 36, especialmente de Celso E. Ferreiro. 

– Coñecer a obra e comentar textos dos autores da Promoción de Enlace –Luz Pozo, Antón Tovar- e da 
Xeración dos 50 –X.L. Méndez Ferrín, Uxío Novoneyra, Manuel Mª, Xohana Torres, Avilés de Taramancos, 

etc. 

– Coñecer a obra e comentar fragmentos de Álvaro Cunqueiro, Ánxel Fole e E. Blanco Amor. 

– Saber da obra de Neira Vilas e coñecer os trazos caracterizadores da Nova Narrativa, comentando algúns 

dos seus máis representativos. 

– Coñecer as características e autores do teatro galego desde a época das Irmandades da Fala ata a 
actualidade. 

– Coñecer as últimas tendencias, obras e autores da prosa, desde os xa consagrados –X. L. Méndez Ferrín ou 
C. Casares- pasando polas autores dos 80 –Xavier Alcalá-, 90 –Manuel Rivas, Suso de Toro, X.C. Caneiro- e os 
máis novos. 

– Coñecer igualmente o ámbito cultural da poesía das dúas últimas décadas do século XX: revistas, certames e 
escolmas poéticas. 

– Determinar os trazos fundamentais da poesía dos anos 80, coñecer os grupos de poetas máis salientables e 
comentar os seus textos. 

– Determinar os factores que provocan o cambio de situación da poesía a partir dos 90, coñecer as liñas 
creativas básicas e os poetas máis recentes. 


