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I. INTRODUCIÓN. 
 

A Literatura universal de 1º de bacharelato ten como obxectivo básico a ampliación da 

formación literaria e humanística adquirida na ESO e, no propio bacharelato, na materia de Lingua 

Castelá e Literatura. Dentro da súa modalidade de bacharelato, a materia procura que o alumnado 

obteña uns hábitos de lectura conscientes e unha formación acorde aos seus intereses académicos e 

profesionais futuros.  Trátase de ofrecer unha visión de conxunto dos grandes movementos 

literarios e das obras e autores máis salientables doutras literaturas, coa finalidade de construír unha 

visión máis comprensiva e profunda do discurso literario como fenómeno universal. Os textos 

literarios constitúen a expresión artística de concepcións ideolóxicas e estéticas que representan 

unha época, sempre baixo a particular interpretación do xenio creador do autor. Son parte esencial 

da memoria da humanidade e revelan a súa forma de interpretar o mundo, contribuíndo deste xeito á 

comprensión dos acenos de identidade das diferentes culturas ao longo da historia. Ademais, a 

variedade de contextos, xéneros e soportes sostidos pola literatura (ópera, escenografías teatrais, 

manifestacións plásticas…) contribúe a consolidar o dominio dos recursos da competencia 

comunicativa. 

Por outra banda, a literatura presenta claras conexións coa Historia do Arte e do 

pensamento, polo que resulta eficaz para o desenvolvemento da conciencia crítica e, en 

consecuencia, para a conformación da personalidade.  

A materia iníciase co bloque de contidos “Procesos e estratexias”, onde o comentario de 

obras literarias ocupa un lugar fundamental, pois o contacto directo con obras e fragmentos 

salientables constitúe a base dunha verdadeira formación cultural. Este bloque inclúe, asemade, o 

estudo das relacións significativas entre os textos literarios e outras manifestacións artísticas.  

O segundo bloque, "Os grandes períodos e movementos da literatura universal", dedícase ao 

estudo cronolóxico das obras máis significativas de cada momento, a través dunha selección de 

obras e autores/as, inevitablemente incompleta. Esta presentación cronolóxica pon de relevo a 

recorrencia de certos temas e motivos, así como a evolución das formas literarias ao longo da 

historia, aspecto no que tamén é interesante incidir.  

Por outra banda, aínda que non existe referencia explícita a outras materias, faise necesario 

poñer de manifesto as relacións con outras disciplinas do ámbito da Historia e Historia da Arte, 

Filosofía, Música…  

A presente programación axústase ao Decreto 86/2015, polo que se establece o currículo da 

educación secundaria obligatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  

II. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE LITERATURA UNIVERSAL AO 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

As competencias conceptualízanse como un «saber facer» que se aplica a unha diversidade 

de contextos académicos, sociais e profesionais. Para que a transferencia a distintos contextos sexa 

posible resulta indispensable unha comprensión do coñecemento presente nas competencias e a 

vinculación deste coas habilidades prácticas ou destrezas que as integran. En resumo, as 

competencias son as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada 

ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución 

eficaz de problemas complexos. O valor das competencias clave é evidente, xa que son aquelas que 

todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a 
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cidadanía activa, a inclusión social e o emprego. 

O coñecemento competencial integra un coñecemento de base conceptual: conceptos, 

principios, teorías, datos e feitos (coñecemento declarativo-saber dicir); un coñecemento relativo ás 

destrezas, referidas tanto á acción física observable como á acción mental (coñecemento 

procedemental-saber facer); e un terceiro compoñente que ten unha grande influencia social e 

cultural e que implica un conxunto de actitudes e valores (saber ser). 

Dado que a aprendizaxe baseada en competencias se caracteriza pola súa transversalidade, o 

seu dinamismo e o seu carácter integral, o proceso de ensinoa-aprendizaxe competencial débese 

abordar desde todas as áreas de coñecemento e por parte das diversas instancias que conforman a 

comunidade educativa, tanto nos ámbitos formais como nos non formais e informais. O seu 

dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren nun determinado momento e 

permanecen inalterables, senón que implican un proceso de desenvolvemento mediante o cal os 

individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no seu uso. Ademais, esta aprendizaxe 

implica unha formación integral das persoas que, ao finalizaren a etapa académica, serán quen de 

transferir aqueles coñecementos adquiridos ás novas instancias que aparezan na opción de vida que 

elixan. Así, poderán reorganizar o seu pensamento e adquirir novos coñecementos, mellorar as súas 

actuacións e descubrir novas formas de acción e novas habilidades que lles permitan executar 

eficientemente as tarefas, favorecendo unha aprendizaxe ao longo de toda a vida. 

 

As competencias clave do currículo serán as seguintes:  

 

CCL: Comunicación lingüística. 

CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía .  

CD: Competencia dixital.  

CAA: Aprender a aprender.  

CSC: Competencias sociais e cívicas.  

CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

CCEC: Conciencia e expresións culturais.  

 

 A materia de Literatura universal favorece o desenvolvemento dos coñecementos que 

forman parte da competencia en comunicación lingüística, xa que o alumnado traballa a lectura e 

escoita comprensivas, a redacción creativa, e reflexiona sobre as mesmas. 

 Polo que se refire á competencia dixital, a realización de traballos escritos con procesadores 

de texto, a procura de información e as presentacións orais con apoio de materiais audiovisuais 

contribúen á adquisición desta competencia. 

 A competencia de aprender a aprender ten na lectura unha ferramenta de gran valor, pois 

abre unha porta a todas as materias e, concretamente, aos textos literarios como fonte de 

aprendizaxe ao longo da vida. Por outra banda, o coñecemento do contexto histórico das épocas 

estudadas e as características das grandes obras permiten o acceso con maiores garantías de éxito ao 

estudo de distintas disciplinas e ampliar a visión sobre a realidade cultural que nos rodea. 

 As competencias sociais e cívicas teñen o seu espazo na materia de Literatura universal por 

canto esta permite achegarse a outras culturas, fomentando a capacidade de apreciar, comprender e 

valorar de maneira crítica diferentes manifestacións culturais. 

 Asemade, na materia de Literatura universal utilízanse procedementos que esixen planificar, 

organizar, analizar e comunicar, e que permiten desenvolver destrezas para traballar de maneira 

individual ou colectiva, incidindo así no sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 A lectura, interpretación e valoración de obras da Literatura universal contribúen dun xeito 

esencial ao desenvolvemento dunha competencia artística e cultural, entendida como achegamento 

ao patrimonio literario e a uns temas que son expresión de preocupacións esenciais do ser humano. 
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A lectura como fonte de acceso ao coñecemento e a reflexión entre a conexión entre a literatura e as 

restantes manifestacións artísticas contribúe a consolidar esta competencia. A materia favorece 

tamén a participación na vida cultural e a expresión de coñecementos e emocións partindo de 

expresións artísticas. 

III. OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA. 
 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 

permitan:  

a. Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de 

autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade 

na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.  

b. Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente 

os conflitos persoais, familiares e sociais.  

c. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 

valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en particular a 

violencia contra a muller e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade.  

d. Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal.  

e. Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua galega e a lingua castelá.  

f. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

g. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación.  

h. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no 

desenvolvemento e mellora da súa contorna social.  

i. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

j. Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no 

cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 

ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio 

galego.  

k. Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  

l. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural.  

m. Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social e 

impulsar condutas e hábitos saudables.  

n. Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  

o. Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia e contribuir a súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.  
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IV.- CONTIDOS.   
 Procesos e estratexias 

1. Lectura e comentario de fragmentos, antoloxías e obras completas significativas da 

literatura universal. 

2. Relacións entre obras literarias e o resto das artes. 

3. Observación, recoñecemento e valoración da evolución de temas e formas creados pola 

literatura nas diversas formas artísticas da cultura universal. Selección e análise de 

exemplos representativos. Superación de estereotipos (de xénero, clase, crenzas, etc.). 

 

 Os grandes períodos e movementos da literatura universal. Agrupamos e abordamos os 

contidos do Decreto 86/2015, moi pormenorizados, do seguinte xeito: 

 

1. Introdución. Orixes da literatura occidental. 

a. Orixes da literatura. 

b. Periodización. 

c. Grandes tendencias literarias.  

d. Os temas recurrentes.  

e. A literatura clásica grega. 

f. A literatura clásica latina. 

 

o Lectura e comentario de textos seleccionados. 

 

2. Da Idade Media ao Renacemento. 

a. A literatura medieval. 

b. Tránsito ao Renacemento. 

 

o Lectura e comentario de textos seleccionados. 

 

3. Renacemento e Clasicismo. 

a. Renacemento. 

b. Teatro isabelino. 

c. William Shakespeare. 

 

o Lectura e comentario de textos seleccionados. 

 

4. Da Ilustración ao Romanticismo. 

a. A Ilustración e o Prerromanticismo. 

b. J. W. Goethe. 

c. Romanticismo. 

 

o Lectura e comentario de textos seleccionados. 

 

5. Realismo e Naturalismo. 

a. A segunda metade do s. XIX. 

b. Realismo. 

c. Naturalismo. 

 

o Lectura e comentario de textos seleccionados. 
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6. A literatura na primeira metade do s. XX. 

a. A crise de fin de século e o período de entreguerras. 

b. A renovación da narrativa. 

c. Autores fundamentais. 

d. A renovación do teatro. 

 

o Lectura e comentario de textos seleccionados. 

 

 

7. A literatura na segunda metade do s. XX. 

a. O mundo despois da II Guerra Mundial. 

b. A literatura na segunda metade do séculoo. 

c. A narrativa norteamericana contemporánea. 

d. A literatura fantástica. 

e. A novela policíaca. 

 

o Lectura e comentario de textos seleccionados. 

 

8. Lectura e análise de unha obra literaria por avaliación.  

Romeo y Julieta, William Shakespeare 

Emma, Jane Austen 

Tierra sonámbula, Mia Couto 

V.- RELACIÓN ENTRE OBXECTIVOS DE ETAPA, CONTIDOS, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. TEMPORALIZACIÓN, GRAO 
MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN DE CADA ESTÁNDAR. 
 

 Os contidos do bloque 1, Procesos e estratexias, centrados no traballo cos textos literarios 

(lectura, comentario,  identificación de elementos, relacións entre textos…) abordarase de forma 

continuada ao longo de todo o curso. Considerámolo o elemento fundamental da materia e básico 

na formación do estudante nesta modalidade de Bacharelato. 

Obxectivos Contidos 

 

 

 

Estándares aprendizaxe 

 

 

 

 

Grao mínimo de consecución 

do estándar 

Competencias 

clave 

Bloque 1 

h 

i 

l 

n 

B1.1. Lectura e comentario de fragmentos, 
antoloxías e obras completas significativas da 
literatura universal. 

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 

Identifica nos textos temas, 
tópicos, personaxes… 
referentes da cultura universal, 
comprendendo as súas orixes e 
evolución. 

 

Le e comenta de forma 
autónoma as obras de lectura 

CSC 

CCEC 

 

 

 

CCEC 

CSC 
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2. 1. Primeira unidade didáctica. Temporalización: primeira avaliación. 

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. 

obrigatoria e fragmentos 
propostos, relacionándoos co 
seu contexto histórico, cultural e 
literario. 

CAA 

c 

h 

i 

l 

n 

B1.2. Relacións entre obras literarias e o resto 
das artes.  

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. 

Analiza a relación entre textos 
literarios e outras 
manifestacións artísticas, 
poñendo de manifesto os 
principios estéticos que os 
vinculan. Analiza criticamente 
as adaptacións, especialmente 
cinematográficas, dunha 
selección de obras literarias. 

CCL 

CCEC 

c 

h 

i 

l 

n 

B1.3. Observación, recoñecemento e 
valoración da evolución de temas e formas 
creados pola literatura nas diversas formas 
artísticas da cultura universal. Selección e 
análise de exemplos representativos. 
Superación de estereotipos (de xénero, clase, 
crenzas, etc.). 

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. 

Relaciona textos literarios de 
distintas épocas e culturas pola 
presenza común de temas, 
tópicos e formas. 

Vincula as manifestacións 
literarias con outras 
manifestacións artísticas 
identificando nelas temas e 
tópicos comúns. 

CCL 

CSC 

 

 

CSC 

CCEC 

h 

i 

l 

n 

B1.4. Observación, recoñecemento e 
valoración da evolución de temas e formas 
creados pola literatura nas diversas formas 
artísticas da cultura universal. Selección e 
análise de exemplos representativos. 

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. 

Identifica e valora os puntos 
comúns e as diverxencias entre 
as manifestacións da literatura 
universal e española e galega, 
partindo dunha selección de 
textos. 

CSC 

CCL 

Obxectivos Contidos 

 

 

 

Estándares aprendizaxe 

 

 

 

 

Grao mínimo de consecución 

do estándar 

Competencias 

clave 

Bloque 2 

h 

l 

n 

Orixes da literatura occidental. 
Orixes da literatura. 
Periodización. 
Grandes tendencias literarias.  
Os temas recurrentes.  
A literatura clásica grega. 
A literatura clásica latina. 

 
Da Idade Media ao Renacemento. 

A literatura medieval. 
Tránsito ao Renacemento. 

 
Renacemento e Clasicismo. 

Renacemento. 
Teatro isabelino. 
William Shakespeare. 

 

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. 

Le e comenta textos literarios 
do período estudado, 
analizando fondo e forma, e 
relacionándoos de maneira 
autónoma co contexto e con 
outros textos. 

CCL 

CSC 

b  LUB2.2.1. Realiza traballos críticos sobre unha Elabora traballos persoais CD 
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2. 2. Segunda unidade didáctica. Temporalización: segunda avaliación. 

g 

h 

n 

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. 

sobre un aspecto particular 
dunha das obras de lectura 
obrigatoria desta unidade, 
utilizando de forma autónoma 
as fontes de información e 
cumprindo as normas deste tipo 
de traballos (procedementos de 
cita, por exemplo). 

CCEC 

b 

g 

h 

n 

 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. 

LUB2.3.3. Valora oralmente ou por escrito unha 
obra literaria, recoñecendo a lectura como unha 
fonte de enriquecemento da propia personalidade e 
como un medio para profundar na comprensión do 
mundo interior e da sociedade. 

Elabora presentacións orais ou 
escritas sobre as obras e 
fragmentos de lectura, 
relacionándoos cos 
coñecementos literarios, 
estruturando correctamente o 
contido e utilizando a 
terminoloxía axeitada.  

Realiza exposicións orais e 
escritas que reflictan a 
evolución de xéneros literarios, 
temas, formas… e a súa 
relación co contexto e con 
outras artes. 

Valora oralmente ou por escrito 
unha obra literaria, 
recoñecendo a lectura como 
unha fonte de enriquecemento 
da propia personalidade e como 
un medio para profundar na 
comprensión do mundo interior 
e da sociedade. 

 

CCL 

CD 

 

 

 

 

 

CCL 

CCEC 

 

 

 

CCL 

CAA 

Obxectivos Contidos 

 

 

 

Estándares aprendizaxe 

 

 

 

 

Grao mínimo de consecución 

do estándar 

Competencias 

clave 

Bloque 2 

h 

l 

n 

Da Ilustración ao Romanticismo. 
A Ilustración e o Prerromanticismo. 
J. W. Goethe. 
Romanticismo. 

 
Realismo e Naturalismo. 

A segunda metade do s. XIX. 
Realismo. 
Naturalismo. 

 

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. 

Le e comenta textos literarios 
do período estudado, 
analizando fondo e forma, e 
relacionándoos de maneira 
autónoma co contexto e con 
outros textos. 

CCL 

CSC 

b 

g 

h 

n 

 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. 

Elabora traballos persoais 
sobre un aspecto particular 
dunha das obras de lectura 
obrigatoria desta unidade, 
utilizando de forma autónoma 
as fontes de información e 

CD 

CCEC 
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2. 3. Terceira unidade didáctica. Temporalización: terceira avaliación. 

cumprindo as normas deste tipo 
de traballos (procedementos de 
cita, por exemplo). 

b 

g 

h 

n 

 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. 

LUB2.3.3. Valora oralmente ou por escrito unha 
obra literaria, recoñecendo a lectura como unha 
fonte de enriquecemento da propia 
personalidade e como un medio para profundar 
na comprensión do mundo interior e da 
sociedade. 

Elabora presentacións orais ou 
escritas sobre as obras e 
fragmentos de lectura, 
relacionándoos cos 
coñecementos literarios, 
estruturando correctamente o 
contido e utilizando a 
terminoloxía axeitada.  

Realiza exposicións orais e 
escritas que reflictan a 
evolución de xéneros literarios, 
temas, formas… e a súa 
relación co contexto e con 
outras artes. 

Valora oralmente ou por escrito 
unha obra literaria, 
recoñecendo a lectura como 
unha fonte de enriquecemento 
da propia personalidade e como 
un medio para profundar na 
comprensión do mundo interior 
e da sociedade. 

 

CCL 

CD 

 

 

 

 

 

CCL 

CCEC 

 

 

 

CCL 

CAA 

Obxectivos Contidos 

 

 

 

Estándares aprendizaxe 

 

 

 

 

Grao mínimo de consecución 

do estándar 

Competencias 

clave 

Bloque 2 

h 

l 

n 

A literatura na primeira metade do s. XX. 
A crise de fin de século e o período de 
entreguerras. 
A renovación da narrativa. 
Autores fundamentais. 
A renovación do teatro. 

 
A literatura na segunda metade do s. XX. 

O mundo despois da II Guerra Mundial. 
A literatura na segunda metade do 
séculoo. 
A narrativa norteamericana 
contemporánea. 
A literatura fantástica. 
A novela policíaca. 
 

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. 

Le e comenta textos literarios 
do período estudado, 
analizando fondo e forma, e 
relacionándoos de maneira 
autónoma co contexto e con 
outros textos. 

CCL 

CSC 

b 

g 

h 

n 

 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 

Elabora traballos persoais 
sobre un aspecto particular 
dunha das obras de lectura 
obrigatoria desta unidade, 
utilizando de forma autónoma 

CD 

CCEC 
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A temporalización proposta é orientativa e serán os profesores de cada nivel os que a 

adapten ás características do alumnado para optimizar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

Os estándares de aprendizaxe avaliaranse cunha ampla variedade de probas (comentarios, 

cuestionarios, desenvolvemento de temas…) ou a través da observación na aula das producións do 

alumnado (exposicións orais, presentación de traballos, cadernos…), adaptando sempre os 

instrumentos e procedementos de avaliación non só ás características específicas de cada estándar, 

senón tamén ás circunstancias do proceso de ensino-aprendizaxe: características grupais e 

individuais, momento do curso e da unidade didáctica... Preténdese flexibilizar o proceso de 

avaliación e integralo dun xeito coherente no proceso de ensino-aprendizaxe. 

VI. METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES. 
 

A materia de Literatura universal procura o desenvolvemento da competencia comunicativa 

do alumnado, tanto na súa dimensión de lectores, como na mellora das súas producións orais e 

escritas. A materia brinda múltiples oportunidades para desenvolver estratexias de comprensión e 

expresión oral e escrita, xa que a lectura, análise e comentario de textos (fragmentos e obras 

completas) constitúe a actividade básica nas distintas unidades didácticas. Ofrecerase, asemade, un 

importante corpus de audiovisual para a interpretación de outras manifestacións artísticas en 

relación coa literatura.  

Traballaremos a produción de distintos tipos de textos, non só académicos, senón tamén 

creativos, e incidiremos nas estratexias para a elaboración de exposicións, presentacións orais e 

traballos escritos cun progresivo grao de formalización. 

Entendemos que o obxectivo básico da materia non é a acumulación memorística de 

características, nomes e títulos por parte do alumnado, senón que este sexa quen de ler e comentar 

os textos literarios aplicando estratexias para buscar, seleccionar e mostrar o contexto das obras 

analizadas e relacionalo con elas. 

fontes de información diversas. as fontes de información e 
cumprindo as normas deste tipo 
de traballos (procedementos de 
cita, por exemplo). 

b 

g 

h 

n 

 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. 

LUB2.3.3. Valora oralmente ou por escrito unha 
obra literaria, recoñecendo a lectura como unha 
fonte de enriquecemento da propia personalidade e 
como un medio para profundar na comprensión do 
mundo interior e da sociedade. 

Elabora presentacións orais ou 
escritas sobre as obras e 
fragmentos de lectura, 
relacionándoos cos 
coñecementos literarios, 
estruturando correctamente o 
contido e utilizando a 
terminoloxía axeitada.  

Realiza exposicións orais e 
escritas que reflictan a 
evolución de xéneros literarios, 
temas, formas… e a súa 
relación co contexto e con 
outras artes. 

Valora oralmente ou por escrito 
unha obra literaria, 
recoñecendo a lectura como 
unha fonte de enriquecemento 
da propia personalidade e como 
un medio para profundar na 
comprensión do mundo interior 
e da sociedade. 

 

CCL 

CD 

 

 

 

 

 

CCL 

CCEC 

 

 

 

CCL 

CAA 
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Propoñeranse actividades e tarefas abertas, co obxectivo de poñer en funcionamento 

procesos cognitivos complexos que favorecen a creatividade e a diversidade de capacidades. Neste 

deseño de actividades darase prioridade á capacidade de actuación, reflexión e creación por parte do 

alumnado. 

As actividades propias desta materia están orientadas tamén á formación do pensamento 

crítico, especialmente as que consisten en: 

- Procura de información: selección, contraste e discriminación de fontes. 

- Análise de textos. 

- Intercambio de puntos de vista sobre unha obra ou movemento literario. 

Finalmente, integraranse as TIC como un instrumento máis, xunto cos tradicionais, para a 

procura de información, acceso a textos e contidos multimedia, elaboración de traballos e 

presentacións… 

En canto aos materiais e recursos, empregarase o libro de texto da editorial Casals, e tamén 

material propio que o profesor proporcionará ao alumnado. Ademais, traballarase cos libros de 

lectura de cada avaliación, así como con antoloxías de textos literarios en papel e audiovisuais, 

textos ensaísticos sobre as obras e movementos estudados, vídeos … 

VII.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO. 
 

 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. 

 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. 

 Ler e analizar as obras de lectura obrigatoria.  

 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 

 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. 

 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. 

 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. 

 

 

Os estándares de aprendizaxe serán avaliados mediante os siguientes procedementos: 

  

A. Ensaio sobre a obra de lectura trimestral (50%). 

B. Dosier de comentarios literarios (30%). 

C. Proxectos trimestrais (20%). 
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     Os alumnos deben ter demostrado a final de curso ter lidas todas as obras de lectura obrigatoria 

propostas e dominar aquelas cuestións fundamentais en canto á súa estrutura, temas, análise de 

personaxes, recursos literarios, e outras cuestións salientables, que afecten a cada unha delas. Para 

facer nota media entre os diferentes procedementos de avaliación, o alumno debe acadar polo 

menos un 5 no ensaio.      

     No caso de comprobar que o alumnado cometeu plaxio nalgún dos traballos presentados, será 

caulificado negativamente e non superará a evaluación.  

     No sistema avaliativo proposto prestamos especial atención ao proceso de aprendizaxe polo que 

para acadar a puntuación máxima en cada apartado deberán entregarse borradores nas datas 

acordadas e participar nos debates que se propoñan na clase. 

    En todas as actividades propostas considerarase o contido e a expresión escrita, con especial 

atención á corrección gramatical e ortográfica. Tamén se atenderá á expresión oral nos debates, 

exposicións orais e intervencións diarias. 

     A nota final da convocatoria ordinaria de xuño será a nota media das tres avaliacións. 

Promoveremos a autoavaliación e a coavaliación do alumnado a través de diarios de aprendizaxe, 

rúbricas, dianas de avaliación, etc.  

O alumnado que non supere algunha ou todas as avaliacións a través do sistema proposto durante o 

curso, poderá presentarse a un exame de contidos en xuño. Se non o superase, deberá realizar a 

proba extraordinaria de setembro. 

Para a avaliación extraordinaria de setembro establécense os seguintes puntos: 

 

 Só se terá en conta para a cualificación o exame realizado. 

 Serán materia de exame as lecturas obrigatorias marcadas durante o curso. 

 

Finalmente, hai que sinalar que o profesor poderá descontar ata un máximo de dous puntos por 

erros continuados no uso escrito da lingua (adecuación, coherencia, cohesión, ortografía). 

VIII.- CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA 
AVALIACIÓN POSITIVA 
  

 1. Lectura e comentario de textos pertencentes aos distintos xéneros e representativos da 

literatura universal. 

 2. Elementos caracterizadores das obras de lectura obrigatoria.  

 3. A literatura na Antigüedade: a épica e o teatro clásicos. 

 4. A literatura medieval e prerrenacentista: Petrarca, Boccaccio. 

 5. Renacemento e Clasicismo. Teatro clásico francés e inglés. 

 6. A Ilustración francesa e os enciclopedistas. 

 7. O Romanticismo europeo. Alemaña, Inglaterra e Francia. 

 8. Panorama xeral do Realismo e Naturalismo. Ibsen, Flaubert, Stevenson. 

 9. A literatura na primeira metade do s. XX: literatura finisecular e do período de 

entreguerras, renovación da narrativa e do teatro. Autores representativos. 

 10. A literatura na segunda metade do s. XX. A literatura fantástica. A novela policíaca. A 

narrativa norteamericana contemporánea.  
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IX.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE.  

 

Os indicadores de logro concíbense como un instrumento que permite a reflexión continua e 

a avaliación sobre a propia práctica docente. Propóñense os seguintes: 

a) Adecuación da actividade da aula á planificación da programación didáctica:   

- A actividade da aula é coherente coa programación didáctica. 

- Organízanse actividades que favorezan a interacción e participación do alumnado no 

proceso de aprendizaxe e con conexión coa vida cotiá do alumno. 

- Utilización de recursos variados. 

-As actividades favorecen a reflexión, comunicación e investigación, combinando o traballo 

individual e grupal.  

b) Presentación da información ao alumnado:   

- A información preséntase con claridade e mediante o uso de variedade de recursos: 

audiovisuais, ordenadores, biblioteca… 

- A información vai orientada á transmisión de coñecementos e á proposta de actividades 

que consoliden destrezas e favorezan a resolución de problemas. 

- A metodoloxía favorece a interacción docente-alumno, a relación entre o alumnado, e a 

implicación de todo o grupo. 

- A metodoloxía utilizada para presentar a información é coherente co establecido nesta 

programación. 

c) Organización da clase e recursos e materiais do alumnado:   

- Faise uso de distintas formas de agrupamento do alumnado en función da aprendizaxe en 

cuestión. 

- Os materiais e recursos empregados son acordes ao nivel e idade do alumnado. 

d) Deseño e aplicación das actividades de aprendizaxe:   

- As actividades propostas permiten o desenvolvemento de destrezas de distinto tipo 

- Aplícanse actividades globais nas que o alumnado pon en práctica o aprendido de forma 

máis analítica. 

- A secuenciación de actividades é coherente e responde aos coñecementos do alumnado. 

- Prográmanse actividades nas que se traballan as Competencias clave.  

e) Atención ao alumnado con dificultades de aprendizaxe e necesidades específicas de apoio 

educativo: 

- Detéctanse as dificultades do alumnado con aprendizaxes básicas non adquiridas. 

- As actividades poden responder á diversidade de alumnado presente nas aulas. 

- Préstase una atención individualizada ao alumnado con adaptacións curriculares. 

f) Aplicación do concepto de avaliación continua na dinámica diaria da aula: 

- Valoración das actividades diarias do alumnado. 

- A avaliación das actividades contribúe á reflexión do alumnado sobre a súa aprendizaxe.   

- Os procedementos e instrumentos de avaliación son pertinentes, suficientes e variados. 

- Non se producen discordancias entre as situación de aprendizaxe e as situacións de 

avaliación. 

 

 Finalmente, terase en conta como indicador de logro para a avaliación da práctica docente: 

 Porcentaxes de aprobados e suspensos. 

 Desenvolvemento da programación. 

 Grao de consecución no alumnado das competencias clave. 

 Grao de consecución do estándares de aprendizaxe. 
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X.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL. 
 

A avaliación inicial enténdese como inicio do proceso educativo e ten funcións concretas, entre 

elas: 

 Permite definir os coñecementos previos do alumnado, as súas competencias e necesidades. 

 Define a intervención educativa que se desenvolverá co alumnado. 

 Concreta as estratexias de aprendizaxe que o alumno utiliza, permitindo estratexias de 

ensino máis eficaces. 

 Convértese nun referente para contrastar os avances obtidos ao longo do curso. 

 

Así, na primeira quincena do curso realizarase unha proba de avaliación inicial na que se recolla 

información completa e pertinente sobre o alumnado: intereses, estilo de aprendizaxe, grao de 

adquisición das competencias claves, grao de desenvolvemento curricular adquirido. Esta proba terá 

elementos como os seguintes: 

 probas de comprensión textual: o alumno deberá responder por escrito ou oralmente a unha 

serie de preguntas de dificultade variada sobre os contidos lidos. 

 probas de contidos literarios: xéneros literarios, recursos retóricos, versos e estrofas, 

movementos literarios… 

 probas de comentario e análise literario: co obxectivo de comprobar as destrezas adquiridas 

na ESO no comentario literario. Así mesmo, este elemento da proba de avaliación inicial 

servirá para detectar carencias ou dificultades na elaboración de textos, na disposición das 

súas partes e nas súas propiedades de adecuación, coherencia e cohesión. 

XI.-  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 

A atención á diversidade debe abordarse mediantes estratexias orientadas a proporcionar a 

posibilidade de ofrecer diferentes niveis de actuación co alumno, tanto no que se refire a contidos 

que requiren un esforzo, como ós que son susceptibles de ampliación. Neste sentido, non só se 

contempla a aqueles alumnos que presentan problemas na aprendizaxe, senón tamén a aqueles 

outros que poidan estar en condicións de profundizar no estudo dos contidos. 

Nas Actividades das Programacións de Aula incluiranse materiais con propostas concretas de 

reforzo e ampliación de contidos, así como guías de lectura e textos que teñen como obxectivo 

atender á diversidade de gustos e intereses dos alumnos. 

Procurouse ter en conta o tratamento da diversidade do alumnado con respecto ós diferentes 

ritmos de aprendizaxe que desenvolve cada alumno na aula. Asi mesmo, tamen se considerou a idea 

de que cada profesor debe orientar a súa intervención en función da diversidade de formas de 

aprendizaxe que se poden dar entre os alumnos. Nesta Programación contemplanse os recursos 

básicos para que cada profesor poida desenvolver diferentes estratexias de ensinanza coa finalidade 

de facilitar as aprendizaxes dos alumnos en función das súas necesidades concretas. A modo de 

exemplo podemos salientar as seguintes: 

 Actividades de comprensión textual ou de síntese das grandes ideas de cada Unidade, para 

así reter os conceptos clave e aprender a interpretar convenientemente os fenómenos 

literarios estudados. 

 Actividades de repaso e consolidación das grandes habilidades procedimentais básicas, 

fundamentalmente da técnica de comentario e análise literario. 

 Métodos de traballo intelectual coma a realización de resumos ou esquemas ou a consulta de 

fontes de información tradicionais ou informatizadas que teñen como obxectivo desenvolver 

de forma gradual e con diferentes niveis de complexidade competencias básicas. 
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XII. ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 
 

 O Decreto 86/2015 establece unha serie de elementos transversais que se traballarán en 

todas as materias. A materia de Literatura universal contribuirá ao desenvolvemento dos seguintes: 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e 

constitucional. A comprensión e expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as 

tecnoloxías da información e comunicación son parte integrante da materia e centran moitos dos 

estándares de aprendizaxe. O emprendemento relacionarase cos traballos do alumnado, que 

favorecerán a súa autonomía e iniciativa persoal, e a educación cívica e constitucional traballarase a 

partir das interaccións do alumnado na aula. 

A igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra 

persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou 

xenofobia, a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da 

vida persoal, familiar e social e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 

discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social tamén son abordados a 

través da nosa materia. Estes elementos traballaranse a partir das interaccións do alumnado na aula, 

de debates e coloquios, así como mediante lecturas seleccionadas. 

XIII.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 
 

O Departamento de Lingua Castelá e Literatura poderá organizar actividades 

complementarias como charlas, conferencias, audicións, sesións de vídeo..., así como actividades 

extraescolares como a asistencia a representacións teatrais, recitais poéticos, exposicións artísticas 

ou documentais, museos ou fundacións literarias, viaxes de estudos... Sempre tendo en conta que 

neste nivel de Bacharelato o tempo empregado nas actividades non debe interferir na marcha das 

clases e no desenvolvemento dos obxectivos do curso.  

A realización deberá contar sempre coa aprobación do Departamento didáctico e do 

Consello Escolar. 

XIV. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 
 

 A programación didáctica enténdese como un documento aberto que debe ser avaliado 

periódicamente e, se así procede, modificado, en orde a unha mellora continua. Para avaliar e, se é o 

caso, modificar esta programación didáctica utilizaranse os seguintes indicadores: 

 

 Adecuación dos contidos e dos estándares de aprendizaxe. 

 Grao de consecución das competencias clave. 

 Adecuación da secuenciación e da temporalización. 

 Grao de cumprimento da temporalización. 

 Adecuación dos materiais didácticos. 

 Adecuación das actividades. 

 Adecuación dos procedementos de avaliación. 

 Adecuación dos criterios de cualificación. 
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Os membros do departamento de Lingua Castelá e Literatura asinan a presente programación 

didáctica: 

 

Asdo. Diana Almeida Guillán 

 

Asdo. Irma Banet Serantes 

 

Asdo. Mª Isabel Ortiz Rey 

 

Asdo. Diego Pardo Amado 

 

Asdo. Mª del Carmen Sanjurjo Martínez  

(Xefa do departamento) 

 

Asdo. Carlos Turnes Rieiro    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carballo, a 30 de setembro de 2019 

 

 

 


