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IES MARÍA CASARES.  Departamento de LINGUA GALEGA E LITERATURA

MATERIA Lingua Galega e Literatura
PROFESOR/A Ana Leirós Davila

Xabeir Rodo Varela

1.º ESO

2021-2022

CONTIDOS

1.ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N

B.1 e B.2 Comunicación oral e escrita. Clasificación dos textos. Narración. Narración persoal: carta e correo  
electrónico. Análise e creación de textos.
B.3 Lingua. Organización da lingua. Texto. Propiedades textuais. Vocabulario: a comunicación, os dereitos humanos,  
os recursos naturais. Relacións semánticas: polisemia, sinonimia e antonimia. Ortografía do son K, Z, B, V.  
Acentuación: regras xerais e Í, Ú  tónicos. Puntuación.
B.4 Sociolingüística. Linguas do mundo. Linguas do Estado Español. O galego e a lusofonía.
B.5 Literatura. Introdución á literatura. Literatura culta e popular. Xéneros literarios. A narrativa popular e culta.

2.ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N

B.1 e B.2 Comunicación oral e escrita. Narración xornalística: a noticia. Descrición: tipos e linguaxe. O retrato.  
Análise e creación de textos
B.3 Lingua. A palabra: clases, constituíntes e formación de novas palabras. Substantivo, artigo,  adxectivo e  
determinantes. Vocabulario: as culturas, a ecoloxía, o cine, o baile. Relacións semánticas: homonimia, campo  
semántico e familia léxica . Grafía do h, x, ll. O acento diacrítico.
B.4 Sociolingüística. A variación lingüística: niveis e rexistros. Os dialectos.
B.5 Literatura. O conto popular,  lenda e mito. A lírica: características e versificación. 

3.ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N B.1 e B.2 Comunicación oral e escrita. A descrición de lugares. O diálogo. A entrevista xornalística.  Análise e  
creación de textos.
B.3 Lingua. Pronome. Adverbio. Enlaces. Formación de palabras. Palabras simples, compostas e parasintéticas.  
Sufixos e prefixos. Vocabulario: o mar, a artesanía, o universo, a radio. O guión, a partición de palabras.
B.4 Sociolingüística. Usos e actitudes lingüísticas. O galego na actualidade.
B.5 Literatura. A linguaxe poética. Os recursos literarios. A banda deseñada.

LECTURAS 

1ª AVALIACIÓN: CAJARAVILLE, H.: Denébola a Roxa, Baía Edicións

2ª e 3ª AVALIACIÓNS: No inicio do trimestre, cada docente indicará o título da obra correspondente e o xeito en que esta  
actividade será avaliada.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais (1º exame 30% + 2º exame 40%) = 70%
Proba libro de lectura 10%
Oralidade 10%
Participación e traballo aula/casa 10%
TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Media ponderada: NOTA 1ª AV+ 2 (NOTA 2ª AV) + 3 (NOTA 3ª AV) / 6 = NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS: Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5. A partir do cinco a nota redondearase pasando á seguinte,  
sempre que se supere a anterior en 0,5 décimas. Por exemplo: 5,5 = 6. Non se avalían traballos presentados fóra de prazo.  

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19 ou por calquera outra situación  
debidamente xustificada, como norma xeral, realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA: O alumnado que non teña unha nota media de 5 ou superior na avaliación ordinaria deberá  
presentarse á proba extraordinaria. Nesta proba entrará toda a materia do curso.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases en liña serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. Manterase o horario lectivo, de acordo co 
establecido pola Consellar a de Educaci n. í ó

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

A través da aula virtual e do correo electrónico.
Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da  
semana anterior.

AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE NON LECTIVA
En caso de que a actividade lectiva pase a ser non presencial, informarase dos novos criterios de avaliaci n en funci n doó ó  
momento no que se produza e da duraci n desa situaci n. ó ó

4



IES MARÍA CASARES.  Departamento de LINGUA GALEGA E LITERATURA

MATERIA Lingua Galega e Literatura
PROFESOR/A Gaiferos Parrado  / David Rodríguez

2.º ESO

2021-2022

CONTIDOS

1.ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N B1 e B2 Comunicación oral e escrita. A narración e a exposición. Elaboración e creación de textos. Actividades de  
compresión textual.
B.3 Lingua. Acentuación. As maiúsculas. Vocabulario. Modalidades oracionais. Suxeito e predicado. 
B.4 Sociolingüística. Plurilingüismo. Lusofonía.
B.5 Literatura. Os textos literarios. A narrativa. A novela de aventuras.

2.ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N

B1 e B2 Comunicación oral e escrita. Os textos prescritivos.  O texto argumentativo. Elaboración e creación de 
textos . Actividades de comprensión textual.
B.3 Lingua. A acentuación diacrítica. Vocabulario Os signos gráficos. Maiúsculas. Signos gráficos. Os complementos  
do verbo.
B.4 Sociolingüística. Valoración social das linguas. O galego actual.
B.5 Literatura. Narrativa de ficción. Poesía social e intimista.

3.ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N B1 e B2 Comunicación oral e escrita. A argumentación. A publicidade. Elaboración e creación de textos . 
Actividades de comprensión textual.
B.3 Lingua. Relacións semánticas. Vocabulario.  Grupos consonánticos especiais. Variantes gráficas. Achega ás  
relacións sintácticas.
B.4. Sociolingüística. A normalización lingüística. A variación lingüística.
B. 5 Literatura. Poesía e outras artes. Comedia, traxedia, drama.

LECTURAS OBRIGATORIAS

Haberá tres libros de lectura obrigatoria, un por cada avaliación. No inicio do trimestre, cada profesor indicará o título da obra  
correspondente e o xeito en que esta actividade será avaliada.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais 70%
Proba libro de lectura 10%
Oralidade 10%
Traballo e participación 10%
TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Media ponderada: NOTA 1ª AV+ 2(NOTA 2ª AV)+ 3(NOTA 3ª AV) / 6 = NOTA MEDIA XUÑO
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OBSERVACIÓNS: Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5. A partir do cinco a nota redondearase pasando á seguinte,  
sempre que se supere a anterior en 0,5 décimas. Por exemplo 5,5 = 6. Non se avalían traballos presentados fóra de prazo.  

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o  
exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA: O alumnado que non teña unha nota media de 5 ou superior na avaliación ordinaria deberá  
presentarse á proba extraordinaria. Nesta proba entrará toda a materia do curso.

PENDENTES: Realizarase un  exame trimestral. A nota deste exame, na 1ª e 2ª avaliacións, será o 70% da cualificación; o 30%  
restante obterase da cualificación dos cadernos de traballo que lle serán entregados ao inicio de cada trimestre. Este material  
deberá ser devolto, coas actividades resoltas, dentro do prazo marcado polos docentes. Fóra de prazo non serán cualificados. 

O exame da 3ª avaliación, ao non ter que entregar caderno de traballo, está valorado co 100% da cualificación. 

Non terán que realizar nin proba oral nin libros de lectura. 

En caso de que non se aprobe a pendente na avaliación ordinaria, o alumno/a deberá presentarse ao exame extraordinario.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases en liña  serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Manterase o horario lectivo e dedicarase un 60% do tempo de cada sesión a dar a aula por videoconferencia. O tempo restante  
dedicarase ao traballo individual do alumado.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

A través da aula virtual e do correo electrónico.
Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da  
semana anterior.
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IES MARÍA CASARES.  Departamento de LINGUA GALEGA E LITERATURA

MATERIA Lingua Galega e Literatura
PROFESOR/A Pilar Caamaño Abeijón

3.º ESO

2021-202

CONTIDOS

1.ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N B.1 e B.2 Comunicación oral e escrita. O texto: definición, características e tipo. A narración, a descrición e o  
diálogo. O textos literarios. Comprensiópn, análise e redacción de textos.
B.3 Lingua. A lingua e as s as unidades. O Sintagma Nominal Ortograf a: B/V, h, S/X, LL, N,  Vocabulario: Oú í Ñ  
significado das palabras. A polisemia. Significado connotativo e denotativo; recto e figurado. A familia l xica e o campoé  
sem ntico. Vocabulario: os libros, as relaci ns sociais, a vestimenta e o tempo á ó
B.4 Sociolingüística. As linguas peninsulares As linguas do Estado O pluriling ismo O galego na Idade Media ü
B.5 Literatura. Introdución á literatura medieval. A cantiga de amigo e a cantiga de amor.

2.ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N B.1 e B.2 Comunicación oral e escrita. Os textos expositivos e os textos argumentativos Comprensi n, an lise eó á  
redacci n de textos ó
B.3 Lingua. O Sintagma verbal Os determinantes Regras de acentuaci n. Tritongos, ditongos e hiatos Sinonimia eó  
antonimia. Homonimia e hiperonimia. Vocabulario: os sentimentos, as novas tecnolox as, a educaci n en valores e aí ó  
xustiza 
B.4 Sociolingüística. Biling ismo e diglosia A consideraci n social das l nguas O galego e a lusofon a O galego naü ó í í  
Idade moderna 
B.5 Literatura. A literatura medieval. A cantiga sat rica. Os x neros menores. í é As cantigas de Santa Mar a í A literatura 
na Idade Moderna 

3.ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N B.1 e B.2 Comunicación oral e escrita. Os medios de comunicaci n. Os x neros xornal sticos. A noticia, a cr nica,ó é í ó  
a entrevista, a reportaxe e o artigo de opini n Comprensi n, an lise e redacci n de textos ó ó á ó

B.3 Lingua. Os pronomes persoais. O adverbio. Os enlaces A oraci n. Os complementos do verbo A acentuaci n Osó ó  
signos de puntuaci n ó
A derivaci n e a prefixaci n. A derivaci n, a composici n e a paras ntese. A abreviaci n de palabras. Vocabulario: osó ó ó ó í ó  
medios de comunicaci n, a arquitectura, a nataci n e a educaci n ó ó ó

B.4 Sociolingüística. Consciencia e dignificaci n ling stica. A normalizaci n As variedades ling sticas Asó üí ó üí  
interferencias ling sticas üí
B.5 Literatura. Rexurdimento. Rosalía de Castro,  Manuel Curros Enríquez e  Eduardo Pondal.

LECTURAS 

• 1ª avaliaci n: ó Comedia b fidaí , N ez Singala  úñ

• 2ª avaliaci n: ó Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta , Leticia Costas
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• 3ª avaliaci n: ó Os nenos da var olaí , Mar a Solar í

NOTA: Tanto o reparto como as lecturas propostas, p den sufrir modificaci ns polo devir do curso. ó ó

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE 

NA 
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais acerca dos contidos vistos (1º exame 30% + 2ª exame 40%) = 70%
Traballo/ Proba libro de lectura 10%
Producións clase-casa: escritas, orais, esquemas, resumos, textos argumentativos, narrativos, descritivos,  
participación en debates...

10%

Oralidade: intervencións, exposicións... 10%
TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Media ponderada: NOTA 1ª AV+ 2(NOTA 2ª AV)+ 3(NOTA 3ª AV) / 6 = NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS:  Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5. A partir do cinco a nota redondearase pasando á seguinte,  
sempre que se supere a anterior en 0,5 décimas. Por exemplo, 5,5 = 6. Non se avalían traballos presentados fóra de prazo.  

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o  
exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia ou, excepcionalmente, de forma telemática a través da aula virtual, se  
a situación o requerise.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA: O alumnado que non teña unha nota media de 5 ou superior na avaliación ordinaria deberá  
presentarse á proba extraordinaria. Nesta proba entrará toda a materia do curso.

PENDENTES: O alumnado  que teña a  materia  pendente  realizará   un   exame trimestral.  A nota  deste  exame,  na  1ª  e  2ª  
avaliacións, será o 70% da cualificación; o 30% restante obterase da cualificación dos cadernos de traballo que lle serán entregados  
ao inicio de cada trimestre. Este material deberá ser devolto, coas actividades resoltas, dentro do prazo marcado polos docentes.  
Fóra de prazo non serán cualificados. 

O exame da 3ª avaliación, ao non ter que entregar caderno de traballo, está valorado co 100% da cualificación. 

Non terán que realizar nin proba oral nin libros de lectura. 

En caso de que non se aprobe a pendente na avaliación ordinaria, o alumno/a deberá presentarse ao exame extraordinario.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online ser n a trav s da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. Manterase á é o horario lectivo, de acordo co 
establecido pola Consellar a de Educaci n. í ó

Correo de Pilar Caama o: ñ pcaamanho@edu.xunta.es 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA
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A trav s de Webex e da aula virtual. Colgaranse para cada semana as indicaci ns, explicaci ns e tarefas, ademais das soluci nsé ó ó ó  
e/ou correcci ns dos exercicios da semana anterior. ó

AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE NON LECTIVA
                                                                                                                                     

En caso de que a actividade lectiva pase a ser non presencial, informarase dos novos criterios de avaliaci n en funci n doó ó  
momento no que se produza e da duraci n desa situaci n. ó ó
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IES MARÍA CASARES.  Departamento de LINGUA GALEGA E LITERATURA

MATERIA Lingua Galega e Literatura
PROFESOR/A Gaiferos Parrado

4.º ESO

2021-2022

CONTIDOS

1.ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N B.1 e B.2 Comunicación oral e escrita. Exposición, argumentación. Xéneros xornalísticos. Análise e creación de  
textos.
B.3 Lingua. Orixe e formación do léxico. Oración e os seus complementos, oración composta. Maiúsculas,  
acentuación e signos de puntuación.
B.4 Sociolingüística. Historia do galego. Multilingüismo e valoración social das linguas.
B.5 Literatura. Primeiro terzo do século XX.

2.ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N B.1 e B.2 Comunicación oral e escrita. Texto científico, comunicación administrativa e laboral. Análise e creación de  
textos.
B.3 Lingua. Procedementos de formación de palabras. Denotación e connotación. Xustaposición e coordinación.  
Subordinación. Signos gráficos. A grafía <b>.
B.4 Sociolingüística. Historia do galego. Linguas do Estado. Niveis e rexistros de lingua.
B.5 Literatura. Literatura de posguerra. Literatura no exilio.

3.ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N B.1 e B.2 Comunicación oral e escrita. Texto contractual, texto prescritivo e texto publicitario. Análise e creación de  
textos.
B.3 Lingua. Relacións semánticas. Subordinadas adverbiais. O texto. Dígrafos e grafías especiais.
B.4 Sociolingüística. Dialectoloxía galega. Historia do galego. O galego e a lusofonía.
B.5 Literatura. Poesía e prosa do último terzo do século XX. Teatro do século XX.

LECTURAS (Só para as materias que fixen lecturas obrigatorias)

Haber  tres libros de lectura obrigatoria, un por cada avaliaci n. No inicio do trimestre, o profesor indicar  o t tulo da obra á ó á í

correspondente e o xeito en que esta actividade ser  avaliada. á
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais 70%
Proba libro de lectura 10%
Oralidade 10%
Traballo e participación 10%
TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Media ponderada: NOTA 1ª AV+ 2(NOTA 2ª AV)+ 3(NOTA 3ª AV) / 6 = NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS:  Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5. A partir do cinco a nota redondearase pasando á seguinte,  
sempre que se supere a anterior en 0,5 décimas. Por ex. 5,5 = 6. Non se avalían traballos presentados fóra de prazo.  

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o  
exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA: O alumnado que non teña unha nota media de 5 ou superior na avaliación ordinaria deberá  
presentarse á proba extraordinaria. Nesta proba entrará toda a materia do curso.

PENDENTES: Realizarase un  exame trimestral. A nota deste exame, na 1ª e 2ª avaliacións, será o 70% da cualificación; o 30%  
restante obterase da cualificación dos cadernos de traballo que lle serán entregados ao inicio de cada trimestre. Este material  
deberá ser devolto, coas actividades resoltas, dentro do prazo marcado polos docentes. Fóra de prazo non serán cualificados. 
O exame da 3ª avaliación, ao non ter que entregar caderno de traballo, está valorado co 100% da cualificación. 
Non terán que realizar nin proba oral nin libros de lectura. 
En caso de que non se aprobe a pendente na avaliación ordinaria, o alumno/a deberá presentarse ao exame extraordinario.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL
As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.
Das tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse dúas clases a través de videoconferencia e a outra  
será de traballo do alumnado na aula virtual.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA
A través da aula virtual e do correo electrónico.
Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da  
semana anterior.
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IES MARÍA CASARES.  Departamento de LINGUA GALEGA E LITERATURA

MATERIA Lingua Galega e Literatura
PROFESORES David Rodríguez Lorenzo

1.º BACH

2021-2022

CONTIDOS

1.ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N

B1 e B2 Comunicación oral e escrita. A comunicación. Funcións da linguaxe. Lingua oral/lingua escrita. Lingua estándar.  
Variantes lingüísticas. Disciplinas lingüísticas.
Texto. Adecuación, coherencia e cohesión.
Tipoloxía textual: textos descritivos, instrutivos, expositivos, narrativos, argumentativos e dialogados.
Comprensión: Tema, ideal principal, estrutura, resumo.
Expresión oral e escrita: pronuncia, ortografía, puntuación, marxes, negriña, cursivas, bibliografía, citas, notas a pé...
B.3 Lingua. Morfoloxía: Substantivo. Adxectivo cualificativo. Verbos regulares, semirregulares e irregulares.
B.4 Sociolingüística. Formación da lingua galega. As funcións sociais da lingua. Diversidade lingüística no mundo  A  
lusofonía. Multilingüismo e plurilingüismo. Lingua minoritaria e lingua minorizada. Conflito lingüístico e diglosia.  
Ecolingüismo.

2.ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N

B1 e B2 Comunicación oral e escrita. Texto expositivo.
B.3 Lingua. Morfoloxía: Pronome persoal. Adxectivos e pronomes demostrativos, posesivos, indefinidos e numerais.
Sintaxe:  Oración  simple.  Oracións  coordinadas  e  xustapostas.  Oracións  subordinadas  substantivas  e  subordinadas  
adxectivas.
B.4 Sociolingüística. O galego na Idade Media. O galego nos Séculos Escuros.
B.5 Literatura. Literatura medieval. Cantigas de amigo, de amor, de escarnio e maldicir. Lírica relixiosa: Cantigas de Santa  

María. Prosa medieval. Literatura nos Séculos Escuros.

3.ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N

B1 e B2 Comunicación oral e escrita. Texto argumentativo.
B.3 Lingua. Morfoloxía: Formas nominais do verbo: o infinitivo conxugado. Perífrases verbais. Adverbios, preposicións e  
conxuncións.
Sintaxe: Oracións subordinadas adverbiais.
B.4. Sociolingüística. O galego no século XIX.
B. 5 Literatura. A literatura no Rexurdimento.

" Rosalía de Castro

" Eduardo Pondal

" Manuel Curros Enríquez

LECTURAS (Só para as materias que fixen lecturas obrigatorias)
1º trimestre: Carlos Casares, Vento ferido, Ed. Galaxia.
2º Trimestre: Santiago Lopo, A arte de trobar, Ed. Xerais.

12



3º Trimestre: Carlos R. Reigosa, Pepa a Loba, Ed. Xerais.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais (1º exame 30% + 2º exame 60%) = 90%
Proba libro de lectura  (Forma parte das preguntas do 1º exame).
Producións aula-casa: escritas, orais, esquemas, resumos, textos argumentativos, narrativos, descritivos,  
participación en debates...

10%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Media ponderada: NOTA 1ª AV+ 2(NOTA 2ª AV)+ 3(NOTA 3ª AV) /6 = NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS: Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5. A partir do cinco a nota redondearase pasando á seguinte,  
sempre que se supere a anterior en 0,5 décimas. Por exemplo:  5,5= 6. Non se avalían traballos presentados fóra de prazo.

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o  
exame o primeiro día que se incorpore ao instituto e teña clase desta materia.

Nas probas escritas restaranse 0,1 puntos por cada erro de acentuación gráfica e 0,2 puntos por cada un dos restantes erros  
ortográficos, léxicos e gramaticais. A penalización máxima neste aspecto non superará os 2 puntos en total.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA: O alumnado que non teña unha nota media de 5 ou superior na avaliación ordinaria deberá  
presentarse á proba extraordinaria. Nesta proba entrará toda a materia do curso.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online faranse a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Manterase o horario lectivo e dedicarase un 60% do tempo de cada sesión a dar aula por videoconferencia. O tempo restante  
dedicarase ao traballo individual do alumnado.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

A través da aula virtual e do correo electrónico.
Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da  
semana anterior.

AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

En caso de que a actividade lectiva pase a ser non presencial, informarase dos novos criterios de avaliación en función do momento  
no que se produza e da duración desa situación. Non é o mesmo que se produza ao comezo dunha avaliación que ao final da  
mesma.
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IES MARÍA CASARES.  Departamento de LINGUA GALEGA E LITERATURA

MATERIA Lingua Galega e Literatura
PROFESORES Pilar Caama o Abeij n ñ ó

Mª Isabel Seoane S nchez á

2.º BACH

2020-2021

CONTIDOS

1.ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N

Lingua: 

Comunicaci n e expresi n oral e escrita: ó ó Lectura, comprensi n. Comentario do texto. Resumo. Estrutura do texto. Tipoó  
de texto. Ideas principais e secundarias. Intencionalidade do texto. Puntuaci n, marxes, negri as, cursivas. Elaboraci nó ñ ó  
texto argumentativo. 

Fon tica, fonolox a e ortograf a:é í í  O sistema voc lico e conson ntico. Descrici n de fonemas. Acentuaci n. á á ó ó

Morfolox aí : O verbo e as per frases verbais. í
Sem nticaá : As relaci ns sem nticas. Familia l xica, campo sem ntico. Sinonimia, antonimia. Tab s e eufemismos.ó á é á ú  
Polisemia e homonimia. Homograf a e homofon a. Cambios sem nticos. Definici n de palabras. í í á ó

Sociolingüística: 

Tema 1. Estereotipos e prexu zos ling sticos: a s a repercusi n nos usos. í üí ú ó
Tema 4. O galego no primeiro terzo do s culo XX: caracter sticas ling sticas fundamentais. Contexto hist rico e situaci né í üí ó ó  
sociolin- g stica üí

Literatura:

Tema 1. A poes a das Irmandades da Fala. Caracter sticas, autores e obras representativas. í í

Tema 2. A poes a de vangarda. Caracter sticas, autores e obras representativas. í í

Tema 3. A prosa do primeiro terzo do XX: as Irmandades e o Grupo N s (narrativa, ensaio e xornalismo). ó

Tema 4. O teatro do primeiro terzo do XX. Irmandades, Vangardas e Grupo N s. ó

2.ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N Lingua:

Comunicaci n e expresi n oral e escrita: ó ó Lectura, comprensi n. Comentario do texto. Tipo de texto. Ideais principaisó  
e secundarias. Esquema. Intencionalidade do texto. Elaboraci n texto argumentativo. ó

Morfolox a:í  O artigo. O pronome persoal t nico e tono. Normas de colocaci n do pronome tono. Os reflexivos.ó á ó á  
Determinantes e pronomes demostrativos, posesivos, relativos, interrogativos, indefinidos e numerais. 
Sintaxe: Repaso de sintaxe (oraci n simple e composta). Usos de SE e QUE. ó

Sociolingüística:
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Tema 2. Historia da normativizaci n: a construci n da variedade est ndar. Interferencias e desviaci ns da norma. ó ó á ó

Tema  5.  O  galego  de  1936  a  1978:  caracter sticas  ling sticas  fundamentais.  Contexto  hist rico  e  situaci ní üí ó ó  
socioling stica. üí

Literatura:

Tema 5. A poes a entre 1936 e 1975: a Xeraci n do 36, a Promoci n de Enlace, a Xeraci n das Festas Minervais í ó ó ó

Tema 6. A prosa entre 1936 e 1975: os renovadores da prosa (Fole, Blanco Amor, Cunqueiro e Neira Vilas. 

Tema 7. A Nova Narrativa Galega. Caracter sticas, autores e obras representativas. í

Tema 8. O teatro galego entre 1936 e 1975: a Xeraci n dos 50 e o Grupo de Ribadavia.ó

3.ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N Lingua:

Comunicaci n e expresi n oral e escrita:ó ó  Lectura, comprensi n. Comentario do texto. Resumo. Estrutura do texto.ó  
Tipo de texto. Ideas principais e secundarias. Esquema. Intencionalidade do texto. Puntuaci n, marxes, negri as,ó ñ  
cursivas. Elaboraci n texto argumentativo.ó  

Morfolox a: Oí  substantivo e adxectivo. X nero e n mero. Gradaci n do adxectivo. A comparativa. O adverbio, aé ú ó  
preposici n e a conxunci n. Repaso segmentaci n morfol xica: Prefixos, sufixos. Derivaci n. Paras ntese.ó ó ó ó ó í  
Composici n. ó
Dialectolox aí : Variedades dialectais. 

Sociolingüística:

Tema 3. O galego, lingua en v as de normalizaci n. í ó

Tema 6. O galego a finais do s culo XX e comezos do XXI: caracter sticas ling sticas fundamentais. Contexto hist ricoé í üí ó  
e situ aci n socioling stica. ó üí

Literatura:

Tema 9. A literatura do exilio entre 1936 e 1975: poes a, prosa e teatro. í

Tema 10. A poes a de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Poetas e tendencias actuais m isí á  
relevantes. 

Tema 11. A prosa de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Prosistas e tendencias actuais  
m is relevantes. á

Tema 12.  O teatro de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Dramaturgos, tendencias e  
compa as actuais m is relevantes. ñí á

LECTURAS 

Lectura de textos literarios e comentario. Identificaci n das caracter sticas formais e tem ticas. ó í á
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN

Probas escritas e/ou orais (1º exame 30% + 2º exame 60%) = 90,00%
Produción clase/casa: escritas, orais, esquemas, resumos, textos argumentativos, narrativos, descritivos,  
participaci n en debates... ó

10,00%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Media ponderada: NOTA 1ª AV+ 2(NOTA 2ª AV)+ 3(NOTA 3ª AV) /6 = NOTA MEDIA XUÑO

OBSERVACIÓNS: Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5. A partir do cinco a nota redondearase pasando á seguinte,  
sempre que se supere a anterior en 0,5 décimas. Por exemplo: 5,5= 6. Non se avalían traballos presentados fóra de prazo.

Desc ntase por cada falta de acentuaci n 0,10 e polo resto de faltas (erros ortogr ficos, l xicos, gramaticais, presentaci n...) 0,20ó ó á é ó  
ata un m ximo de 2 puntos. á

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o  
exame o primeiro día que se incorpore a clase e teña  esta materia.

AVALIACIÓN  EXTRAORDINARIA: Os  alumnos  que  non  alcancen  unha  media  dun  cinco  na  avaliaci n  ordinaria  deber nó á  
presentarse  proba extraordinaria de setembro.  Nesta proba entrar  toda a materia do curso. á á

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online ser n a trav s da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. á é

Correo electr nico de Isabel Seoane: ó iseoane@edu.xunta.es 

Correo de Pilar Caama o: ñ pcaamanho@edu.xunta.es 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

A trav s da aula virtual e se for necesario a trav s da plataforma Cisco Webex. Colgaranse para cada semana as indicaci ns,é é ó  
explicaci ns e tarefas, ademais das soluci ns e/ou correcci ns dos exercicios da semana anterior. ó ó ó

AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

En caso de que a actividade lectiva pase a ser non presencial, informarase dos novos criterios de avaliaci n en funci n do moó ó  
mento no que se produza a suspensi n da actividade lectiva e da duraci n desa situaci n. Non  o mesmo que se produza aoó ó ó é  
comezo dunha avaliaci n que ao final da mesma. ó
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 IES MARÍA CASARES.  Departamento de LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

MATERIA LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX e DA ACTUALIDADE 

PROFESORES Mª Isabel Seoane Sánchez 
 

 
2º BACH 

 
2021-2022 

 
 

  CONTIDOS 

1ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N

 

PO
ES

ÍA
 

Periodización da poesía galega no século XX e na actualidade. 

Principais correntes estéticas e temáticas do século XX e da actualidade. Autores relevantes. 

Relación entre a obra poética e o contexto sociocultural en que foi creada. Influencias doutras literaturas. 

Linguaxe poética: métrica e figuras literarias. Tipos de estrofas. Tipos de poemas. 

Relación entre a poesía e outras artes. Textos híbridos. 

Comentario de textos poéticos. 

Lectura e interpretación de textos significativos. 

Elaboración de traballos utilizando diversas fontes de documentación. 

   

2ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N

 

NA
RR

AT
IVA

 E
 E

NS
AI

O 

 

Periodización da narrativa no século XX e na actualidade. 

Principais correntes estéticas e temáticas do século XX e da actualidade. Autores máis relevantes. 

A novela e o relato curto. 

Estrutura e técnica narrativa. Narrador, personaxes, espazo, tempo. 

Relación entre a obra poética e o contexto sociocultural en que foi creada. Influencias doutras literaturas. 

A narración e outras artes. 

Comentario dun texto narrativo 

Lectura e interpretación de textos significativos. 

Elaboración de traballos utilizando diversas fontes de documentación. 

O ensaio. Tipos de ensaio: libros de viaxe, (auto)biografías, memorias, diarios e a crítica literaria. O ensaio 

xornalístico: artigo de opinión, crónicas e entrevistas. 

   

3ª
 AV

AL
IA

CI
ÓN

 

TE
AT

RO
 

 

Periodización do teatro no século XX e na actualidade. 

Principais correntes estéticas e temáticas do século XX e da actualidade. Autores. 

Xéneros teatrais: a traxedia, a comedia e o drama. A traxicomedia e outros xéneros: farsa, sainete, vodevil..  

Texto literario e espectáculo teatral. Funcionamento dos elementos e axentes escénicos. 

Relación entre a obra poética e o contexto sociocultural en que foi creada. Influencias doutras literaturas. 

Compañías teatrais. Revistas. Salas teatrais. 

O teatro e outras artes. 

Comentario dun texto teatral. 

Lectura e interpretación de textos significativos. 

Elaboración de traballos utilizando diversas fontes de documentación. 

 
  



 
LECTURAS 

Lectura de textos literarios e comentario. Identificación das características formais e temáticas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Probas escritas e/ou orais 40% 
Producións clase-casa. TRABALLOS INDIVIDUAIS E EN GRUPO 60% 
TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 

NOTA MEDIA AVALIACIÓN ORDINARIA MAIO 

Media ponderada: NOTA 1ª AV+ 2(NOTA 2ª AV)+ 3(NOTA 3ª AV) /6 = NOTA MEDIA AVALIACIÓN ORDINARIA  
A media faise coa nota real de cada avaliación, non coa nota resultante de aplicar o redondeo. 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA MAIO 

Os alumnos que non alcancen unha media dun cinco na avaliación ordinaria deberán presentarse á proba extraordinaria. Nesta proba 
entra toda a materia do curso. 

OBSERVACIÓNS: Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5. A partir do cinco a nota redondearase pasando á seguinte, sempre 
que se supere a anterior en 0,5 décimas. Por ex. 5,5= 6. Non se avalían traballos presentados fóra de prazo. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID -19, como norma xeral, realizará o 
exame o primeiro día que se incorpore ao instituto e teña clase da materia ou, se for necesario, de forma telemática a través da aula 
virtual. 

Descóntase por cada falta de acentuación 0,10 e polo resto de faltas (erros ortográficos, léxicos, gramaticais, presentación… ) 0,20 ata 
un máximo de 2 puntos. 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. 
Correo electrónico de Isabel Seoane: iseoane@edu.xunta.es 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

A través da aula virtual e se for necesario a través da plataforma Cisco Webex. 
Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da semana 
anterior. 

AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

En caso de que a actividade lectiva pase a ser non presencial, informarase dos novos criterios de avaliación en función do momento no 
que se produza a suspensión da actividade lectiva e da duración desa situación. Non é o mesmo que se produza ao comezo dunha 
avaliación que ao final da mesma. 


