
 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación   Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES ISIDRO PARGA PONDAL 
CURSO: 1º BACHARELATO 
MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL 
DEPARTAMENTO: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
DATA:08/05/2020



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA   DE 1
  CENTRO: 8

CURSO: 
MATERIA: 

ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 
e no seu caso ampliación) 

4. Información e publicidade.  

   



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA   DE   CENTRO: 2 8
CURSO: 

MATERIA: 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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 auto- res/as significativos/as. 

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.
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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.

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. 

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. 

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. 
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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.

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. 

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. 

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 con- 
sultando fontes de información diversas. 

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 
ins- trumentos para acrecentar o cau- 
dal da propia experiencia.

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 his- 
tóricas, 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. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Probas escritas, probas orais, observación 
directa

Instrumentos: 
Controis de lectura, traballos (individuais ou en equipo) de 
creación propia ou manexando información en distinto formato 
ou soporte, caderno de clase, fichas de exercicios, 
participación activa, proxectos audiovisuais, dramatizacións.

Cualificación 
final

Nota media da 1ª e 2ª avaliación + ata 1,5 puntos polo 
teletraballo do terceiro trimestre (nos casos nos que o alumado 
entregou actividades)  

Proba 
extraordinaria 
de setembro

 Proba escrita na que se avaliará dos estándares de aprendizaxe 
dos que todos os grupos do mesmo nivel foron avaliados ata o 13 
de marzo.

Alumnado  
materia 

pendente 

Non hai.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Repaso e afondamento dos contidos traballados na 
primeira e segunda avaliación. 
Ampliación de contidos correspondentes á terceira 
avaliación en 1º BAC na materia de Literatura universal.

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade)

O centro contactou cos alumnos con problemas de 
conectividade e proporcionoulles unha solución, polo que 
todo o alumnado está en condicións de recibir e entregar as 
tarefas que se lles propoñen periodicamente.  
Metodoloxía: o profesor achega de xeito periódico un 
caderno con actividades. Durante ese período está 
dispoñible para resolver dúbidas. O alumno entrega as 
tarefas nun prazo sinalado e, despois de corrixilas, o 
profesor remite a cada alumno a súa valoración.  
Na medida do posible, as tarefas están deseñadas de tal 
xeito que se o alumno dispón dun teléfono móbil con datos 
pode seguir sen problemas coa actividade académica.

Materiais e 
recursos

Libro de texto, libros de lectura, caderno do alumno, 
caderno de exercicios, enlace a páxinas web, correo 
electrónico, Aula virtual, Edmodo, Twitter literario. 
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

O alumnado será informado a través das canles que se usan 
habitualmente: aula virtual, Edmodo, correo electrónico, 
Espazo Abalar e páxina Web do departamento.

Publicidade Publicación na páxina web do centro.


