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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA CASTELÁ. 

      No presente curso académico 2021-2022, forman parte do Departamento de Lingua Castelá e 

Literatura do I.E.S. de Melide: Santiago Antonio López Crespo, María de la Cruz Concheiro Cao, 

Cristina Conde Carrera e Paula Llenderrozas Ron.  

En canto ás materias impartidas no centro polo Departamento de Lingua Castelá e Literatura 

neste curso, están a Literatura Universal (1º de Bacharelato) e Lingua Castelá e Literatura tanto en 

ESO como en Bacharelato, distribuidas do seguinte xeito: 

PROFESORES/AS NIVEIS, GRUPOS E MATERIAS 

Santiago Antonio López Crespo 2º BAC (todos os grupos: A, B, C ): LCL 

4º ESO (GRUPOS A, B, C): LCL 

 

María de la Cruz Concheiro Cao 

(Vicedirectora) 

1º BAC: Literatura Universal 

2º ESO (grupo C1, C2): LCL 

 

Paula LLenderrozas Ron 

(Xefatura de Departamento) 

2º ESO (grupo A): LCL 

3º ESO (grupos A, B e C): LCL 

1º BAC (grupos A e B): LCL 

 

Cristina Conde Carrera 1º ESO (grupo A, B, C e BC): LCL 

2º ESO (grupo B): LCL 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 O IES de Melide está situado na rúa do Marquiño, na vila de Melide, capital dun termo municipal 

do mesmo nome, pertencente ao interior da provincia da Coruña e limítrofe coa provincia de Lugo, e 

ten actualmente uns 7.500 habitantes. A este centro acode tamén alumnado dos concellos de Santiso 

e Toques, polo que o perfil do alumno é diverso pero moi ligado ao rural. A maioría son galego falantes. 

O número de alumnos inmigrantes é reducido, e levan tempo integrados no sistema educativo, 

proceden na meirande parte de familias rumanas e marroquís. 

A vila ten servizos de todo tipo: educativos (tres colexios de primaria), centros sanitarios, centros 

culturais (o Museo Terra de Melide), e tamén próximo ao instituto está a Casa da Cultura, onde ás 

veces se celebran eventos relacionados coa vida educativa.  

Melide está ubicado no Camiño de Santiago e posee abundante patrimonio artístico, igrexas, 

cruceiros, castelos, pontes medievais, castros, etc. 

O centro conta con unha biblioteca na que se fan moitas actividades dinamizadoras ao longo do 

ano, ademáis de ser o eixe dun clube de lectura moi activo; ten aula de informática, instalacións 

deportivas cubertas e pistas exteriores, ademáis de un pequeño xardín onde se celebran distintas 

actividades. 

 Os alumnos do centro distribúense en 3 liñas de 1º de ESO cun desdobre en dous dos grupos, tres 

en 2º con outro desdobre nun dos grupos, tres e 3º e 4º, dúas liñas en 1ºBAC, e tres en 2º; un grupo 

de FP básica e o Ciclo formativo de grao medio de Carpitería e moble. En horario de tarde pódese 

cursar o título da ESA. Tamén se imparte EBI nivel 1, que asiste ás aulas en horario de mañá.  Ademáis 

nas instalacións do instituto impártese unha sección da escola de idiomas en inglés; Programa CUALE-

Inglés e actividades de “That´s English”. As actividades da Escola Oficial de Idiomas da sección EOI de 

Melide desenvólvense en horario de tarde a partir das 18:00 horas. 

 O horario do centro para ESO e BAC é de 8.40 a 14:15 horas polas máñás e a tarde do luns para 2º 

ciclo de ESO e BAC e o mércores para 1º cliclo de ESO de 16:20 a 18:00 horas, horario no que acoden 

ao centro tamén os alumnos de ciclo formativo. O alumnado da ESA asiste á clase pola tarde de luns a 

xoves en horario de 15: 30 a 20:00 horas. Polas mañás hai un período de lecer de 35 minutos, ás 11:10 

horas. O alumnado de ESA e CUALE, disponen de 20 minutos  ás 18:00 horas.  
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A MATERIA DE LINGUA CASTELÁ. 

      A lingua é esencialmente un vehículo de comunicación e interacción social, así como un medio 

de autorregulación e de desenvolvemento intelectual, cognoscitivo e afectivo, además do signo de 

identidade de unha sociedade. Dado que o obxectivo fundamental do Ensino Secundario é que o 

alumnado acade as capacidades indispensables para a plena realización persoal, o Departamento de 

Lingua Castelá e Literatura plantéxase, como un dos seus obxectivos básicos, a mellora da competencia 

comunicativa, utilizando a linguaxe como instrumento tanto de comunicación oral e escrita como de 

aprendizaxe y regulación de conductas e emocións.  

      Para acadar este obxectivo, potenciarase unha metodoloxía que promova a reflexión 

metacomunicativa e metalingüística. Asegúranse de este xeito accións coordinadas entre os distintos 

departamentos lingüísticos do centro, empregando enfoques plurais e transversais no ensino e 

aprendizaxe das linguas. 

      Para a realización da Programación, téñense en conta as Disposicións sinaladas na LOMCE. De 

aplicación en todos os niveis. 

      Lembraremos as Disposicións básicas da lei para cada etapa da Educación Secundaria: ESO e 

Bacharelato, (centrándonos no que se refire a materias do Departamento de Lingua Castelá e 

Literatura)  

LOMCE/ESO E BACHARELATO 

      O marco lexislativo correspondente a esta etapa corresponde ao DECRETO 86/2015, do 25 de 

xuño, polo que se establece o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

      Este decreto ten por obxecto establecer o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria e do 

Bacharelato no sistema educativo galego, dentro do marco de distribución de competencias da Lei 

orgánica 2/2006, do 3 de maio, e en atención á nova configuración curricular que establece o 

agrupamento de materias en tres bloques: troncais, específicas e de libre configuración autonómica. 

O currículo, así mesmo, regula a relación entre os obxectivos, os contidos, os criterios de avaliación, os 

estándares de aprendizaxe avaliables e as competencias clave nas diferentes materias. 

      Baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas nos elementos 

curriculares para propiciar unha renovación na práctica docente e no proceso de ensino e aprendizaxe. 

O proceso de ensino e aprendizaxe competencial débese abordar desde tódalas materias 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. Para lograr este proceso de cambio curricular cómpre favorecer unha visión 

interdisciplinar e, de xeito especial, posibilitarlle unha maior autonomía á función docente, de forma 

que permita satisfacer as demandas dunha maior personalización da educación. O papel do persoal 

docente é fundamental, pois debe ser quen de deseñar tarefas ou situacións de aprendizaxe que 

posibiliten a resolución de problemas e a aplicación dos coñecementos aprendidos, xa que os contidos 

están subordinados á acción. 
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      As concrecións curriculares para os distintos bloques de materias, constrúense a partir dos 

criterios de avaliación, ligándoos cos demais componentes de cada materia. Os criterios de avaliación 

relaciónanse directamente cos estándares de aprendizaxe, que non son máis que concrecións dos 

propios criterios, e eses estándares conéctanse coas competencias clave. Por outra banda, os criterios 

de avaliación describen o que se pretende lograr en cada disciplina, e, neste sentido, os contidos non 

son máis que os medios para os alcanzar. En cada materia, os contidos agrúpanse en bloques, o que 

non supón unha secuencia nin implica unha organización pechada; pola contra, permite organizar de 

diferentes formas os elementos curriculares e adoptar a metodoloxía máis adecuada ás características 

das aprendizaxes e do grupo de alumnos e alumnas a quen van dirixidos. 

      As competencias clave están ligadas a un desempeño eficaz nun contexto determinado. As 

situacións de aprendizaxe deseñadas para o seu desenvolvemento deberán incorporar tarefas que 

contextualicen as aprendizaxes e que permitan avanzar en máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

O enfoque metodolóxico deberá sustentarse nas referidas situacións de aprendizaxe, coa finalidade 

de que os contidos se convertan en coñecementos aplicables con eficacia.  

ESO: 

      Mencións fundamentais no Decreto a esta etapa son as seguintes: sinálase que a ESO ten 

carácter obrigatorio e gratuíto, e constitúe, xunto coa educación primaria, a educación básica, que se 

prestará especial atención á orientación educativa e profesional do alumnado, e que estará organízada 

de acordo cos principios de educación común e de atención á diversidade do alumnado. Enuméranse 

tamén os obxectivos, os principios metodolóxicos nos que está baseada e fálase da organización 

estrutural da mesma (en materias troncais, nas que figura a Lingua Castelá e Literatura, e materias 

específicas. No apartado de Libre Configuración poderase adicar as horas correspondentes a o reforzo 

das materias determinadas polo centro). Incorpórase á atención á diversidade os Programas de 

Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento. 

      A avaliación deberá ser: continua, formativa e integradora, así como os criterios de promoción. 

      En canto aos contidos da materia de Lingua Castelá e Literatura, saliéntase que o papel 

heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son instrumento de 

comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación 

cidadá na vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. Faise fincapé, pois, no 

enriquecemento que supón a interrelación no estudo das linguas.  

 

BACHARELATO: 

      Establécese que o Bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, 

madureza intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver función 

sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o 

alumnado para acceder á educación superior. En canto aos obxectivos da etapa, resáltase a 

importancia das TICS, a metodoloxía e a organización: Materias Troncais ,onde figura Lingua Castelá e 

Literatura; Específicas; e de Libre Configuración, na cal se enmarca a Literatura Universal. As 

Modalidades de Bacharelato serán: Ciencias, Humanidades e Ciencias Sociais e Artes. 
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN 

QUE RECOLLE A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA 

QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 

Competencias clave: 

      No Decreto da LOMCE, defínense como Competencias as “capacidades para aplicar de xeito 

integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización 

adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos”.  

      A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu 

dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de ensino e aprendizaxe competencial débese abordar 

desde todas as materias 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. As Competencias clave establecidas serían as 

seguintes: 

❖ Comunicación lingüística (CCL). 

❖ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCCT). 

❖ Competencia dixital (CD). 

❖ Aprender a aprender (CAA). 

❖ Competencias sociais e cívicas (CSC). 

❖ Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE). 

❖ Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

      Sinálase no Decreto que se potenciará o desenvolvemento da competencia de comunicación 

lingüística, da competencia matemática e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. Para unha 

adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse 

actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de 

aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

      As concrecións curriculares para os distintos bloques de materias constrúense a partir dos 

criterios de avaliación, ligándoos cos demais componentes de cada materia. Os criterios de avaliación 

relaciónanse directamente cos estándares de aprendizaxe, que non son máis que concrecións dos 

propios criterios, e eses estándares conéctanse coas competencias clave. Polo tanto, os estándares de 

aprendizaxe avaliables permiten definir os resultados de aprendizaxe e concretan o que o alumnado 

debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, 

e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas 

estandarizadas e comparables. 

* A concreción que recolle a RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE para cada curso, 

refírese no PUNTO 4 desta programación, nas táboas correspondentes ós distintos cursos 

da ESO e Bacharelato. 
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3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS XERAIS PARA O CURSO. 

      Moitos dos obxectivos xerais e aqueles de carácter máis específico das materias do 

Departamento de Lingua Castelá e Literatura teñen cabida dentro do marco de ensino da materia de 

Lingua Castelá e Literatura. 

 

3.1. Obxectivos ESO: 

      A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, 

exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio 

da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal.  

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación.  

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 

como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento 

e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, 

a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas 

importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
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l) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 

práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 

humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados 

coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación 

e á súa mellora. 

m) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión e representación. 

n) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 

Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural 

como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto, cara ao 

exercicio deste dereito. 

ñ) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 

 

3.2. Obxectivos Bacharelato: 

      O Bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle 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 madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacíficamente 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 na 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 da comunicación. 
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h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento 

e na mellora do seu contorno social. 

i) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao 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. 

l) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 

en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

m) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. 

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

o) Valorar e respectar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación 

e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL POR CURSO 

 (COA CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE) 

a. Temporalización. 

b. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

c. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

 

1. LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º ESO:  

 
1.1 Obxectivos do curso: 

  No Curriculo oficial, a materia de Lingua Castelá e Literatura agrupouse ao redor de catro bloques 

de contidos (Comunicación oral: escoitar e falar; Comunicación escrita: ler e escribir; Coñecemento da 

lingua; e Educación literaria), pero esta agrupación non se debe considerar pechada ou estanca, posto 

que na nosa materia pódense e deben traballarse simultaneamente os contidos dos citados bloques 

         Para cada un dos bloques establécense uns obxectivos mínimos concretos que o alumnado 

debe alcanzar ao finalizar o curso para aprobar a materia. Para iso, nos correspondentes estándares 

de aprendizaxe hase de lograr un grao mínimo de consecución “Aceptable”.  

Para o curso 1º ESO este Departamento establece os seguintes: 

 

❖  Comunicación oral: escoitar e falar: 

✓ Escoitar con interese e respecto as intervencións orais na aula, tanto do profesor como dos 

compañeiros/as 

✓   Expresarse oralmente con corrección, coherencia e propiedade, utilizando o nivel e rexistro 

de lingua adecuados a cada situación comunicativa  

 

 

❖                Comunicación escrita: Ler e escribir: 

✓ Ler en voz alta coa fluidez e coa  entonación adecuada textos de distinto tipo. 

✓ Comprender textos escritos adecuados ao nivel do curso, identificar as súas ideas principais e 

e sabelas resumir e/ou esquematizar. 

✓ Elaborar textos escritos aceptablemente redactados e coa corrección ortográfica adecuada ao 

nivel do curso 
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✓ Presentación adecuada de textos escritos (marxes, pulcritude) 

✓ Identificar o tipo de texto segundo o seu ámbito de uso e/ou modalidade textual, e escribilos 

seguindo as pautas propias de cada un. 

 

 

❖ Coñecemento da lingua: 

 

✓ Coñecer as regras de acentuación e aplicalas correctamente xunto coas demais 

normas ortográficas 

✓ Identificar as clases gramaticales xerais de palabras e os seus trazos morfológicos 

✓ Iniciarse e habituarse ao uso do dicionario para consultar as súas dúbidas léxicas e 

ortográficas 

✓ Identificar os elementos da comunicación en textos de distinto tipo 

✓ Coñecer e identificar nun mapa as linguas peninsulares e os dialectos principais do 

castelán. 

 
❖ Educación literaria: 

 

✓ Lectura comprensiva das obras establecidas para o curso e realización das actividades 

fixadas sobre elas (resumo, fichas de lectura.) 

✓ Recoñecer o xénero ao que pertence un texto literario, identificando e explicando 

algúns dos seus elementos. 

 

      Alcanzar os obxectivos sinalados presupoñen outro requisito previo: Mostrar unha boa 

disposición para a aprendizaxe, esforzarse e realizar todas as tarefas encomendadas polo /o profesor/a 

correspondente. 

1.2 Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables: 

 Nos catro seguintes cadros, correspondentes ao catro bloques de contidos da materia, precisamos 

seguindo o Currículo oficial os distintos contidos de cada bloque, os seus criterios de avaliación e os 

seus respectivos estándares de aprendizaxe (nos que se sinalan entre corchetes as competencias clave 

que se busca desenvolver). 

 Concretamos, ademais, para cada estándar de aprendizaxe avaliable o seu grao mínimo de 

consecución para superar a materia e os posibles procedementos e instrumentos de avaliación, tal 

como establécese no Cap. V (Programacións didácticas), art. 24, da Resolución de 15 de Xullo de 2016 

(DOG nº 144, 1 agosto 2016). Para iso recorremos aos seguintes descriptores: 

❖  Grao mínimo de consecución: 1 (Elemental) / 2 (Aceptable) / 3 (Avanzado) 

❖  Procedementos e instrumentos de avaliación: PE (Proba escrita) / PO (Proba 

oral) / TI (Traballo individual) / TG (Traballo en grupo) / T (Test) / SC 

(Seguimento clase)
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BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR                                
 
                                                                                          (1º ESO) 
 

 
CRITERIOS AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC. 

PROC. 
E INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA. 

LIZ. 

Contido B1.1 Escoita activa e cumplimento das normas básicas que favorecen a comunicación. 

3
0

 s
es

ió
n

s 
le

ct
iv

as
 

 
Escoitar de forma activa e 

comprender el sentido global de textos 
orais 

Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e cortesía que regulan o intercambio comunicativo oral. 

                                                                                                                                                               [CCL] 

[/CSC] 

3 SC  

Retén a información relevante e capta as ideas principais e o sentido do texto                                      [CCL] 2 PE 
PO 

Contido B1.2 Participación en debates, coloquios e conversacións espontáneas respetando as normas básicas de interacción, intervención e 
cortesía que regulan estas prácticas orais 

Valorar a importancia da 
conversación na la vida social 
practicando actos de fala (contando, 
describindo, opinando, dialogando..) 
en situacións comunicati-vas propias 
da actividade escolar 

 

Intervén en actos comunicativos orais e valora a súa participación                                                       [CCL] 

[CSIEE] 

 
2 

 
SC 

 

Respeta as normas básicas de  interacción, intervención e cortesía que regulan o intercambio comunicativo oral. 

                                                                                                                                                                     [CCL / 

CSC] 

3 SC 

Contido B1.3 Coñecemento e uso progresivamente autónomo das estratexias necesarias para a producción e a avaliación de textos orais. Aspectos 
verbais e non verbais 

Reconocer, interpretar e avaliar a 
claridade expositiva, a adecuación, a 
coherencia e a cohesión do contido de  
produccións orais propias e alleas, así 
como os  aspectos prosódicos e os 
elementos non verbais 

Coñece o proceso de producción de discursos orais valorando a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia 

do discurso e la cohesión dos seus [CLC / CAA] 
2 PE 

PO 
 

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal, da xestión de tempos e do emprego de 

axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso.                                                                                                  [CD] 
1 PO 

SC 

Recoñece errores nas produccións orais propias e alleas a partir da práctica habitual da autoavaliación, e propón 

solucións para melloralas                                                                                                                      [CAA] 
2 SC 

Contido B1. 4 Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias para falar en público: planificación do discurso, prácticas orais formaiss e 
informais e avaliación progresiva  

 
 
Aprender a falar en público, en 

situacións formais e informais, de 
maneira individual ou en grupo. 

 
Planifica  os seus discursos en prácticas orais de tipo formal                                                                                       [CCL] 

2 TI 
TG 

 

Realiza presentacións orais 
                                                                                                                                                                                [CCL] 

2 TI 
TG 

Fai un exercicio de autoavaliación, recoñecendo os fallos cometidos e intenta melloralos en sucesivas 
prácticas orais en público                                                                                                                                                     [CAA] 

2 SC 
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Contido B1.5 Creación de textos orais e audiovisuais que reproduzan situacións reais ou imaxinarias de comunicación 
Reproducir situacións reais ou 

imaxina-rias de comunicación 
potenciando o de-senvolvemento 
progresivo das habilidades sociais, a 
expresión verbal e non verbal, e  a 
representación de realidades, 
sentimentos e emocións 

Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias de comunicación 
                                                                                                                                                                               [CSC] 

 
1 

TI 
TG 

 

Intenta mellorar progresivamente as súas estratexias en comunicacións orais e audiovisuais 
                                                                                                                                                                               [CAA] 

 
2 

 
SC 

 

 
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR                                                                                                                                               

(1º ESO) 
 

CRITERIOS AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC. 

PROC. 

E 

INST. 

EVA. 

 TEM- 

PORA. 

LIZ. 

Contido B2.1 Lectura, comprensión, interpretación e valoración de textos escritos do ámbito persoal, educativo ou escolar, e do ámbito social 

3
0

 s
es

iò
n

s 
le

ct
iv

as
 

 
Ler, comprender, interpretar e 

valorar textos en diferentes formatos e 
soportes 

Le correctamente en voz alta én ret información de textos escritos, recoñece e comprende as ideas principais e 

secundarias así como a relación entre elas                                                                                                  [CCL] 
2 PO/PE 

SC 
 

Resume e elabora esquemas de textos escritos de ámbito persoal, educativo ou escolar, e do ámbito social 

adecuados ao seu nivel educativo                                                                                                                     [CCL] 
2 PE 

Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, 

esquemas                                                                                                                                                  [CMCCT] 
       2 PE 

SC 

Contido B2.2 Utilización progresivamente autónoma do libro de texto, da biblioteca escolar e das tecnoloxías da información como fonte de obtención 
de información. (Educación para o uso, tratamento e a producción da información) 

 
Procurar e manexar información no 

libro de texto, na biblioteca e noutras 
fontes, en papel o en formato dixital, 
para integrara nun proceso de 
aprendizaxe continuo. 

Utiliza, de forma autónoma, diversas fontes de información (incluido o libro de texto) integrando 

coherentemente os coñecementos así adquiridos nos seus discursos orais ou escritos                                                                 

[CD] 

2 SC 
PO/PE 

 

Coñece e manexa habitualmente diccionarios impresos ou en versión digital 

                                                                                                                                                                         

[CD] 

2 SC 

Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locales, digitales…) e é capaz de solicitar autónomamente 

libros, vídeos, etc.                                                                                                                                           [CD] 
2 SC 

Contido B2.3 Coñecemento e uso das técnicas e estratexias para a producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización da 
información, redacción e revisión do texto (a escritura como proceso) 

 Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais, etc.) e elabora 

previamente borradores                                                                                                                                       [CSIE] 
2 PE 

SC 
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Aplicar progresivamente as 
estratexias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes e 
cohesionados, e para presentalos 
correctamente 

Coida a redacción dos seus textos, procurando e mostrando interese por respetar as propiedades textuais de 

adecuación, coherencia y cohesión                                                                                                         [CCL / 

CSIE] 

2 PE 
SC 

Mostra interese e coida a presentación dos seus textos escritos académicos (marxes, pulcritude, letra uniforme, 

horizontalidade dos renglóns..…)                                                                                                                [CSIE] 
3 PE 

SC 

Contido B2.4 Producción de textos escritos e audiovisuais: a) relacionados co  ámbito personal, educativo ou escolar, e social. b) de tipo narrativo, 
instructivo, expositivo, argumentativo, e textos dialogados 

 
Escribir textos en diferentes soportes 

e formatos, en relación co el ámbito de 
uso e a súa modalidade ou forma textual 

Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar o educativo e social, imitando textos modelo 

                                                                                                                                                                            

[CCL] 

2 PE  

Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos 

modelo                                                                                                                                                                [CCL] 
2 PE 

Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado dos elementos visuais  presentes neles 

                                                                                                                                                              [CMCCT / 

CD] 

2 PE 

 
 
 
 
BLOQUE 3: O COÑECEMENTO DA LINGUA                                                                                                                                        (1º ESO) 

 
CRITERIOS AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC. 

PROC. 

E 

INST. 

EVA. 

 TEM- 

PORA. 

LIZ. 

 
Contido B3.1 Conocemento, uso e valoración das normas ortográficas e gramaticais, recoñocendo o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas 

para conseguir unha comunicación eficaz. 

3
0

 s
e

si
ó

n
s 

le
ct

iv
as

 

 

 
 
Coñecer, valorar e aplicar as normas 

ortográficas e gramaticales 

 

Aplica correctamente as normas ortograficas e gramaticais básicas                                                              [CCL] 
2 PE  

 

Coñece as regras básicas de acentuación e do uso de determinadas grafías 

                                                                                                                                                                             

[CCL] 

 
2 

 
PE 

 

Recoñece e mostra interese en correxir erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos       [CCL] 
3 PE 

SC 

 
Contido B3.2 Recoñecimento, uso e explicación das categorías gramaticais (substantivo, adxectivo, artículo, pronome, adverbio, preposición, 

conxunción…)                             
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Aplicar os coñecimintos gramaticais, 

utilizando a terminoloxía necesaria para 
a explicación dos usos da lingua 

 

Identifica en textos a categoría gramatical das palabras,  subclases e rasgos morfológicos básicos     [CCL] 
2 PE 

PO 
 

Recoñece e corrixe erros gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os coñecimentos adquiridos para 

mellorar a súa producción de textos.                                                                                                                       [CCL] 
2 PE 

SC 

 

Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas producións orais e escritas                            [CCL] 
2 PO 

PE 

 
Contido B3.3 Manexo de diccionarios e outras fontes de consulta sobre o uso da lingua, en papel e formato dixital 

 

 
Usar de forma efectiva diccionarios e 

outras fontes de consulta para resolver 
dubidas sobre ol uso da lingua e para 
enriquecer o propio vocabulario. 

Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos para resolver as súas dúbidas sobre o uso da lingua e 

para ampliar o seu vocabulario                                                                                                                                         [CD] 
1 SC  

 Elabora familias léxicas, consulta no diccionario os seus significados e toma conciencia dos distintos procesos 

de formación de palabras en castelán                                                                                                   [CCL / CD] 
2 PE 

SC 

 Identifica o lexema dunha palabra e, a partir del, deduce e segmenta os demáis morfemas e precisa o seu 

significado                                                                                                                                                         [CCL] 
1 PE 

SC 

 
Contido B3.4 Recoñecemento, uso e explicación dos conectores textuales e dos principais mecanismos de referencia interna (gramaticales y léxicos)       

Identificar conectores textuais e os 
principais mecanismos de referencia 
interna en textos, recoñecendo a súa 
función na organización do contido do 
discurso. 

Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e explicación), valorando a súa  
función na organización do contido do discurso                                                                                                          [CCL] 

1 PE 
PO 

  

Recoñece, usa, explica e valora os principais mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións 
pronominais) e léxicos (elipse e susbstitucións), na organización do contido do discurso                [CCL] 

1 PE 
PO 

Contido B3.5 Recoñecemento, explicación e uso da expresión da obxectividade e subxectividade a través das modalidades oracionais e as referencias 
internas ao emisor e ao receptor dos textos   

 
Identificar os elementos que 

interveñen no acto da comunicación e 
captar a  intención comunicativa da 
persoa que fala ou escribe 

 

 

  Identifica en textos os distintos elementos que interveñen no proceso de comunicación                    [CCL] 
2 PE 

PO 
  

 Recoñece a expresión da obxectividade ou subxectividade identificando e xustificando as modalidades 

oracionais en relación coa intención comunicativa do emisor                                                                                  [CSC 

/CCL] 

2 PE 
PO 

 Identifica nunha oración o suxeito e o predicado                                                                                            [CCL] 3 PE 

PO 

Contido B3.6  Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións de libros ou películas…) nos que se usen 
varias linguas (curriculares ou otras presentes no centro) e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais.                                  
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Participar en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, cartesi, 
recensións sobre libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras presentes no 
centro docente, relacionados cos 
elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturales. 

 

Participa en proxectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, recensións de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora aas competencias que posee como persona plurilingüe. 

                                                                                                                                                              [CCL / CAA]  

 

 

 

2 

 

 

TG 

SC 

 

 

 

 

Contido B37 Recoñecemento da diversidade lingüística propia do ámbito persoal, social  emediático.  
 
Recoñecer e valorar a diversidade 

lingüística, con especial atención á 
realidade do centro docente e do ámbito 
social do alumnado. 

Coñece e valora a diversidade lingüística do seu grupo, do centro docente e do seu ámbito social próximo. 

                                                                                                                                                                        [CSC] 
2 PE 

SC 
 

 

 

 Coñece e ubica nun mapa as linguas peninsulares e os principais dialectos do castelán. 

                                                                                                                                                                          

[CCL] 

2 PE 
PO 

Coñece e identifica os niveis e rexistros da lingua 

                                                                                                                                                                          

[CCL] 

2 PE 

PO 

Contido B3.8  Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha competencia comunicativa integrada  
Reflexionar sobre o sistema e as 

normas de uso das linguas, mediante a 
compa-ración e a transformación de 
textos, enun-ciados e palabras, e utilizar 
estos coñece-mentos para solucionar 
problemas de comprensión e para la 
producción de textos 

 
Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos 

no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e producción dos textos traballados en calquera das 
outras                                                                                                                                                                     [CAA] 

 
 

1 

 
 

SC 

  

 
 
 
 
 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA                                                                                                                                                                                       

(1º ESO) 
 

CRITERIOS AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC. 

PROC. 

E 

INST. 

EVA. 

 TEM- 

PORA. 

LIZ. 

Contido B4.1 Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, como fonte de pracer, de enriquecimiento persoal e de 
coñecemento do mundo, para lograr o desenvolvemento dos seus propios gustos  e intereses literarios, e a súa autonomía de lectura.   

3
0

 
se

si
ó

n
s 

le
ct

iv
as

 

 Lee as obras obligatorias fixadas nos prazos establecidos  3 

 
PE/PO 

TI/T 
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Leer fragmentos ou obras da lit. 
española e universal de todos os tempos, 
e da  literatura xuvenil, próximas a os seus 
gustos e aficións, mostrando interés pola 
lectura. 

                                                                                                                                                                 

[CCEC/CSC] 

Le e comprende con un grao crecente de interese e  autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, a  aficións 

e aos seus intereses                                                                                                                                [CCL] 
 

2 
PE 
PO 

 

Faba na clase dos libros e comparte as súas impresións cos seus compañeiros/as                                         [CCEC] 

 

 
2 

 
SC 

Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente a expresión corporal como manifestación 

de sentímentos e emocións, respetando as producións das demáis persoas                                     [CCEC/CSC] 
1 TG 

SC 

Contido B4.2 Comprensión do contido de textos literarios de distintos xéneros, identificación de estos e das suas características básicas              
 
 
Comprender ol contido de textos 

literarios nos distintos xéneros (lírica, 
narración, teatro), e  identificar estos e 
os seus aspectos diferenciais  dunha 
maneira razoada.              

 

Comprende e  precisa o tema principal de textos literarios de distinto xénero                                        [CCEC/CSC] 
2 PE  

 

Identifica o xénero de textos ou fragmentos literarios                                                                                      [CCEC] 
3 PE 

Identifica e explica os aspectos formais dos distintos xéneros (métrica, narrador…etc.)                      [CCEC] 

 
2 PE 

Coñece oos principais subxéneros literarios e as súas características básicas 

                                                                                                                                                                          

[CCEC] 

2 PE 

Contido B4.3 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de outros, utilizando as convencións formais do xénero e con intención 
lúdica e creativa.                                 

 
Redactar textos persoais de intención 

literaria seguendo as convencións do 
xénero, con unha intención lúdica e 
creativa. 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos e pautas seguindo as convencións do xénero 

con intención lúdica e creativa.                                                                                                              [CCL / 

CCEC] 

 
2 

TI 
TG 

 

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 

sentimentos.                                                                                                                                           [CSIE / 

CCEC] 

2 SC 
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1.3 Distribución da materia e proposta global de temporalización: 

  A división do libro Lengua castellana y literatura 1º ESO, de ed. Vicens Vives, en tres partes distribuido en 

tres volúmenes cun total de 12 unidades didácticas que combinan contidos de comprensión e expresión escrita 

e oral, literatura, gramática, ortografía e léxico. 

Precisamos unha posible temporalización nos seguintes cadros, a pesares de quedar esta a elección do 

profesorado que imparta a materia: 

 

Primeiro trimestre Segundo trimestre Terceiro trimestre 
 

Volumen 1.1 do libro de texto que 
comprende as unidades didácticas 
1, 2 3 e 4.  

Volumen 1.2 do libro de texto 
que comprende as unidades 
didácticas 5, 6, 7 e 8. 

Volumen 1.3 do libro de texto 
que comprende as unidades 
didácticas 9, 10, 11 e 12. 

 

   No Cap. V, art. 24, da Resolución de 15 de Xullo de 2016 (DOG nº 144, 1 agosto) requírese establecer unha 

temporalización para cada estándar de aprendizaxe, pero na nosa materia non é realista nin eficaz anticipar un 

plan de temporalización tan preciso se temos en conta a estreita interrelación dos contidos de lingua e literatura, 

pois varios dos distintos bloques pódense traballar simultaneamente; por exemplo, ante un texto este lese, 

coméntase, fanse exercicios léxicos e gramaticais.. etc. Ademais hai que considerar os distintos ritmos de 

aprendizaxe do alumnado e as incidencias que poden presentarse ao longo do curso (asistencia a actividades 

extraescolares, festividades locais, perda de días lectivos por outros motivos varios), polo que non é viable 

precisar unha temporalización para cada estándar. Agora ben, con 4 horas semanas, se consideramos posibles 

unhas 45 xornadas lectivas para o primeiro trimestre, 45 para o segundo e 30 para o terceiro aventuramos en 

cada un dos bloques de contido as xornadas lectivas que se lle poderían dedicar, tal como recóllese nos cadros 

do anterior apartado. 

 

    En canto ás lecturas  trimestrales que este Departamento establece para 1º ESO son as seguintes: 
 
1ª avaliación : 

➢ Mitos griegos, María Angelidou, Vicens-Vives 
 

2ª avaliación: 
➢ La biblioteca de los libros vacíos, Jordi Sierra y Fabra, ed. Algar. 

 
3ª avaliación: 

➢ La vuelta al mundo en ochenta días, Julio Verne, ed. Anaya 
 

Adiantamos que ler estas obras e demostrar realizar unha lectura comprensiva é CONDICIÓN INDISPENSABLE 
para unha avaliación positiva nas avaliacións trimestrais e na final. 

 
A estas lecturas, engándense outros títulos de literatura xuvenil a criterio das profesoras deste nivel que farán 

unha proposta máis variada para a escolla libre de lecturas. 
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2. PROGRAMACIÓN MATERIA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 2º ESO 

 

2.1 Obxectivos do curso: 

   Aparte dos obxectivos xerais para a materia xa sinalados, hai uns obxectivos mínimos concretos para cada 

curso que o alumnado debe alcanzar para a súa avaliación positiva ao final do curso. Para iso nos 

correspondentes estándares de aprendizaxe hase de lograr un grao mínimo de consecución “Aceptable”. 

Loxicamente hai, ademais, un obxectivo e requisito previo para unha avaliación positiva da materia: Mostrar 

unha boa disposición para a aprendizaxe, esforzarse e realizar todas as tarefas encomendadas polo profesor 

correspondente. 

 

 Os establecidos para 2º ESO son os seguintes: 

❖  Comunicación oral: escoitar e falar: 

✓ Expresarse oralmente con corrección, coherencia e propiedade, utilizando o nivel e rexistro de lingua 

adecuado a cada situación comunicativa  

✓ Comprender a intención  comunicativa de textos orais de distinto ámbito de uso e tipoloxía (expositivos, 

narrativos, instructivos), identificar a súa  idea principal e resumir a información relevante. 

 
❖ Comunicación escrita: Ler e escribir 

✓ Comprender a intención comunicativa de textos escritos de distinto tipo, identificar a súa idea principal  

e secundarias resumilas e/ou esquematizalas. 

✓ Elaborar textos escritos correctos na súa presentación, ortografía e puntuación, e que cumpran coas 

propiedades textuais de adecuación, coherencia e cohesión. 

✓ Identificación razoada dun texto segundo o seu ámbito de uso e a súa modalidade textual 

✓ Producir textos de distinto tipo, xa sexa segundo o seu ámbito de uso ou modalidade textual, que 

cumpran coas características propias do texto en cuestión. 

 

 

❖ Coñecemento da lingua: 

✓ Coñecer e aplicar correctamente as regras de acentuación e demais normas ortográficas 

✓ Identificación e clasificación de clases gramaticais de palabras, precisando as súas subtipos e trazos 

morfolóxicos 

✓ Identificación dos morfemas básicos das palabras, do seu significado e do procedemento de formación. 

✓ Identificar e facer un correcto uso nos seus textos dos principais mecanismos de cohesión 

✓ Identificación e clasificación básica da oración, dos sintagmas ou frases, e as funcións sintácticas 

principais que estes desempeñan 

✓ Coñecer o significado e utilizar adecuadamente o léxico traballado en clase 

✓ Coñecer os distintos fenómenos semánticos (sinonimia, antonimia, homonimia) e aplicalos ao léxico 

traballado en clase 

✓ Coñecer as linguas peninsulares e identificar os dialectos do castelán identificando os seus trazos 

básicos. 
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❖  Educación literaria: 

 

✓ Lectura comprensiva das obras establecidas para o curso e realización das actividades fixadas 

sobre elas (resumo, fichas de lectura.) 

✓ Recoñecer o xénero e subgéneros dunha obra ou texto literario, identificando e achegando 

algún comentario básico sobre os seus elementos de contido e fomentando a lectura. 

 

  2.2 Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables: 

  Nos seguintes cadros, correspondentes ao catro bloques de contidos da materia, recollemos seguindo 

o Currículo oficial os distintos contidos de cada bloque, os seus criterios de avaliación e os respectivos 

estándares de aprendizaxe (precisando entre corchetes as competencias traballadas). Concretamos, 

ademais, para cada estándar de aprendizaxe o seu grao mínimo de consecución para superar a materia e os 

posibles procedementos e instrumentos de avaliación. Para iso recorremos aos seguintes descriptores: 

 

❖ Grao mínimo de consecución: 1 (Elemental) / 2 (Aceptable) / 3 (Avanzado) 

❖ Procedementos e instrumentos de avaliación: PE (Prueba escrita) / PO (Prueba oral) / TI (Trabajo 

individual) / TG (Trabajo en grupo) / T (Test) / SC (Seguimento clase) 
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BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR                                                                              (2º ESO) 
 

CRITERIOS AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC. 

PROC. 
/ INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA. 

LIZ. 

Contido B1.1  Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación co ámbito de uso: ámbito persoal, educativo ou escolar, e 
social. 

2
2

 s
e

si
ó

n
s 

le
ct

iv
as

 

 
Escoitar de forma activa, 

comprender, interpretar e valorar textos 
orais propios dos ámbitos persoal, 
educativo ou escolar, e social. 

Comprende o sentido global de textos orais propios do ámbito persoal, escolar/educativo e social, identificando 

a estructura, a información relevante e la intención comunicativa do falante.                                        [CCL] 
2 PO 

PE 
 

 Retén información relevante e extrae informacións concretas.  

                                                                                                                                                                            

[CCL] 

2 PO 
PE 

Segue e interpreta instruccións orais respetando a xerarquía dada. 

                                                                                                                                                                           

[CCL] 

2 PO 
PE 

Contido B1.2 Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación coa súa finalidade: textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos e textos argumentativos. Diálogo 

 
 
Escoitar de maneira activa, 

comprender, interpretar e valorar textos 
orais de diferente tipo. 

Comprende o sentido global de textos orais de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva e 

argumentativa, identificando a información relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención 

comunicativa do falante, así como  ea súa estructura e as estratexias de cohesión textual oral.                           

[CCL] 

2 PO 
PE 

 

Retén información relevante e extrae informacións concretas. 

                                                                                                                                                                             

[CCL] 

2 PO 
PE 

Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados para localizar o significado de palabras ou enunciados 

descoñecidos (demanda axuda, busca en diccionarios, recorda o contexto en que aparece, etc.)                   [CAA] 
2 SC 

Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos e  argumentativos de forma clara, recollendo 

as ideas principais e integrando a información en oracións que se relacionen lóxica e semánticamente. 

[CCL/[CAA] 

2 PO 
PE 

Contido B1.3. Escoita activa e cumplimento das normas básicas que favorecen a comunicación. 
Escoitar de maneira activa e 

comprender o sentido global de textos 
orais. 

Observa e analiza as intervencións de cada participante nun debate tendo en conta o ton empregado, a linguaxe 

que se utiliza, el contenido e o grao de respeto hacia las opinións das demáis persoas.       [CCL/CSC] 
 

3 

 
SC 

 

Contido B1.4 Coñecemento e uso progresivamente autónomo das estratexias necesarias para a producción e avaliación de textos orais, atendendo 
aos seus aspectos verbais e non verbais 

 
 
Comprender o sentido global de 

textos orais 

Recoñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade expositiva, a adecuación, a 

coherencia do discurso e a coherencia e a cohesión dos contidos                                                           [CSIE] 
2 PE/PO 

SC 
 

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal e da xestión de tempos, e o emprego 

de axudas audiovisuaies e calqueira tipo de discurso                                                                                           [CD] 
2 SC 

Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir da práctica habitual da avaliación  autoavaliación, 

y propón solucións para mellorar                                                                                           [CAA] 
3 PE/PO 

SC 
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Contido B1 5 Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias para falar en público e participación en debates e coloquios respetando as 
normas básicas de interacción, intervención e cortesía que regulan estas prácticas orais 

 
Aprenderfalar en público, en 

situacións formais e informais, de forma 
individual ou en grupo 

cínguese ao tema, non divaga e atende ás instruccións do moderador ou moderadora en debates e 
coloquios 

                                                                                                                                                                          [CSC] 

2 PO 
SC 

 

Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á finalidade da práctica 
oral  

                                                                                                                                                                          [CCL] 

2 PO 
SC 

Respeta as normas de cortesía propias de estas prácticas orais: axústase ao seu turno de palabra, escoita 
activamente aos demáis, xesticula adecuadamente, usa fórmulas de saludo e despedida.                                
[CCL/CSC/CCL] 

3 SC 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR                                                                                                                                              
(2º ESO) 

 
CRITERIOS AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC 

PROC. 
E INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA. 

LIZ. 

Contido B2.1: Coñecemento e uso das técnicas e estratexias necesarias para a comprensión de textos escritos 

2
2

 s
es
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n

s 
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as
 

 
 
 
 
Aplicar estratexias de lectura 

comprensiva e crítica de textos 

Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función do obxetivo e o tipo de texto 

                                                                                                                                                                            

[CCL] 

2 SC  

Comprende o significado das palabras propias do nivel formal da lingua e as incorpora ao seu repertorio léxico 

                                                                                                                                                                            

[CCL] 

2 PE 
SC 

Relaciona a información explícita e implícita dun texto e a relaciona co contexto 

                                                                                                                                                                          

[CCEC] 

2 PE 
PO 

Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas secundarias, comprendendo as relacións que se establecen 

entre elas                                                                                                                                          [CCL] 
3 PE 

PO 

Fai inferencias e hipótesis sobre o sentido dunha frase ou dun texto que conteña diferentes matices semánticos e 

que favorezan a construción do significado global e da avaliación crítica                                       [CMCCT] 
2 PO 

Contido B2.2 Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos e argumentativos 
 
Ler, comprender, interpretar e 

valorar textos en diferentes formatos e 
soportes 

Localiza, relaciona e secuencia informacións explícitas e implícitas en un texto, e deduce informacións ou 

valoracións implícitas                                                                                                                                      [CCL] 
2 PE 

PO 
 

Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, esquemas, 

etc.                                                                                                                                                               [CMCCT]  
2 PE 

PO 

Contido B2.3 Utilización progresivamente autónoma da biblioteca escolar e das tecnoloxías da información e da comunicación como fontes de 
información 

Procurar e manexar información,  na 
biblioteca e noutras fontes, en papel o 

Utiliza de manera autónoma diversas fontes de información integrando os coñecementos adquiridos nos seus 

discursos orais ou escritos                                                                                                                                   [CD] 
2 SC 

TI/TG 
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dixital, para integrala nun proceso de 
aprendizaxe continuo 

Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de bibliotecas dixitales, e é capaz de solicitar 

autónomamente libros, vídeos, etc.                                                                                                                    [CD] 
2 SC 

TI/TG 

Contido B2.4 Coñecemento e uso das técnicas e as estrategias para a producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización da 
información, redacción e revisión do texto. A escritura como proceso. 

 
Aplicar progresivamente as 

estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes e 
cohesionados 

Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc.) e redacta 

borradores de escritura                                                                                                                                      [CSIE] 
2 PE 

SC 
 

Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas e respetando as normas gramaticales y ortográficas                                                       

[CCL] 

2 PE 

Contido B2.5 Producción de textos escritos e audiovisuais en sus distintas modalidades (narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos, expositivos e 
argumentativos) relacionados co ámbito persoal, educativo o escolar, e social 

 
 
Escribir textos en diferentes soportes 

e formatos, en relación con el ámbito de 
uso 

Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar o educativo e social, imitando textos modelo 
                                                                                                                                                                              [CCL] 

2 PE  

Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos e dialogados, imitando 
textos modelo                                                                                                                                                                [CCEC] 

2 PE 

Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado dos elementos visuais que poden aparecen nos 
textos                                                                                                                                                     [CMCCT] [CD] 

2 PE 

 
 
BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA                                                                                                                                                                         

(2º ESO) 
 

CRITERIOS AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC. 

PROC. 
E INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA. 

LIZ. 

Contido B3.1 Coñecemento, uso e valoración das normas ortográficas e gramaticales, recoñecendo o seu valor social e a necesidade de cinguirse a 
elas para conseguir unha comunicación eficaz 

2
2

 s
es
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n
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Aplicar os coñecementos sobre a 
lingua e as súas normas de uso para a 
composición e a revisión 
progresivamente autónoma de textos 
propios e alleos. 

Coñece as regras de acentuación e aplicaas correctamente nos textos propios e corrixe os erros nos alleos 

                                                                                                                                                                             

[CCL] 

2 PE  

Aplica correctamente as demáis regras ortografícas, recoñece os erros ortográficos en textos propios e alleos, 

e mostra interese en correxilos e non incurrir nos mesmos erros                                                                       [CCL] 
2 PE 

Contido B3.2 Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais: substantivo, adxectivo (determinativos e cualificativos), pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e interxección 

Recoñecer as distintas categorías 
gramaticais e os seus rasgos 
morfológicos distintivos, e explicar o seu 
uso correcto nos los textos 

Recoñece as distintas categorías gramaticais e os seus rasgos distintivos, explica o uso, e utiliza estes 

coñecementos para correxir errores gramaticais en textos propios e alleos                                                                            

[CCL] 

2 PE/PO 
SC 

 

Coñece e utiliza adecuadamente as distintas formas verbais en produccións propias e alleas 

                                                                                                                                                                             

[CCL] 

2 PE/PO 
SC 
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Contido B3.3 Recoñecemento, uso e explicación dos sintagmas ou frases, os seus elementos constitutivos e as funcións sintácticas básicas 

Recoñecer os distintos tipos de 
frases ou sintagmas, os seus elementos 
constitutivos e as funcións sintácticas 
básicas da oración 

* Identifica os distintos tipos de sintagmas ou frases e os seus elementos constitutivos, así como a clase 
gramatical de palabras que os desempeñan                                                                                                                               
[CCL] 

2 PE/PO 
SC 

 

* Identifica as funciones sintácticas básicas na oración: suxeito, predicado, C.directo, C.Indirecto, C. 
Agente, Atributo, CCircunstancial                                                                                                                                    [CCL] 

2 PE/PO 
SC 

Contido B3.4 Semántica: comprensión e interpretación dos compoñentes do significado das palabras e as relacións semánticas que se establecen 
entre elas. Identificación dos morfemas da palabra e os seus distintos procedementos de formación: derivación, composición e parasíntesis 

Comprender o significado das 
palabras en toda a súa extensión para 
reconocer e diferenciar os usos 
obxectivos dos subxectivos, comprender 
e valorar as relacións semánticas de 
sinonimia e contrariedade e o seu uso no 
discurso, e coñecer e facer uso dos 
procedementos de formación de 
palabras 

Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de una frase o 

un texto, ya sea oral o escrito.                                                                                                                                  [CCL] 
1 PE/PO 

SC 
 

Manexa dicionarios e outras fontes de consulta para resolveras súas dúbidas  

                                                                                                                                                                              

[CD] 

2 SC 

Recoñece e usa sinónimos y antónimos de una palabra, e explica o seu uso concreto nunha frase o nun texto 

oral ou escrito                                                                                                                                                                   [CCL] 
2 PE/PO 

SC 

Identifica e clasifica os morfemas dunha palabra así como o seu procedemento de formación, e fai uso de tales 

procedementos para a ampliación do seu léxico                                                                                                 [CCL] 
2 PE/PO 

SC 

Contido B3.5 Observación, reflexión e explicación dos cambios que afectan ao significado das palabras (causas e mecanismos): metáforas, metonimia, 
palabras tabú e eufemismos 

Recoñecer os cambios de significado 
que poden afectar a unha palabra no  
texto: metáfora, metonimia, palabras 
tabú e eufemismos 

Recoñece e explica o uso metafórico e metonímico das palabras nunha frase o nun texto oral ou escrito. 

                                                                                                                                                                           

[CCEC] 

1 PE 
PO 

 

Recoñece e explica os fenómenos contextuais que afectan ao significado global das palabras: tabú e eufemismo 

                                                                                                                                                                           

[CCEC] 

1 PE 
PO 

Contido B3.6 Recoñecemento, uso e explicación dos conectores textuais e dos principais mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais como 
léxicos. 

 

Identificarlos conectores textuales e 
os principais mecanismos de referencia 
interna presentes nos textos, 
recoñecendo a súa función na 
organización do discurso 

Recoñece, usa e explica os conectores textuais –en especial, os de adición, contraste e explicación– e 
valora a súa función na organización do contido do texto                                                                                            [CCL] 

1 PE 
PO 

 

Recoñece, usa e explica os principais mecanismos de referencia interna, gramaticais (sustituciones 
pronominales) e léxicos (elipsis e sustitucións mediante sinónimos e hiperónimos) e valora a súa función na 
organización do contido do texto                                                                                                                  [CCL] 

1 PE 
PO 

Contido B3.7 Recoñecemento, uso e explicación dos recursos de modalización en función da persoa que fala ou escribe. Expresión da subxetividade 
e obxetividade a través das modalidades oracionais e as referencias internas a emisor e ao receptor nos textos 

 
Identificar a intención comunicativa 

da persoa que fala ou escribe 

* Recoñece as distintas modalidades oracionales (enunciativa, interrogativa, exclamativa, dubitativa, 
desiderativa, exhortativa) e as súas características lingüísticas                                                                                                     [CCL] 

2 PE 
PO 

 

Explica a diferenza significativa que implica o uso dos tempos e modos verbais. 
                                                                                                                                                                            [CCL] 

2 PE 
PO 
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Contido B3.8 Recoñecemento da diversidade lingüística, propia do ámbito persoal, social e mediático 
 
Recoñecer e valorar a diversidade 

lingüística, con especial atención á 
realidade galega 

* Recoñece e explica a diferenza entre os conceptos de linguaxe, lengua, fala e dialecto, así como os de 
bilingüismo e diglosia                                                                                                                                        [CCL] 

2 PE 
PO 

 

Valora a diversidade lingüística de España, a orixe das súas distintas linguas, e os principais dialectos do 
castelán                                                                                                                                                            [CSC] 

2 PE 
PO 

Contido B3.9 Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha competencia comunicativa integrada 

Reflexionar sobre o sistema e as 
normas de uso das linguas, mediante a 
compa-ración e a transformación de 
textos, enunciados e palabras, e utilizar 
estos coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e para a 
producción de textos 

 
Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos 

no curso  nunha das linguas, para mellorar a comprension e a producción dos textos traballados en calqueira 
das outras                                                                                                                                                               [CAA] 

 
 

2 

 
 

SC 

 

Contido B3.10 Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteles, recensións sobre libros e películas, etc.) nos que 
se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, e relacionados cos temas transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturales 

Participar en proxectos nos que se 
utilicen varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro, e 
relacionados con elementos 
transversales, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturales. 

 
Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteles, recensións sobre libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados con elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora las competencias que posee como persoa bilingüe                  
[CCL] 

 
 

2 

 
TI 
TG 

 

 
 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA                                                                                                                                                                                        

(2º ESO) 
 

CRITERIOS AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC. 

PROC. 
E INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA. 

LIZ. 

Contenido B4.1 Lectura libre de obras (ou fragmentos) da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, como fonte de placer, de 
enriquecimiento persoal e de coñecemento do mundo, para lograr el desenvolvemento dos seus propios gustos e intereses literarios, e a súa autonomía 
de lectura 

2
2
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Fomentar o gusto e o hábito pola 
lectura en todas as súas vertentes: como 
fonte de acceso ao coñecemento e como 
instrumento de pracer e diversión que 
permite explorar mundos diferentes aos 
nosos, xa sexan reais ou imaxinarios 

 Lee as lecturas acordadas nos prazos establecidos   3 SC  

Fala na clase dos libros lidos, comparte as súas impresións cos compañeiros/as e participa nos debates sobre 

cuestións que se plantexen sobre as lecturas                                                                                     [CCL] [CSC] 
2 PO 

TG 

Le en voz alta modulando, adecuando a voz, apoiándose en elementos da comunicación non verbal y 

potenciando a expresión verbal                                                                                                                   [CCL] 
2 PO 

SC 
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Contido B4.2 Lectura comprensiva e reflexiva de obras (ou fragmentos) da literatura española e universal de todos os tempos, adecuada á súa idade 
, e da literatura xuvenil 

Ler fragmentos ou obras literarias 
(da lit.  española e/o univeral, lit. 
juvenil…)  mostrando interés pola 
lectura, valorando a súa importancia 
como expresión do sentimento humano, 
e promover a reflexión sobre a súa 
conexión co resto de as artes e a 
interrelación de temas e personaxes de 
todas as épocas. 

 Le as lecturas acordadas en los prazos establecidos e comprende o seu argumento e sentido 

                                                                                                                                                                       

[CAA] 

3 PO/PE 
TI/T 

 

Le e comprende con un grado crecente de interese e autonomía obras literarias próximas a os seus gustos, 

aficións ou intereses                                                                                                                                                          [CCL] 
2 PE 

PO 

Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión observando, analizando e explicando a relación entre 

diversas manifestacións artísticas de todas as épocas (música, pintura, cine, etc.)                                 [CCEC] 
1 PE 

PO 

Recoñece e comenta a continuidade ou a evolución de personaxes-tipo, temas e formas ao longo de distintos 

períodos histórico-literarios ata a actualidade                                                                                            [CAA] 
1 PE 

PO 

Contido B4.3 Aproximación aos xéneros literarios: os seus rasgos característicos, diferenciación dos principais subxéneros e iniciación ao 
comentario de texto. 

 
 Recoñecer as características básicas 

dos xéneros literarios, diferenciar os 
seus respectivos subxéneros e elaborar 
breves e sinxelos comentarios de textos 

 Recoñece e explica as características básicas dos xéneros literarios 

                                                                                                                                                                        

[CCL] 

3 PE 
PO 

 

Diferencia os principais subxéneros literarios e aporta unha explicación argumentada 

                                                                                                                                                                        

[CCL] 

2 PE 
PO 

Reconoce e comenta a continuidade ou a evolución de personaxes-tipo (o heroi, o gracioso…), temas (o amor, 

a natureza, o tempo, mitoloxía…) e formas (estrofas e poemas estróficos básicos…) ao longo de distintos 

períodos histórico-literarios ata a actualidade                                                                                             [CCL] 

1 PE 
PO 

Contido B4.4 Redacción de textos de intención literaria a partir da lectura de textos, utilizando as convencións formais de xénero e con intención 
lúdica e creativa 

Redactar textos persoais de 
intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención 
lúdica e creativa. 

Redacta textos personais de intención literaria a partir modelos dados seguindo as convenciones do xénero, con 

intención lúdica e creativa                                                                                                                [CCL] [CCEC] 
1 PE  

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os seus 

propios sentimentos.                                                                                                                                                 [CAA] 
2 SC 
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2.3 Distribución da materia e proposta global de  temporalización: 

 

 

A división  do libro Lingua castelá e literatura 2º ESO, de  ed.  Santillana, en seis seccións (12 unidades 

con contidos de competencia lectora, de literatura, comunicación, ortografía, gramática e léxico, permite 

traballar os contidos da forma máis apropiada segundo as necesidades da aula. 

O profesor ou profesora e a materia poderá  elixir combinar as unidades de lingua coas de literatura 

durante os tres trimestres (Opción A) ou ben traballar as unidades en orde sucesiva (Opción  B). Precisamos 

estas dúas opcións globais de  temporalización nos seguintes cadros: 

 

Opción A: 

Primeiro trimestre Segundo trimestre Terceiro trimestre 
 

❖ Unidades 1-3 de lengua. 
❖ Unidades 1 de literatura. 
❖ Unidades 1-3 de léxico 

 

 
❖ Unidades 4-6 de lengua. 
❖ Unidades 2-3 de literatura. 
❖ Unidades de competencia lectora 3 

 

 
❖ Unidades 7-8 de lengua. 
❖ Unidad 4 de literatura. 
❖ Unidades de ortografía 

 

 
Opción B: 

Primeiro trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 
 

➢ Bloque de competencia lectora 
➢ Bloque de comunicación 

 

 
❖ Bloque de léxico 
❖ Bloque de ortografía: grafías, 

acentuación y puntuación 
 

 
> Gramática 
> Literatura 
 
 

 

    Esta é a nosa proposta global de  temporalización, porque non é fácil, realista nin eficaz anticipar un 

plan de  temporalización máis preciso para cada contido e os seus estándares xa que: 

 a) en primeiro lugar, na nosa materia pódense (e deben) traballar simultáneamente contidos dos tres 

bloques (por ex., a partir dun texto pódese ler, traballar o coñecemento da lingua e escribir un 

comentario);  b) en segundo lugar, porque cada grupo pode ter distintos ritmos de aprendizaxe; e  c) ao 

longo do curso adoitan darse distintas incidencias que obrigan a un continuo axuste da  temporalización 

(asistencia a actividades extraescolares, festividades locais, perda de días lectivos por outros motivos 

varios…). Agora ben, se partimos que son tres clases semanais, podemos estimar posibles unhas 35 

xornadas lectivas para o primeiro e segundo trimestre, e tan so unas 20 para o terceiro. En total unhas 90 

xornadas no curso que, distribuídas entre os catro bloques de contidos, correspondería a unhas 22 sesións 

dedicadas a cada bloque. Son os datos  estimativos que facemos constar nos cadros do anterior apartado. 

En canto a lecturas obrigatorias, este departamento acorda tres obras para 2º ESO, que se distribuirán 

proporcionalmente para cada trismestre. Adiantamos que ler estas obras e demostrar realizar unha 

lectura comprensiva é CONDICIÓN INDISPENSABLE para unha avaliación positiva nas avaliacións 

trimestrais e na final. O alumno ten a posibilidade de realizar outras lecturas voluntarias que propoñerá 

o profesor do grupo, e se este o establece así tamén poderían ser elixidas libremente o alumnado.   

A profesora pode propor outras lecturas complementarias e opcionais durante do curso. 

As tres lecturas acordadas para o presente curso son as seguintes:: 

➢ Susan Hinton, Rebeldes, ed. Santillana 
➢ María Fernanda Heredia, La lluvia sabe por qué, ed. Santillana  
➢ Adaptación de obra teatral clásica ou xuvenil, a proposta do profesor. 
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3. PROGRAMACIÓN MATERIA LINGUA CASTELÉ E LITERATURA 3º ESO 

 

3.1 Obxectivos do curso: 

Á parte dos obxectivos xerais para a materia xa sinalados, hai uns obxectivos concretos para cada etapa 

nos que o alumno debe demostrar lograr un nivel adecuado para superar satisfactoriamente o curso. Para 

iso, nos correspondentes estándares de aprendizaxe hase de lograr un grao mínimo de consecución 

“Aceptable”. 

 

 Para o curso 3º ESO este Departamento establece os seguintes:       

❖  Comunicación oral: escoitar e falar: 

 

✓ Expresarse oralmente con corrección, coherencia e propiedade, utilizando o nivel e 

rexistro de lingua adecuado a cada situación comunicativa  

✓  Comprender o sentido global e intención de textos orais de distinto tipo e forma, 

identificar as súas ideas principais e secundarias, resumilas e  esquematizarlas 

✓  Comunicación escrita: Ler e escribir: 

✓  Lectura comprensiva de textos escritos de distinto tipo  indentificando a súas( s) 

idea( s) principal(s) e secundarias e resumilas e/ou  esquematizarlas correctamente 

✓  Explicar o significado preciso do léxico dos textos propostos e saber precisar 

sinónimos e  antónimos 

✓  Elaborar textos escritos correctos na súa presentación, ortografía e puntuación, 

e que cumpran coas propiedades textuais de adecuación, coherencia e cohesión. 

✓  Identificación razoada dun texto segundo o seu ámbito de uso e a súa modalidade   

textual. 

✓  Producir textos de distinto tipo, xa sexa segundo o seu ámbito de uso ou 

modalidade textual, que cumpran coas características propias do texto en cuestión. 

 

❖  Coñecemento da lingua: 

 

✓ Coñecer e aplicar correctamente as regras de acentuación e demais normas  ortográficas 

✓ Identificación e clasificación de clases  gramaticales de palabras, precisando as súas  subtipos 

e  trazos  morfolóxicos. 

✓ Recoñecer e explicar os procedementos de formación de palabras. 

✓  Identificar as funcións  sintácticas na oración, o tipo de frase ou  sintagma que as            

desempeñan  e os seus elementos constitutivos. 

✓  Recoñecer os distintos tipos de oración segundo a súa modalidade e estructura. 

✓  Coñecer e identificar os  conectores textuais e principais mecanismos de cohesión. 

✓  Identificar as distintas formas textuais e saber explicar as súas características formais 

✓  Identificar a variedade  dialectal dun texto así como os seus trazos distintivos. 
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❖ Educación literaria: 

 

✓ Lectura comprensiva das obras establecidas para o curso e correcta realización das 

actividades fixadas sobre elas (resumo, fichas de lectura, comentario de determinados 

aspectos….) 

✓  Comprender, identificar e comentar correctamente o contido e aspectos formais de 

textos literarios de distintos xénero dos autores e obras representativas da  lit.dos períodos 

estudados no curso 

✓  Coñecer e explicar cunha correcta exposición as características dos períodos, tendencias, 

xéneros e autores da  lit. castelá entre a Idade Media e o Século de Ouro. 

 

      Para alcanzar un nivel mínimo suficiente en tales obxectivos, o alumnado debe mostrar interese e 

esforzo, e aplicarse na realización dos exercicios, traballos ou probas. 

 

3.2 Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables: 

  Nos seguintes cadros sinalamos seguindo o Currículo oficial os distintos contidos de cada bloque, os 

seus criterios de avaliación e os correspondentes estándares de aprendizaxe (precisando entre  corchetes 

as competencias crave traballadas). Concretamos, ademais, para cada estándar de aprendizaxe o seu grao 

mínimo de consecución para superar a materia e os posibles procedementos e instrumentos de 

avaliación. Para iso recorremos aos seguintes descriptores: 

 

 

❖ Grao mínimo de consecución: 1 (Elemental) / 2 (Aceptable) / 3 (Avanzado) 

 

❖ Procedementos e instrumentos de avaliación: PE (Proba escrita) / PO (Proba oral) / TI 

(Traballo individual) / TG (Traballo en grupo) / T (Test) / SC (Seguimento clase)
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BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR                                                                       (3º ESO) 
 

CRITERIOS AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC 

PROC. 
E INSTR. 

EVAL. 

 TEM 
PORA 

LIZ. 

Contido B1.1 Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación co ámbito de uso: persoal, educativo ou escolar, e social.  

 
Escoitar de forma activa, comprender, 

interpretar e valorar textos orais propios 
dos ámbitos persoal, educativo o escolar, 
e social. 

Comprende o sentido global de textos publicitarios e periodísticos, distinguindo a información da persuasión na 

publicidade e a información da opinión en noticias, reportaxes, etc., identificando as estratexias de enfatización e 

de expansión.                                                                                                                                                      [CCS]  

2 PO 
PE 

 

 Resume textos, de forma oral, recollendo as ideas principais e integrándoas con claridade en oracioóns que se 

relacionen lóxica e semánticamente.                                                                                                                    [CCL] 
2 PO 

Contido B1.2 Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación coa súa finalidade: textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, textos argumentativos e dialogados 

 
Escoitar de maneira activa, 

comprender, interpretar e valorar textos 
orais de diferente tipo. 

Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de procedencia non verbal. 

                                                                                                                                                                              

[CCL]  

2 PO 
PE 

  

Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos, instructivos e dialogados, emitindo xuizos razoados sobre as ideas expresadas neles    [CCL] 
2 PO 

PE 

Contido B1.3 Observación, reflexión, comprensión e valoración do sentido global de debates, coloquios e conversas espontáneas, da intención 
comunicativa de cada interlocutor, e aplicación das normas básicas que os regulan.                                       

2
2

 s
e

si
ó

n
s 

le
ct

iv
as

  
Escoitar de maneira activa e 

comprender o sentido global de textos 
orais. 

Escoita, comprende e explica o sentido global de debates, coloquios e conversas espontáneas, precisa as súas ideas 

máis relevantes, recoñecendo a intención comunicativa e a postura de cada participante, así como as diferenzas 

entre as comunicacións formais e as espontáneas.                                                                     [CSC] 

 
2 

SC 
PE 
PO 

 

Contido B1.4  Coñecemento e uso progresivamente autónomo das estratexias necesarias para a producción e avaliación de textos orais, atendendo aos 
seus aspectos verbais e non verbais 

Recoñecer, interpretar e avaliar as 
propie-dades textuais en produccións 
orais propias e alleas, así como os 
aspectos prosódicos e os elementos non 
verbais. 

Recoñece o proceso de producción de discursos orais valorando a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia 

del discurso e a cohesión dos contenidos                                                                                     [CCL] 
2 SC 

PE/PO 
  

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal, da xestión de tempos, e do emprgeo de 

axudas audiovisuais en calqueira tipo de discurso .                                                                                         [CD] 
3 SC 

Contido B1 5 Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias para falar en público: planificación do discurso, prácticas orais formais e 
informais, e avaliación progresiva 

 

 
 
Aprender a falar en público, en 

situacións formais e informais, de forma 
individual ou en grupo 

Organiza previamente nun guión o contido dos seus textos orais fomales, precisando as ideas principais así 
como as secundarias e os exemplos que van a apoiar o seu desenvolvemento.                                                              [CCL] 

2 SC 
PE 

 

Incorpora progresivamente palabras propias ol nivel formal da lingua ás suas prácticas orais 
                                                                                                                                                                              [CCL] 

2 SC 
PO 

Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á  finalidade da práctica oral 
                                                                                                                                                                             [CCL] 

2 PO 
SC 

Avalía mediante guías as produccións propias e alleas, mellorando progresivamente as súas prácticas 
discursivas 

2 SC 
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                                                                                                                                                                              [CAA]  

Contido B1.6 Participación en debates, coloquios e conversas espontáneas respetando as normas básicas de interacción, intervención e cortesía que 
regula estas prácticas orais. 

 
Participar e valorar a intervención en 

debates, coloquios e conversas 
espontáneas 

Participa activamente en debates e coloquios escolares respetando as regras de interacción, intervención e 
cortesía que os regulan, manifestando as súas opinións e respetando as das demáis persoas                                      [CSC] 

2 SC  

Evalúa las intervenciones propias y ajenas 
                                                                                                                                                                               [CCL] 

2 SC 

 
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR                                                                                                                                              
(3º ESO) 

 
CRITERIOS AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC 

PROC. 
E INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA 

LIZ. 

Contido B2.1: Coñecemento e uso das técnicas e as estratexias necesarias para a comprensión de textos escritos  
 
Aplicar estratexias de lectura 

comprensiva e crítica de textos 

Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función do obxetivo e o tipo de texto 

                                                                                                                                                                            

[CCL] 

2 SC  

2
2

 s
e
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ó

n
s 
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as

 

Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou dun texto que conteña diferentes matices semánticos 

que favorezan a construcción do significado global e da avaliación crítica                                              [CCL] 
1 SC 

PE/PO 

Avalía o seu proceso de comprensión de lectura usando fichas sinxelas de autoevaluación 

                                                                                                                                                                         

[CAA] 

2 PE 

Contido B2.2 Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos e argumentativos 
 
Ler, comprender, interpretar e 

valorar textos en diferentes formatos e 
soportes 

Identifica e clasifica razoadamente o tipo de texto escrito atendendo ao seu ámbito de uso e tipología textual 

                                                                                                                                                                            

[CCL] 

3 PE 
PO 

 

Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos e dialogados, e as súas respectivas características .                                                                       

[CCEC] 

2 PE 
PO 

Contido B2.3 Actitude progresivamente crítica e reflexiva diante a lectura organizando razoadamente as ideas e expóndoas correctamente, 
respetando as ideas das demáis persoas. 

Manifestar unha actitude crítica 
ante a lectura de calqueira tipo de texto 
a partir dunha lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acordo 
ou desacordo, respetando en todo 
momento as opinións das demáis 
persoas 

Identifica e expresa as posturas de acordo e/ou desacordo sobre aspectos parciales ou globais do contido dun 

texto                                                                                                                                                                    [CCL] 
2 PE 

PO 
 

Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 

                                                                                                                                                                            

[CCL] 

2 PE 

PO 

Respeta as opinións das demáis persoas. 

                                                                                                                                                                           

[CSC] 

3 SC 
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Contido B2.4 Utilización progresivamente autónoma da biblioteca escolar e das tecnoloxías da información e da comunicación como fonte de 
obtención de información 

Procurar e manexar información, na 
biblioteca e noutras fontes, en papel ou 
dixital, para integrala nun proceso de 
aprendizaxe continuo 

 

Utiliza de maneira autónoma diversas fontes de información, e integra os coñecementos adquiridos nos seus 

discursos orais ou escritos 

                                                                                                                                                                                  

[CD] 

 
2 

 
SC 

 

Contido B2.5 Coñecemento e uso das técnicas e das estratexias para a producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización 
da información, redacción e revisión do texto. A escritura como proceso. 

 
Aplicar progresivamente as 

estratexias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes e 
cohesionados 

Revisao texto en varias fases para aclarar problemas co contido (ideas e estructura) ou a forma 
(puntuación, ortografía, gramática y presentación), e avalía a súa propia producción escrita                                                   
[CAA] 

2 SC 
PE 

 

Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas de mellora que se deducen da avaliación da 
producción escrita e axustándose ás normas ortográficas e gramaticais                                                       [CCL] 

3 PE 

Contido B2.6 Producción de textos escritos e audiovisuais de distinto ámbito (persoal, escolar, social…) e tipo (narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos, dialogados). 

 
Escribir textos en diferentes 

soportes eformatos, en relación co 
ámbito de uso 

Escribe textos expositivos, argumentativos ou de outro tipo respetando as súas características 
específicas e facendo un uso correcto dos pertinentes organizadores textuais                                                                                       
[CCL] 

2 PE   

Resume textos xeralizando termos que teñen rasgos en común, globalizando a información e 
integrándoa en oracións que se relacionen lóxica e semánticamente, evitando parafrasear o texto.                                        
[CAA] 

2 PE 

Contido B2.7 Interés crecente pola composición escrita como fonte de información e aprendizaxe e como maneira de comunicar sentimentos, 
experiencias, coñecementos e emocións 

 

 
Valorar a importancia da escritura 

como fonte de información e 
aprendizaxe e como estímulo do 
desenvolvemento persoal ao comunicar 
sentimentos, experiencias, etc. 

Produce textos diversos recoñecendo o valor da escritura como forma de organizar o seu pensamento 
e expresar sentimentos e emocións.                                                                                                                          [CMCCT] 

2 PE 
SC 

 

Utiliza nos seus escritos o nivel formal da lingua, recoñecendo a importancia de enriquecer o seu 
vocabulario para expresarse por escrito con exactitude e precisión.                                                                                                  
[CCL] 

3 PE 
SC 

Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa ante a escritura. 
                                                                                                                                                                            [CCEC] 

1 SC 

Coñece ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación e utilizaas nas súas composicións 
escritas                                                                                                                                                            [CD/CSC] 

1 PE 
SC 
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BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA                                                                                                                                                                         
(3º ESO) 

 
CRITERIOS AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC 

PROC.E 
INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA 

LIZ. 

Contido B3.1 Coñecemento, uso e valoración das normas ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas 
para conseguir unha comunicación eficaz 

2
2
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Coñecer, valorar e aplicar as normas 

ortográficas 

Coñece e aplica as regras de acentuación, e fai un uso reflexivo da puntuación atendendo á cohesión textual 

                                                                                                                                                                          

[CCL] 

3 PE 
SC 

 

Aplica correctamente as demáis regras ortografícas, recoñece os erros ortográficos en textos propios e alleos, e 

mostra interés en correxilos e non incurrir nos mesmos erros                                                                       [CCL] 
3 PE 

SC 

Contido B3.2 Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais: substantivo, adxectivo (determinativos e cualificativos), pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e interxección 

Aplicar os coñecementos sobre a 
lingua, para recoñecer e explicar 
subtipos e rasgos morfolóxicos das 
distintas categorías gramaticais, 
utilizando a terminoloxía precisa  

Recoñece as distintas categorías gramaticais e os seus rasgos distintivos, explica o seu uso, e utiliza estos 

coñecementos para correxir erros gramaticais en textos propios e alleos                                                                             

[CCL] 

2 PE 
PO 

 

Recoñece e corrixe erros gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos para 

mellorar  súa producción de textos.                                                                                                                        [CCL] 
3 PE 

PO 

Contido B3.3 Recoñecemento, uso e explicación dos elementos constitutivos da palabra. Procedementos para formar palabras 
Recoñecer e analisar a estructura 

das palabras (e os seus morfemas) 
pertencentes as diversas categorías 
gramaticales,  o seu proceso de 
formación 

Recoñece e explica os elementos constitutivos da palabra (é dicir, os seus morfemas) e aplica este coñecemento 

ao enriquecimiento do seu vocabulario                                                                                                                     [CCL] 
2 PE 

PO 
 

Explica os procedementos de formación de palabras distinguindo as compostas, as derivadas, as siglas e os 

acrónimos                                                                                                                                                              [CCL] 
3 PE 

PO 

Contido B3.4 Recoñecemento, uso e explicación dos distintos tipos de sintagmas ou frases, e a función dos elementos que os conforman 
 
Recoñecer os tipos de Frases o 

Sintagmas (e os seus elementos 
constitutivos e palabras que os 
desempeñan) en oracións simples. 

Identifica os distintos tipos de frases e os seus elementos constitutivos (funcións secundarias) dentro da oración 

simple.                                                                                                                                                                  [CCL] 
2 PE 

PO 
 

Recoñece e explica nos textos o funcionamento sintáctico do verbo a partir do seu significado, distinguindo as 

frases que poden funcionar como Complementos                                                                                            [CCL] 
2 PE 

PO 

Contido B.3.5 Recoñecemento, uso e explicación das funcións sintácticas básicas na oración simple, e dos tipos de oración segundo a intención 
comunicativa (enunciativas, interrogativas, etc.) e a súa estructura (impersonales, activas e pasivas, atributivas…)  

 
Recoñecer, usar e explicar as 

funcións  básicas da oración simple e os 
tipos de esta segundo a súa intención 
comunicativa e estructura 

Recoñece e explica en oracións simples as súas funcións básicas 
                                                                                                                                                                              [CCL] 

2 PE 
PO 

 

Recoñece os tipos de oración segundo a modalidade ou intención comunicativa (enunciativas, 
interrogativas, exhortativas, etc)                                                                                                                                                  [CCL] 

3 PE 

PO 

Recoñece e explica os tipos de oracións simples segundo a súa estructura: atributivas, predicativas, 
impersonais, activas, pasivas                                                                                                                                                    [CCL] 

2 PE 

PO 
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Transforma oracións activas en pasivas e viceversa, e explica os papeis semánticos do suxeito (axente, 
paciente e causa)                                                                                                                                                                     [CCL] 

2 PE 

PO 

Contido B3.6 Recoñecemento, uso e explicación dos conectores e principais mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais como léxicos.  
Identificar os conectores textuales e 

os principales mecanismos de referencia 
interna presentes nos textos, recoñecen-
do a súa función na organización do 
discurso  

Recoñece, usa e explica os conectores textuais –en especial, los de adición, contraste e explicación– e 
valora a súa funciónna organización do contido do texto                                                                                          [CCL] 

2 PE 
PO 

 

Recoñece, usa e explica os principais mecanismos de referencia interna, gramaticais (sustitucións 
pronominais) e léxicos (elipsis e sustitucións mediante sinónimos e hiperónimos) e valora a súa función na 
organización do contido do texto                                                                                                               [CCL] 

2 PE/PO 

SC 

Contido B3.7 Explicación progresiva da coherencia do discurso, tendo en conta as relacións gramaticais e léxicas que se establecen no interior do texto 
e a súa relación co contexto 

 

Interpretar adecuadamente 
discursos orais e escritos considerando 
os elementos lingüísticos, as relacións 
gramaticais e léxicas, a estructura e a 
disposición dos contidos en función da 
intención comunicativa. 

Recoñece a coherencia dun discurso atendendo a  intención comunicativa do emisor, identificando a 
estrutura e a disposición dos seus contidos                                                                                                   [CCL] 

2 PE 
PO 

 

Identifica estruturas textuais (narración, descripción, exposición, diálogo), explica os seus mecanismos 
lingüísticos e aplica os coñecementos adquiridos na produción e mellora de textos propios e alleos                             
[CCEC] 

2 PE 
PO 

Contido B3.8 Coñecemento da realidade plurilingüe de España e da súa orixe histórica, valorándoa como mostra da riqueza do noso patrimonio histórico 
e cultural 

Coñecer a realidade plurilingüe de 
España, a distribución xeográfica das 
súas linguas e dialectos,  orixes 
históricas e algúns rasgos diferenciais. 

Localiza nun mapa as distintas linguas, coñece as súas orixes históricas e identifícaas.  
                                                                                                                                                                               [CSC] 

2 PE 

 
 

Recoñece as variedades xeográficas (ou dialectos) do castelán dentro e fora de España, e identifica e explica 
os seus rasgos principais                                                                                                                                                  [CSC] 

2 PE 

Contido B3.9 Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteles, recensiones sobre libros e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, e relacionados cos temas transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturales 

Participar en proxectos nos que se 
utili-cen varias linguas, tantos 
curriculares co-mo outras presentes no 
Centro, e relacio-nados con elementos 
transversais, evitan-do estereotipos 
lingüísticos ou culturales. 

 
Participa en proxectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, recensións sobre libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados con elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posee como persoa bilingüe                    
[CCL] 

 
2 

 
TG 
SC 

 

Contido B3.10 Identificación e progresiva identificación dos coñecementos sobre as lenguas para desenvolver unha competencia comunicativa 
integrada 

Reflexionar sobre o sistema e as 
normas de uso da lingua, mediante a 
comparación e a transformación de 
textos, enunciados e palabras, e utilizar 
estes coñecementos para solución 

 
Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra desenvolvidos 

no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a producción dos textos traballados en calqueira 
das outras                                                                                                                                                                 [CAA] 

 
 

2 

TG 
TI 
PE 
PO 
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problemas de comprensión e para a 
producción de textos 

 
 
 
 
 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA                                                                                                                                                                                        

(3º ESO) 
 

CRITERIOS AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC 

PROC.E 
INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA 

LIZ. 

Contido B4.1 Lectura libre de obras (ou fragmentos) da lit. española e universal, e da lit. xuvenil, como fonte de pracer, de enriquecimiento persoal 
e de coñecemento do mundo, para lograr o desenrolo dos seus propios gustos e intereses literarios, e a súa autonomía de lectura 

2
2

 s
es

ió
n

s 
le

ct
iv

as
 

 
Ler obras ou fragmentos para 

fomentar o gusto e o hábito pola lectura 
en todas as súas vertentes (como 
actividade pracenteira que permite 
explorar mundos diferentes aos nosos, 
como fonte de coñecemento…)  amosar 
interese en comprender e reflexionar 
sobre o seu contido e sobre a conexión 
da literatura co  resto das artes. 

 Le as lecturas acordadas nos prazos establecidos 

                                                                                                                                                                           

[CAA] 

3 SC  

Capta e comprende as obras leídas e resume o seu contido dando conta das situacións e conflitos plantexados, 

o devenir das personaxes e os temas tratados                                                   .                                           [CCL] 
2 TI/ PE 

T 

Explica e comenta os aspectos que máis chamaron a súa atención e desenvolve progresivamente o seu propio 

criterio estético buscando como única finalidade o pracer pola lectura                                                                         

[CCEC] 

2 TI 
PE 

Compara textos literarios e piezas dos medios de comunicación que respondan a un mesmo tópico, observando, 

analizando e explicando os puntos de vista atendendo ao medio, época ou cultura                                          [CSC] 
1 TI 

PE 

Comparte en clase as súas impresións sobre as lecturas realizadas e traballa en equipo determinados aspectos 

das mesmas, investigando e experimentando de forma progresivamente autónoma                       [CCL / CSC / 

CSIEE] 

2 TG 
SC 

Contido B4.2 Aproximación aos xéneros literarios e ás obras máis representativas da literatura española dende a Idade Media ao Século de Ouro a 
través da lectura e explicación de fragmentos significativos e, nalgún caso, obra completa. Reflexión e superación de estereotipos de xénero, clase, 
creencias, etc. 

Leer e comprender textos literarios 
repre-sentativos da literatura en 
castelán dende a Idade Media ao Século 
de Ouro, recoñe-cendo a intención do 
autor, relacionando o seu contido e 
forma co seu correspondente contexto 
sociocultural e literario, identificando o 
tema e, recoñecendo a evolución 
dalgúns tópicos e formas literarias. 

Le e comprende unha seleccción de textos literarios (en versión orixinal ou adaptados) representativos da 

literatura comprendida entre a Idade Media e o Século de Ouro, identificando o tema, resumindo contido, e 

analisando e explicando os seus distintos aspectos formais  (métrica, narrador, recursos estilísticos…).                     

[CCL] 

 
2 

PE 
TI 

 

Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do autor  e o contexto, e o mantemento de temas e 

formas, emitindo xuizos persoais razonados                                                                                            [CCL] 
 

2 

 
PE 

Coñece e explica as características dos períodos, tendencias, xéneros e autores da literatura castelá que se 

suceden entre la Idade Media e o Século de Ouro                                                                                               [CCEC] 
2 PE 
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Contido B4.3 Redacción de textos de intención literaria a partir da lectura de textos del século XX, utilizando as convencións formais de xénero 
seleccionado e con intención lúdica e creativa 

 
Redactar textos persoais de 

intención literaria siguindo as 
convencións do xénero, con intención 
lúdica e creativa. 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir modelos dados seguindo as convencións do 
xénero, con intención lúdica e creativa.                                                                                                                      
[CCEC / CCL] 

1 PE  

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analisar e regular os seus 

propios sentimentos.                                                                                                                               [CAA 
/ CCL] 

2 SC 

Contido B4.4 Consulta e utilización de fontes e recursos variados de información para a realización de traballos 
Consultar e citar adecuadamente 

fontes de información variadas para 
realizar un traballo educativo en soporte 
impreso ou dixital sobre un tema do 
currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico e personal, e 
utilizando as tecnoloxías da información 

Consulta e cita adecuadamente varias fontes de información para desenrolar por escrito, con rigor, claridade e 

coherencia un tema relacionado co currículo de Literatura                                                                 [CCL] [CD] 
2 TI/TG 

PE 
  

Aporta nos traballos escritos ou orais conclusións e puntos de vista personais e críticos sobre as obras literarias 

estudiadas, expresándose con rigor, claridade e coherencia                                                                 [CCL] 

[CSIEE] 

2 TI 
TG 

 

Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e da comunicación para a realización dos seus 

traballos educativos                                                                                                                                                [CD] 
1 TI 

TG 
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3.3 Distribución da materia e proposta xeral de  temporalización: 

  A división do libro de texto Lengua y literatura 3º ESO, de  ed.  Anaya, cun total de 12 unidades 

distribuidas en tres volúmenes con catro unidades didácticas para cada trimestre, con contidos de lingua, 

expresión e comprensión oral e escrita, gramática, literatura, ortografía e léxico permite traballar de forma 

integrada o currículo durante todo o curso. 

Precisamos unha posible temporalización no seguinte cadro, a pesares de quedar esta a elección do 

profesorado que imparta a materia: 

 

Primeiro trimestre Segundo trimestre Terceiro trimestre 
Volumen 3.1 do libro de texto que 
comprende as unidades didácticas 
1, 2 3 e 4.  

Volumen 3.2 do libro de texto 
que comprende as unidades 
didácticas 5, 6, 7 e 8. 

Volumen 3.3 do libro de texto 
que comprende as unidades 
didácticas 9, 10, 11 e 12. 

 

 

 

Esta é a nosa proposta global de  temporalización. Non é fácil, realista nin eficaz anticipar un plan de  

temporalización máis preciso (por ex., para cada estándar de aprendizaxe) se temos en conta a estreita 

interrelación dos contidos de lingua e literatura (polo que se poden traballar simultaneamente), os distintos 

ritmos de aprendizaxe do alumnado dos distintos grupos e, por último, as incidencias que poden presentarse 

ao longo do curso (asistencia a actividades extraescolares, festividades locais, perda de días lectivos por 

outros motivos varios…). Agora ben, se partimos que son tres clases semanais, podemos estimar posibles 

unhas 35 xornadas lectivas para o primeiro trimestre, 35 para o segundo e 20 para o terceiro.  

 

    En canto ás obras de lectura obrigatoria faranse dúas por avaliación. As elixidas para o presente curso 

académico son: 

 

❖ 1ª avaliación: 

o El Conde Lucanor, ed.adaptación de Vicens Vives. 

❖ 2ª avaliación: 

o Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí, ed. Edebé. 

❖ 3ª avaliación: 

o El Lazarillo de Tormes, ed. Vicens Vices, adaptación. 

 

Adiantamos que ler estas obras e demostrar realizar unha lectura comprensiva é CONDICIÓN 

INDISPENSABLE para unha avaliación positiva nas avaliacións trimestrais e na final. Asímesmo o profesor 

pode completar esta selección con diversos títulos e lecturas propostos na aula.  
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4.PROGRAMACIÓN MATERIA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 4º ESO: 

4.1 Obxectivos do curso: 

 

      Precisamos os obxectivos mínimos concretos que o alumno debe demostrar lograr para superar 

satisfactoriamente o curso. Para iso nos correspondentes estándares de aprendizaxe hase de lograr un grao 

mínimo de consecución “Aceptable”: 

 

❖ Comunicación oral: escoitar e falar: 

 

✓ Expresarse oralmente con corrección, coherencia e propiedade, utilizando o nivel e rexistro de 

lingua adecuado a cada situación comunicativa  

✓ Comprender o sentido global e intención de textos orais de distinto tipo e forma, identificar as súas 

ideas principais e secundarias, e resumilas correctamente 

 

❖ Comunicación escrita: Ler e escribir: 

 

✓ Comprender textos escritos de distinto tipo, identificar os seus o seu( s) idea( s) principal(é) 

e secundarias e resumilas e/ou  esquematizarlas correctamente 

✓ Explicar o significado preciso do léxico dos textos propostos, e sinalar sinónimos e  

antónimos. 

✓ Identificación argumentada do tipo de texto segundo o seu ámbito de uso e  modadidad 

textual, comentando as súas características formais e lingüísticas. 

✓ Elaboración de textos expositivos e  argumentativos (empezando polas respostas ás 

preguntas dos  exámentes) correctos na súa presentación, ortografía e puntuación, que 

cumpran coa propiedades textuais de adecuación, coherencia e cohesión 

✓ Elaboración correcta de textos de distinto tipo, xa sexa segundo o seu ámbito de uso ou 

modalidade textual, que cumpran coas características propias do texto en cuestión. 

 

 

❖ Coñecemento da lingua: 

 

✓ Aplicar correctamente as regras  ortográficas, mostrando interese en corrixir os erros para 

non incorrer de novo neles 

✓ Recoñecer e explicar os procedementos de formación de palabras,  segmentando e 

identificando correctamente as súas os seus morfemas 

✓ Identificación e clasificación de clases  gr.de palabras, precisando as súas  subtipos e trazos  

morfológicos 

✓ Identificar as funcións  sintácticas na oración, o tipo de frase ou  sintagma que as 

desempeñan e os seus elementos constitutivos 

✓ Recoñecer os distintos tipos de oración composta 
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✓ Recoñecer as distintas relacións  semánticas:  sinonimia,  hominimia,  polisemia,  

antonimia…. 

✓ Recoñecer e explicar as características básicas das formas textuais, especialmente 

exposición e argumentación. 

✓ Exposición correcta dun tema facendo uso dos  conectores textuais pertinentes e demais 

mecanismos básicos de cohesión 

✓ Identificar o nivel e rexistro lingüístico dun texto, sinalando e explicando os seus trazos 

básicos. 

 

❖ Educación literaria: 

✓ Lectura comprensiva das obras establecidas para o curso e correcta realización das 

actividades fixadas sobre elas (resumo, fichas de lectura, comentario de determinados 

aspectos….) 

✓ Coñecer e explicar as características dos períodos e tendencias literarias desde o s.  XVIII 

ao  XX 

✓ Comprender, identificar e comentar correctamente o contido e aspectos formais de textos 

literarios de distinto xénero dos autores e obras representativas da  lit.dos períodos 

estudados no curso. 

 

4.2 Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables: 

 

Nos seguintes cadros sinalamos seguindo o Currículo oficial os distintos contidos de cada bloque, os seus 

criterios de avaliación e os correspondentes estándares de aprendizaxe (precisando entre  corchetes as 

competencias crave traballadas). Concretamos, ademais, para cada estándar de aprendizaxe avaliable o seu 

grao mínimo de consecución para superar a materia e os posibles procedementos e instrumentos de 

avaliación. Para iso recorremos aos seguintes  descriptores: 

 

❖ Grao mínimo de consecución: 1 (Elemental) / 2 (Aceptable) / 3 (Avanzado) 

❖ Procedementos e instrumentos de avaliación:  PE (Proba escrita) / PO (Proba oral) / TI (Traballo 

individual) /  TG (Traballo en grupo) /  T (Test) /  SC (Seguimento clase).
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BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR                                                                 (4º ESO) 

 
CRITERIOS AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC 

PROC.E 
INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA 

LIZ. 

Contido B1.1 Comprensión, interpretación e valoración de textos orais de distinto ámbito de uso (persoal, educativo ou escolar, e social), finalidade 
e modalidade textual. 

2
2

 s
es

ió
n

s 
le

ct
iv

as
 

 
 
Comprender, interpretar e valorar 

textos orais propios dos ámbitos 
persoal, educativo ou escolar, e social.  

Comprende o sentido global de estos tipos de texto, identificando o seu tema e ideas principais, ademáis da 

súa estructura e intención comunicativa do falante                                                                                                 [CCL] 
3 PE 

PO 
 

Resume oralmente exposicións, argumentacións, intervencións públicas, etc, recollendo as ideas principais e 

integrando a información en oracións que se relacionen lóxica e semánticamente                                        [CAA] 
3 PE 

PO 

Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de procedencia non verbal e a 

relación entre o discurso e o contexto                                                                                                                 [CCL] 
2 PE 

PO 

Distingue entre información e opinión en mensaxes procedentes dos medios de comunicación, e entre 

información e persuasión en mensaxes publicitarias orais, identificando as estratexias de enfatización e 

expansión        [CSC] 

2 PE 
PO 

Contido B1.2 Observación, coñecemento e valoración das estratexias, características e normas básicas que regulan os distintos tipos de comunicación 
oral (debates, coloquios, entrevistas, conversas espontáneas….) 

 
 
Observar, comparar, conocer e 

valorar as características e normas 
básicas que regulan os distintos tipos de 
comunicación oral 

 

 

Recoñece as características e diferenzas entre os tipos de comunicación oral formal e os de tipos 
espontáneo, así como o rexistro de lingua adecuado en cada caso                                                                                      
[CSC/CCL] 

2 PE 
PO 

 

Observa e analiza as intervencións de cada participante nun debate, coloquio ou conversa espontánea, 
tendo en conta o ton empreado, a linguaxe utilizada, e a actitude de respeto ante opinións distintas      [CCL] 

2 PE 
PO 

Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e cortesía que regulan os debates e calquera 
intercambio comunicativo oral                                                                                                                                                [CSC] 

3 SC 

Coñece o proceso de producción de discursos orais e valora a claridade expositiva, a adecuación, a 
coherencia do discurso e a coherencia e a cohesión dos contidos                                                                                   [CCL] 

2 PE 
PO 

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entonación, tono, volumen, etc.), a mirada, linguaxe 
corporal, a xestión de tempos e o emprego de axudas audiovisuais en calqueira tipo de discurso               [CCL] 

2 SC 

Valora a importancia dos distintos tipos de comunicación oral para adquirir, procesar e transmitir novos 
coñecementos, para expresar ideas e sentimentos e para regular a conducta                                            [CSC/CCL] 

2 PE 
PO 

Contido B1.5 Uso progresivamente autónomo nas produccións propias das estratexias, características e normas básicas que regulan os distintos tipos 
de comunicación oral  

 
 
Usar nas produccións orais propias 

as estratexias, características e normas 
básicas pertinentes para cada tipo de 
comunicación 

Realiza presentacións orais de forma individual ou en grupo (previa búsqueda de información, planificación e 

organización do contido) e recorre a material de apoio                                                                                   [CD] 
2 PO 

TI/TG 
 

Aplica ás suas produccioóns orais as normas básicas das propiedades textuales (adecuación, coherencia e 

ohesión), adapta a súa mensaxe á finalidade da práctica oral, e  exprésase con claridade                                  [CCL] 
2 PO 

SC 

Aplica os coñecementos gramaticais á avaliación e á  mellora da expresión oral, recoñecendo en exposicións 

orais propias ou allenas as dificultades e erros (ambigüedades, impropiedades léxicas,etc)      [CCL] 
2 SC 
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Participa activamentene nos debates escolares, respetando as regras de intervención, interacción e cortesía que 

as regulan, utilizando un lenguaje non discriminatorio.                                                                             [CSC]  

[CCL] 

3 SC 

Recoñece os erros da producción oral propia e alle a a partir da práctica habitual da avaliación e autoavaliación, 

e propón solucións para melloralas                                                                                      [CAA] 
3 PO 

SC 

Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias de comunicación 

                                                                                                                                                        
[CCEC] 

3 PO 
SC 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR                                                                                                                                              
(4º ESO) 

 
CRITERIOS AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC 

PROC.E 
INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA 

LIZ. 

 

Contido B2.1: Coñecemento e uso das técnicas e as estratexias necesarias para a comprensión de textos escritos 

 

 
Aplicar diferentes estratexias de 

lectura comprensiva e reflexiva de textos 
de calqueira tipo, manifestando unha 
actitude crítica que permita identificar 
posturas de acordo ou desacordo, 
respetando sempre la opinión dos demáis 

Pon en práctica diferentes estratexias de lectura para a comprensión correcta de textos escritos de distinto tipo, 

empezando pola lectura do libro de texto: actualizar coñecementos previos, consultar dudas, guións   [CCL] 
2 PO 

SC 
 

2
2

 s
es
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n
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Capta nos textos leídos a súa información relevante e deduce informacións ou valoracións implícitas, 

identificando a idea principal e as secundarias, e establece relacións entre elas                                               [CCL] 

[CMCCT] 

3 PE 
PO 

Constrúe o significado global dun texto ata chegar á sú comprensión plena e detallada, ao mesmo tempo que  

relaciona co su contexto, integrándoo e avaloándoo críticamente, e realizando hipóteses sobre él  [CCL] [CAA] 
2 PE 

PO 

Identifica e expresa a súa postura sobre aspectos dun texto, elabora a súa propia interpretación sobre o seu 

significado e respeta as opinións alleas                                                                                                        [CCL] 

[CAA] [CSC] 

2 PE 
PO 

 
Contido B2.2 Lectura comprensiva, interpretación e valoración de textos escritos de distinto tipo en canto ao seu ámbito (persoal, educativo, creativo, 

social e laboral) e tipoloxía textual (narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos e dialogados) 

 
 
Ler, comprender, interpretar e valorar 

textos escritos en diferentes soportes e 
formatos 

 

Recoñece o tema e ideas principais e secundarias dun texto, e logo sabe elaborar un esquema das 
mesmas ou un resume, expresándose con un estilo propio sin reproducir literalmente enunciados do texto      
[CCL/CAA] 

3 PE  

Identifica a tipoloxía textual dun texto (narración, descripción, exposición, argumentación….) e explica 
razoadamente as súas características                                                                                                                  [CCL] 

3 PE 
PO 

Identifica os rasgos diferenciais dos xéneros periodísticos informativos e de opinión (noticias, reportaxes, 
editoriais, artículos e columnas, cartas ao director, comentarios e crítica)                                                   [CSC] 

3 PE 

PO 
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Comprende e explica os elementos verbais e non verbais, e a intención comunicativa dun texto publicitario 
procedente dos medios de comunicación                                                                                                   [CCL] 

2 PE 

PO 

Interpreta e deduce a información dada en esquemas, mapas conceptuais, diagramas, gráficas, fotografías, 
etc., e luego explicaa por escrito                                                                                               [CAA] [CMCCT] [CCL] 

3 PE 

PO 

 
Contido B2.3 Utilización progresivamente autónoma das bibliotecas e das tecnoloxías da información e da comunicación como fontes de obtención de 

información 

Seleccionar os coñecementos obtidos 
en fontes de información en distinto 
soporte, integrando tales coñecementos 
nun proceso de aprendizaxe continuo 

Utiliza de maneira autónoma diversas fontes de información (libros, páxinas web, diccionarios…) en distintos 

formatos e integra os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos                                  [CCL/CD] 
2 SC  

Coñece o funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 

autónomamente libros, vídeos, etc.                                                                                                       [CCL] [CAA] 
2 SC 

 
Contido B2.4 Coñecemento e uso das técnicas e das estrategias para a produción de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización da 

información, redacción e revisión do texto. A escritura como proceso. 

 
 
 
Aplicar progresivamente as 

estratexias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes e 
cohesionados 

Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais, etc.) e redacta 

borradores de escritura                                                                                                                          [CCL] [CAA] 
2 PE 

SC 
 

Escribe textos en diferentes soportes usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas e respetando as normas gramaticais e ortográficas          [CCL] 
3 PE 

Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co contido (ideas, estructura, etc.) ou coa forma (puntuación, 

ortografía, gramática, presentación, e reescribeos para melloraros                              [CCL] [CAA] 
3 PE 

SC 

Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co contido (ideas, estructura, etc.) ou coa forma (puntuación, 

ortografía, gramática, presentación, e reescribeos para melloralos                              [CCL] [CAA] 
3 SC 

 
Contido B2.5 Produción de textos escritos e audiovisuais en distintas formas textuais (narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos, expositivos e 

argumentativos) relacionados co ámbito persoal, educativo ou escolar, e social, valorando a composición escrita como fonte de información e aprendizaxe, 
como forma de comunicar as experiencias e os coñecementos propios, e como instrumento de enriquecimentos persoal e profesional 

 

Escribir textos en diferentes soportes 
e formatos (relacionados co ámbito 
persoal, educativo o escolar, e social, e 
facendo uso das formas textuais 
pertinentes) e valorando a importancia da 
composición escrita 

Produce textos escritos de distinto ámbito de uso e forma textual tras previa planificación, coherentes no 
seu senso e correctos na súa cohesión textual, presentación e corrección ortográfica                                                          
[CCL] 

3 PE/PO 
TI/TG 

 

Valora a importancia da corrección da composición escrita para comunicar coñrcementos e experiencias                                                                                                                                                    
[CCEC] 

3 SC 

Coñece e utiliza ferramentas das tecnologías da información e da comunicación, nas súas produccións 
escritas                                                                                                                                                                [CD] 

2 PE 
SC 
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BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA                                                                                       (4º ESO) 

 
CRITERIOS AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC 

PROC.E 
INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA 

LIZ. 

Contido B3.1 Coñecemento, uso e valoración das normas ortográficas e gramaticais, recoñeciendo o seu valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas para conseguir unha comunicación eficaz 

  

Coñecer e usar correctamente as 
normas ortográficas e gramaticais, 
valorar a súa importancia e mostrar 
interese en revisar a corrección de 
textos propios e alleos. 

Coñece as normas ortográficas, gramaticais e de puntuación, e valora a súa importancia para conseguir unha 

comunicación eficiente                                                                                                                                   [CCL] 
3 PE 

SC 
 

2
2

 s
es

ió
n

s 
le

ct
iv

as
 

Revisa os seus discursos escritos e orais aplicando correctamente as normas ortográficas e gramaticais, e mostra 

interese en correxilos e non incurrir no sucesivo nos mesmos erros                                                      [CCL] 
3 PE 

SC 

Contido B3.2 Observación, reflexión e explicación do uso expresivo dos prefios e sufixos, recoñecendo os que teñen raíz grega e latina, explicando o 
significado que aportan á raíz léxica e a sua capacidade para a formación e creación de novas palabras 

 
Recoñecer e explicar o significado 

dos principais prefixos e sufixos, e as 
súas posibilidades de combinación para 
crear novas palabras, identificando os 
que proceden do latín e do grego 

Recoñece os procedementos para a formación de palabras novas e explica o valor significativo dos 
prefixos e sufixos                                                                                                                                                             
[CCL] 

3 PE 
SC 

 

Forma substantivos, adxectivos, verbos e adverbios a partir de outras categorías gramaticais, utilizando 
diversos procedementos lingüísticos                                                                                                                          
[CCL] 

3 PE 

SC 

Coñece o significado dos principais prefixos e sufixos de orixe grecolatina para deducir o significado de 
palabras descoñecidas                                                                                                                                  [CAA] 

3 PE 

SC 

Contido B3.3 Recoñecemento das categorías gramaticais, e observación, reflexión e explicación dos seus valores expresivos con especial atención ao 
adxectivo, aos tipos de determinantes, aos pronomes e as formas verbais 

Recoñecer as distintas categorías 
grama-ticais e explicar os valores 
expresivos que adquiren en relación coa 
intención comunicativa do texto onde 
aparecen, con especial atención a 
adxectivos, determinantes, pronomes e 
formas verbais 

Recoñece as distintas categorías gramaticais de palabras precisando todos os seus rasgos distintivos 

                                                                                                                                                                            

[CCL] 

3 PE 
SC 

 

Explica os valores expresivos que adquiren alguns adxectivos, determinantes e pronomes en relación coa 

intención comunicativa do texto onde aparecen                                                                                        [CCL] 
3 PE 

SC 

Recoñece e explica os valores expresivos que adquiren as formas verbais en relación coa intención 

comunicativa do texto onde aparecen                                                                                                       [CCL] 
3 PE 

SC 

Contido B3.4 (Recoñecemento das funcións sintácticas oracionais, dos sintagmas que os desempeñan e os sus elementos constitutivos) e 
observación, reflexión e explicación dos límites sintácticos e semánticos da oración simple e da composta, das palabras que relacionan os grupos que 
forman parte de esta e dos seus elementos constitutivos 

 
 

 Recoñece as funcións sintácticas, os sintagmas que as desempeñan e os seus elementos constitutivos                          
                                                                                                                                                                            [CCL] 

3 

 

PE 
SC 
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Recoñecer as funcións sintácticas e 
os sintagmas que os desempeñan e 
explicar e describir os rasgos que 
determinan os límites oracionais para 
recoñecer a estrutura das oracións 
compostas 

 

Transforma e amplía oracións simples en compostas, usando conectores e outros procedementos de 
sustitución de palabras para evitar repeticións.                                                                                                                       
[CCL] 

2 PE 

SC 

Recoñece a equivalencia semántica e funcional do substantivo, adxectivo e adverbios coas oracións 
substantivas, adxectivas e adverbiais respectivamente, e sabe transformar e ampliar tales categorías en 
oracións                [CCL] 

2 PE 

SC 

Reconoce os distintos tipos de oracións compostas (xustapostas, coordinadas e subordinadas), delimitaas, 
e identifica a subordinada no caso das compostas por subordinación                                                       [CCL] 

3 PE 

SC 

Contido B3.5 Observación, reflexión e explicación dos niveis de significado de palabras e expresións no discurso oral e escrito, das súas relacións 
semánticas, e manexo de diccionarios e outras fontes de consulta en papel ou formato dixital para aclarar as súas dúbidas 

 

Identificar os niveis de significado de 
palabras ou expresións en función da 
intención comunicativa do discurso oral 
ou escrito onde aparecen, e identificar e 
establecer relacións semánticas  

Explica con precisión o significado de palabras nun contexto dado así como os valores expresivos que gardan 

relación coa intención comunicativa do texto no que aparecen                                                            [CCL] 
3 PE 

PO 
 

Recoñece as distintas relacións semánticas (sinonimia, homonimia, polisemia, oposición…) que se dan entre 

palabras                                                                                                                                                          [CCL] 
3 PE 

PO 

Utiliza diccionarios e outras fontes de consulta en papel e formato dixital, para resolver eficazmente as súas 

dúbidas sobre o signficado de palabras e as súas relacións semánticas                                                                                  

[CCL] 

3 SC 

Contido B3.6 Observación, reflexión, explicación e uso dos rasgos característicos que permiten diferenciar e clasificar os xéneros ou modalidades 
textuais, con especial referencia aos discursos expositivos e argumentativos de ámbito académico, social e xornalístico 

Identificar e explicar as estruturas 
dos xéneros ou modalidades textuais, 
con especial atención ás estructuras 
expositivas e argumentativas, para 
utilizalas nas súas produccións orais ou 
escritas 

Identifica e explica as estructuras das modalidades textuais (en especial, a expositiva e argumentativa) presentes 

en discursos do ambito académico, social e periodístico, e aplicaas aos seus propios textos           [CCL] 
2 PE 

PO 
 

Describe os rasgos lingüísticos máis relevantes de textos expositivos e argumentativos, relacionándoos coa 

intención comunicativa e o contexto no que se producen                                                                               [CCL] 
2 PE 

PO 

Recoñece nun texto os procedementos lingüísticos para a expresión da subxectividade, e utilizaos nas 

produccións propias                                                                                                                                       [CCL] 
2 PE 

PO 

Contido B3.7 Observación, reflexión e explicación do uso de conectores textuales e dos principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticais (sustitucións pronominais) como léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e hiperónimos). 

Recoñecer en textos y usar nos 
propios  os conectores textuais e os 
principais mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticais como léxicos 

Identifica, explica e usa correctamente distintos tipos de conectores (de causa, consecuencia, 
condición…), así como os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión 
a un texto            [CCL] 

3 PE 
PO 

 

Recoñece e utiliza correctamente nas súas produccións textuais a sustitución léxica como un 
procedemento de cohesión textual                                                                                                                                                   [CCL] 

3 PE 
PO 

Contenido B3.8 Conocimiento de los * niveles y registros lingüísticos y de los factores que inciden en su uso en distintos ámbitos sociales, y valoración 
de la importancia de utilizar el nivel y resgistro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa 

Reconocer y utilizar los niveles y 
registros lingüísticos en función de los 
ámbitos sociales, valorando la 
importancia de usar el registro adecuado 
a cada momento 

Reconoce los niveles y registros lingüísticos y sus rasgos fundamentales en textos orales y escritos, en 
función de su uso social y de la intención comunicativa                                                                                                          [CCL] 

3 PE 
PO 

 

Valora la importancia de utilizar el nivel y el registro adecuado a cada situación comunicativa, y lo aplica 
en sus discursos orales y escritos                                                                                                                                  [CSC] 

3 SC 
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Contenido B3.9  Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas para desarrollar una competencia comunicativa 
integrada 

Reflexionar sobre o sistema e 
normas de uso das lenguas, mediante a 
com-paración e transformación de 
textos, e aplicación de aquelas na 
produción dos propios textos 

 
Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos 

no curso nunha das linguas, para mellorar aa comprension e a producción dos textos traballados en calqueira 
das outras                                                                                                                                                              [CAA] 

 
 

2 

 
 

SC 

 

Contido B3.9 Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, carteis, recensións….) nos que se utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras presentes no centro, e relacionados cos temas transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturales 

Participar en proxectos en que se 
utilicen varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro, e 
relacionados con elementos 
transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 
Participa en proxectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados con elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posee como persoa plurilingüe   
[CCL] [CAA] 

 
 

2 

 
TI 
TG 

 

 
 
 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA                                                                                                                                                                                        

(4º ESO) 
CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAXE GRAO 

MÍNIMO 
CONSEC 

PROC.E 
INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA 

LIZ. 

Contido B4.1 Lectura libre de obras (ou fragmentos) da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, como fonte de pracer, de 
enriquecimento persoal e de coñecemento do mundo, para lograr o desenvolvemento dos propios gustos e intereses literarios, e a súa autonomía de 
lectura 

 

 
Fomentar o gusto e o hábito pola 

lectura nas  súas vertentes (como 
actividade pracenteira que permite 
explorar mundos diferentes aos nosos, 
como fonte de coñecemento…) e 
favorecer a lectura e comprensión de 
obras literarias da literatura española e 
universal de todos os tempos e da 
literatura xuvenil. 

Le e comprende con un grado crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos seus gustos e 

aficións                                                                                                                                                          [CCL] 
3 PE 

PO 
 

2
2

 s
es

ió
n

s 
le

ct
iv

as
 Le en voz alta modulando, adecuando a voz, apoiándose en elementos da comunicación non verbal e 

potenciando a expresividade verbal                                                                                                                 [CCL] 
3 PO 

Valora as obras leídas, resumindo o contido, explicando os aspectos que máis chamaron a súa atención e o 

que a lectura lle aportóu como experiencia persoal                                                                                                 [CCEC] 
3 PE 

PO 

Comenta na clase os libros leídos, comparte as súas impresións e traballa en equipo determinados aspectos 

das lecturas, investigando e experimentando de forma progresivamente autónoma                   [CCL] [CSC] 

[CSIEE] 

2 TI/TG 
SC 

Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo progresivamente a expresión corporal como 

manifestación de sentimentos e emociones, respetando as produccións dos demáis                                                         

[CCEC] 

2 TG 
SC 

Contido B4.2 Lectura comprensiva e reflexiva de obras (ou fragmentos) da lit. española e universal, como fonte de pracer, de enriquecemento persoal 
e de coñecemento do mundo, para lograr o desenvolvemento dos propios gustos e intereses literarios, e a súa autonomía de lectura 
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Promover a reflexión sobre a 

conexión entre a literatura e o resto das 
artes e la interrelación de temas e 
personaxes de todas as épocas. 

 Le as lecturas acordadas nos prazos establecidos, e comprende o seu argumento e sentido 

                                                                                                                                                                         

[CAA] 

3 PO/PE 
T 

 

Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión observando, analizando e explicando a relación entre 

diversas manifestacións artísticas de todas as épocas (música, pintura, cine, etc.)                                                     

[CCL] 

2 PE 
PO 

Recoñece e comenta a continuidade ou a evolución de personaxes-tipo, temas e formas ao longo de distintos 

períodos histórico-literarios ata a actualidade.                                                                                            [CCEC] 
2 PE 

PO 

Compara textos literarios e piezas dos medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 

analizando e explicando os puntos de vista segundo o medio, a época ou a cultura                                                [CSC] 
2 PE 

PO 

Contido B4.3 Aproximación ás obras máis representativas da literatura española dende  s. XVIII ata a actualidade a través da lectura e explicación de 
fragmentos significativos e, nalgún caso, obra completa. Reflexión e superación de estereotipos de xénero, clase, creencias, etc. 

Comprender textos literarios 
representativos dende el s.XVIII hasta la 
actualidade, recoñecendo a intención d 
seu autor, o tema e os rasgos propios do 
xénero ao que pertence, e relacionando 
o seu contido co contexto sociocultural 
e literario da súa época, ou de outras, e 
expresando a relación con juizos 
persoais razoados. 

Lee e comprende textos literarios representativos da literatura comprendida entre o s. XVIII e a actualidade, 

identificando o tema, resumendo o seu contido e interpretando a súa forma e estilo literario                          [CCL] 
3 PE 

PO 
 

 Coñece as características máis relevantes dos distintos períodos e correntes literarias que se suceden dende o 

s.XVIII ata a actualidade.                                                                                                                             [CCL] 
3 PE 

PO 

 Identifica e comenta aspectos varios de textos literarios de autores representativos dos estudiados, tanto  

relativos a  o seu contido (tema, tópicos, personaxes….) como á súa forma (métrica, narrador, recursos 

estilísticos CCL 

3 PE 
PO 

 Identifica e razoa o período e corrente literaria ao que pertenecen textos literarios de los autores más 

representativos da literatura española comprendida entre o séculoo XVIII e a actualidade.                           [CCL] 
3 PE 

PO 

Contido B4.4 Redacción de textos de intención literaria a partir da lectura de textos do século XX, utilizando as convencións formais de xénero 
seleccionado e con intención lúdica e creativa 

Redactar textos personales de 
intención literaria siguindo as 
convencións do xénero, con intención 
lúdica e creativa. 

 

Redacta textos personales de intención literaria a partir modelos dados seguindo as convencións do 
xénero, con intención lúdica e creativa.                                                                                                                              
[CCL] 

2 PE  

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os seus 

propios sentimentos.                                                                                                                                                    [CAA] 
2 SC 

Contido B4.5 Consulta de fontes de información variadas para a realización de traballos e a cita adecuada de estas  
Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas para 
realizar un trabajo educativo en soporte 
impreso o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal, y 
utilizando las tecnologís de la 
información 

Consulta  cita adecuadamente varias fontes de información para desenvolver por escrito, con rigor, claridad e 

coherencia un tema relacionado co currículo de Literatura                                                                 [CCL] [CD] 
3 PE 

TI/TG 
 

Aporta nos seus trabajos escritos ou orais conclusións e puntos de vista personales e críticos sobre as obras 

literarias, expresándose con rigor, claridade e coherencia                                                                                  [CCL] 

[CSIEE] 

2 PE/PO 
TI/TG 

Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e da comunicación para a realización dos seus 

traballos educativos                                                                                                                                              [CD] 
2 PE/PO 

TI/TG 
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4.3 Distribución da materia e proposta xeral de  temporalización: 

A división do libro de texto Lengua castellana y literatura 4º ESO, de  ed.  Santillana, en 6 bloques: 

Competencia lectora, Comunicación, Léxico, Ortografía, Gramática e Literatura) permite traballar os 

contidos da materia da forma máis apropiada para as necesidades da aula. 

O profesorado da materia poderá optar por combinar as unidades de lingua coas de literatura durante 

os tres trimestres (Opción A) ou ben traballar as unidades en orde sucesiva (Opción  B). Precisamos estas 

dúas opcións de  temporalización nos seguintes cadros: 

Opción A: 

Primeiro trimestre Segundo trimestre Terceiro trimestre 

 
❖ Unidades 1-4 de competencia 

lectora 
❖ Unidades 1-4 de literatura. 
❖ Unidades 1-4 léxico 
❖ Unidades 1-4 de ortografía 
❖ Unidades 1-4 de gramática 
❖ Unidades 1-4 de comunicación 

 
❖ Unidades 5-8 de competencia 

lectora 
❖ Unidades 5-8 de literatura. 
❖ Unidades 5-8  léxico 
❖ Unidades 5-8 de ortografía 
❖ Unidades 5-8 de gramática 
❖ Unidades 5-8 de comunicación 

 

 
❖ Unidades 9-12 competencia 

lectora 
❖ Unidades 9-12 de literatura. 
❖ Unidades 9-12 léxico 
❖ Unidades 9-12de ortografía 
❖ Unidades 3-12de gramática 
❖ Unidades 3-12 de comunicación 

 

 

Opción B: 

Primeiro trimestre Segundo trimestre Terceiro trimestre 
❖ Bloque de Competencia lectora 
❖ Bloque de Comunicación 

 
❖ Bloque de léxico 
❖ Bloque de ortografía 

 

 
❖ Bloque de gramática. 
❖ Bloque de literatura 

 

 

Esta é a nosa proposta global de  temporalización. Global, porque non é fácil, realista nin eficaz 
anticipar un plan de  temporalización máis preciso para cada contido e os seus estándares. Realista nin 
eficaz porque: a) en primeiro lugar, na nosa materia pódense (e deben) traballar simultaneamente 
contidos dos tres bloques (por ex., a partir dun texto pódese ler, traballar o coñecemento da lingua e 
escribir un comentario);  b) en segundo lugar, porque cada grupo pode ter distintos ritmos de aprendizaxe; 
e  c) ao longo do curso adoitan darse distintas incidencias que obrigan a un continuo axuste da  
temporalización (asistencia a actividades extraescolares, festividades locais, perda de días lectivos por 
outros motivos varios…).  

Agora ben, se partimos que son tres clases semanais, podemos estimar posibles unhas 35 xornadas 
lectivas para o primeiro trimestre, 35 para o segundo e 20 para o terceiro. En total unhas 90 xornadas no 
curso que, distribuídas entre os catro bloques de contidos, correspondería a unhas 22 sesións dedicadas 
a cada bloque. Son os datos  estimativos que facemos constar na columna de  temporalización dos cadros 
do anterior apartado. 

    
 En canto a 4º ESO estas son as tres lecturas seleccionadas e distribuídas por avaliación.  

❖ 1ª evaluación:  
➢ Relatos fantásticos, Vicens Vives, Aula de Literatura (engadiríase algunha das Leyendas, de 

Bécquer, e algún relato de Emilia Pardo Bazán). 
❖ 2ª evaluación:   

  Marianela , Benito Pérez Galdós. 
❖ 3ª evaluación:  

➢  La dama del alba, Alejandro Casona. 
 
O profesorado de materia de dito nivel podería empregar como manual de uso para todo o curso, Poesía 
española, antología de Ed. Vicens Vives. 
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PROGRAMACIÓN 
LINGUA  CASTELÁ E LITERATURA BACHARELATO 

 
 
 
1. Obxectivos xerais, concrecións metodolóxicas e competencias da materia 
 
    A materia de Lingua Castelá e Literatura ten dous obxectivos específicos. En primeiro lugar, o  

desarrrollo da competencia comunicativa do alumnado, algo fundamental pois a  estruturación do 
pensamento do ser humano faise a través da linguaxe; por conseguinte, a súa capacidade de comprender 
e de expresarse vai ser a súa máis eficaz instrumento de aprendizaxe. E en segundo lugar, o estudo da 
literatura en lingua castelá para contribuír a desenvolver a súa competencia en Conciencia e expresión 
cultural. 

 
     Estes dous obxectivos xerais específicos son os que se expoñen ao estruturar a materia en catro 

grandes bloques de contidos. 
     Co bloque de “Comunicación oral: escoitar e falar” procurarase que o alumnado vaia adquirindo 

as habilidades necesarias para comunicar con precisión as súas propias ideas, realizar discursos cada vez 
máis elaborados de acordo cunha situación comunicativa, e escoitar activamente interpretando de 
maneira correcta as ideas dos demais.  

     O bloque de “Comunicación escrita: ler e escribir” persegue que o alumnado sexa capaz de 
entender e producir textos de distinto grao de complexidade e de xéneros diversos, en distintos soportes 
e formatos. Comprender un texto implica activar unha serie de estratexias de lectura.  Asímismo, a 
escritura implica un procedemento estruturado en tres partes: planificación, redacción a partir de 
borradores de escritura e revisión destes antes de redactar o texto definitivo.  

     O bloque de “Coñecemento da lingua” responde á necesidade de reflexión sobre os mecanismos 
lingüísticos que regulan a comunicación, e apártase da pretensión de utilizar os coñecementos lingüísticos 
como un fin en si mesmos para devolverlles a súa funcionalidade orixinal: servir de base para o uso 
correcto da lingua. 

O bloque de “Educación literaria” asume o obxectivo de facer do alumnado lectores cultos e 
competentes, implicados nun proceso de formación lectora que continúe ao longo de toda a vida. É un 
marco conceptual que alterna a lectura, a comprensión e a interpretación de obras literarias próximas aos 
seus gustos persoais e á súa madurez cognitiva coa de textos literarios e obras completas representativas 
da literatura en castelán. 

 
 

Para o logro dos obxectivos específicos sinalados é aconsellable que a a  metología aplicada cumpra 
cos seguintes requisitos: 

 
a) Incentivar no alumnado a importancia da  oralidad. A linguaxe oral é anterior no tempo ao escrito. 

Por conseguinte hai que partir del para a aprendizaxe de calquera lingua. A lingua oral, formal ou informal, 
será o seu medio de comunicación ordinario e non cabe dúbida que partindo do coñecementos das 
características do discurso oral pódese avanzar e pasar a niveis progresivos de formalización oral e escrita, 
en función de novas necesidades comunicativas e tarefas que requiran do uso formal da lingua. 

b) Concienciar sobre a utilidade da lingua. Deste xeito o alumnado asumirá os seus discursos, orais 
e escritos, como útiles, porque con eles poderá expresar as súas opinións, ideas, sentimentos… 

d) Potenciar a  autocorrección. Facilitar que o alumnado se habitúe a un proceso de  autocorrección 
e que o considere imprescindible para comunicar aquilo que lle interese da forma máis adecuada posible. 
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e) Manifestar o papel de investigador-descubridor que profesor e alumno deben compartir. Deste 
xeito a actitude do alumnado será activa, participativa, cooperativa e fomentará a súa autonomía e  
autoafirmación. 

f) Informar o alumnado dos obxectivos que se pretenden conseguir. En todo momento deberá 
coñecer que metas quérense alcanzar e como, para iso, van organizar as actividades 

g) A programación de aula debe ser aberta, flexible e  adaptable ás circunstancias do proceso de 
aprendizaxe. Por iso consideramos que a  temporalización para os bloques de contidos e as unidades 
didácticas debe ser flexible e non ríxida. 

 
    Ademais das competencias “Comunicación lingüística” e “Conciencia e expresión culturais” 

específicas da nosa materia, nos distintos estándares de aprendizaxe tamén se traballan algunhas outras, 
o que se precisa en cada un deles coas seguintes abreviaturas: 

 

 

 

 

 

 

❖ Comunicación lingüística (CCL). 

❖ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCCT). 

❖ Competencia dixital (CD). 

❖ Aprender a aprender (CAA). 

❖ Competencias sociais e cívicas (CSC). 

❖ Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE). 

❖ Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
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1. PROGRAMACIÓN LINGUA CASTELÁ E  LITERATURA. 1º BACHARELATO 

 

1.1 Obxectivos do curso: 

 

       Hai uns obxectivos mínimos en relación coas competencias basee antes sinaladas, que o alumnado 
de 1º  BAC debe demostrar lograr para superar satisfactoriamente o curso. Para iso, nos correspondentes 
estándares de aprendizaxe hase de lograr un grao mínimo de consecución “Aceptable” son os seguintes 
para cada un dos seus catro bloques de contidos: 

 

 Comunicación oral: escoitar e falar: 

 Realiza correctamente exposicións orais sobre un tema do currículo (en especial do bloque Educación 
literaria) 

Sintetiza por escrito exposicións orais,tras escoitar de forma activa, tomar nota e suscitar preguntas 
coa intención de aclarar ideas que non comprende 

Recoñece as características formais e lingüísticas dos principais xéneros informativos e de opinión dos 
medios de comunicación social. 

 

 Comunicación escrita: Ler e escribir: 

✓ Desenvolve por escrito un tema ou cuestións do currículo con claridade e corrección  
ortográfica e  gramatical. 

✓ Axusta a súa expresión verbal ás condicións da situación comunicativa. 

✓ Comprende, deduce e explica polo contexto o significado de palabras dun discurso, e as súas 
distintas relacións  semánticas. 

✓ Comprende textos escritos de carácter expositivo propios do ámbito cultural e sintetiza o seu 
contido distinguindo as súas ideas principais e secundarias 

✓ Elabora correctamente o resumo e/ou esquema da información de textos xornalísticos de 
opinión, discriminando entre a información relevante e a simple anécdota ilustrativa. 

✓  Realiza e presenta correctamente traballos de investigación sobre temas do currículo 
e/ou sobre as obras de lectura obrigatoria, organizando a información e expoñéndoa con 
coherencia e cohesión 

 

❖  Coñecemento da lingua: 

✓ Identifica e clasifica as palabras en canto á súa clase  gramatical precisando todos os seus 
trazos  morfológicos distintivos. 

✓  Coñece, identifica e clasifica  perífrasis verbais. 

✓  Identifica as funcións  sintácticas e os tipos de  Sintagma (ou frase) que as desempeñan, 
así como os seus elementos constituíntes 

✓ Distingue os distintos tipos de oración simple, segundo a súa modalidade e estrutura. 

✓ Recoñece os requisitos de coherencia e os procedementos de cohesión textual, e fai un 
correcto uso dos mesmos nos textos que produce 

✓ Identifica  razonadamente o dialecto, nivel e rexistro dun texto para partir dous  seus trazos 
característicos. 
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❖                 Educación literaria: 

✓  Le e comprende as obras obrigatorias establecidas. 

✓ Coñece e explica as características dos períodos, xéneros, tendencias e obras máis representativas 
da literatura española desde a Idade Media ata o século XIX. 

✓ Elabora cunha correcta argumentación comentarios de textos breves ou fragmentos da literatura 
castelá desde a Idade Media ata o século  XIX, identificando e explicando o seu tema, recursos  
estilísticos e outros aspectos formais 

✓ Identifica as formas propias do discurso literario (narración, descrición…) e as súas características. 

 

 

1.2 Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables: 

 

   Nos seguintes cadros sinalamos seguindo o Currículo oficial os distintos contidos de cada bloque, os 
seus criterios de avaliación e os correspondentes estándares de aprendizaxe (precisando entre corchetes 
as competencias crave traballadas). Concretamos, ademais, para cada estándar de aprendizaxe avaliable 
o seu grao mínimo de consecución para superar a materia e os procedementos e instrumentos de 
avaliación (cando se sinalan varios poden compaxinarse ou optar por un). Para iso recorremos aos 
seguintes  descriptores: 

 

❖ Grao mínimo de consecución: 1 (Elemental) / 2 (Aceptable) / 3 (Avanzado) 

❖ Procedementos e instrumentos de avaliación:  PE (Proba escrita) / PO (Proba oral) / TI (Traballo 
individual) /  TG (Traballo en grupo) /  T (Test) /  SC (Seguimento clase) 
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BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR                                                                                   (1º BAC) 
 

CRITERIOS AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC 

PROC.E 
INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA 

LIZ. 

 
Contido B1.1 Comunicación oral non espontánea no ámbito educativo: o seu proceso e situación comunicativa 

 

 
Expor oralmente un tema 

especializado con rigor e claridade, 
documentándose en fontes diversas, 
organizando a información mediante 
esquemas, seguindo un orden 
preestablecido e utilizando as técnicas de 
exposición oral e as tecnoloxías da 
información e da comunicación 

Realiza exposicións orais sobre temas especializados, consultando previamente fontes diversas de información, 

utilizando as tecnoloxías da información e seguindo un orden previamente establecido                            [CD] 
2 TI /TG 

PO 
 

2
0

 s
e

si
ó

n
s 

le
ct

iv
as

 

Expresase oralmente con fluidez, con entonación, o tono, o timbre e a velocidade adecuados ás condicións da 

situación comunicativa.                                                                                                                                [CCL] 
2 PO 

SC 

Axusta a súa expresión verbal ás condicións da situación comunicativa  empregando un léxico preciso e 

especializado, e evitando o uso de coloquialismos e palabras comodín                                                       [CSC] 
2 PO 

SC 

Avalía as presentacións orais propias e as dos seus compañeiros, detecta as dificultades estruturales e expresivas, 

e deseña estratexias para mellorar as súas prácticas orais e progresar na aprendizaxe autónoma                       [CAA] 
2 PO 

SC 

 
Contido B1.2 Textos expositivos e argumentativos orais. Os seus xéneros no ámbito educativo.  

 
Sintetizar por escrito o contido de 

textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, clases, 
charlas, videoconferencias, etc., 
discriminando a información relevante e 
accesoria, e valorando tales textos como 
un medio de adquisición de 
coñecementos. 

Sintetiza por escrito textos orais de carácter expositivo, sobre temas especializados e propios do ámbito 

educativo, discriminando a información relevante                                                                                                         [CCL] 
2 PE 

PO 
 

Recoñece as formas de organización do contido nunha exposición oral sobre un tema especializado propio do 

ámbito educativo ou de divulgación.                                                                                                                [CCL] 
2 PE 

PO 

Analiza en exposicións orais os recursos verbais e non verbais empregados, e  valoraos en función dos elementos 

da situación comunicativa                                                                                                         [CCL] 
2 PE 

Escoita de maneira activa, toma notas e suscita preguntas coa intención de aclarar ideas que non comprendeu 

nunha exposición oral.                                                                                                                                       [CAA] 
2 SC 

 
Contido B1.3 Comprensión e producción de textos orais procedentes dos medios de comunicación social. Recursos. 

Extraer información de textos orais 
dos medios de comunicación, 
recoñecendo a  intención comunicativa, 
o tema e estructura do contido, 
identificando os rasgos propios do 
xénero periodístico e os recursos verbais 
e non verbais utlizados, valorando de 
forma crítica  a súa forma e contido 

 

Recoñece os rasgos propios dos principais xéneros informativos e de opinión procedentes dos medios de 

comunicación social                                                                                                                                          [CSC] 

 
2 

 
PE 

 

 

 

Analiza os recursos verbais e non verbais utilizados polo emisor de un texto periodístico oral ou audiovisual, 

valorando de forma crítica a súa forma e o seu contido.                                                                                        [CSC] 

 
2 

PE 
PO 
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BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR                                                                                                                                              

(1º BAC) 
 

CRITERIOS AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC 

PROC.E 
INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA 

LIZ. 

Contido B2.1 A comunicación escrita no ámbito educativo. Comprensión, producción e organización de textos expositivos escritos en tal ámbito 

2
2

 s
es

ió
n

s 
le

ct
iv

as
 

 

Desenvolver por escrito un tema do 
currículo con rigor, claridad e corrección 
ortográfica e gramatical, empregando 
distintas estructuras expositivas 
(comparación, problema-solución, enu-
meración, causa-consecuencia, ordena- 
ción cronolóxica, etc.) e utilizando os 
recursos expresivos adecuados ás con- 
diciones da situación comunicativa. 

 

Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, claridade e corrección ortográfica e gramatical 

                                                                                                                                                                              

[CCL] 

 
2 

 
PE 
TI 

 

Axusta a súa expresión verbal ás condicións da situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, destinatario, 

etc.), empregando un léxico preciso e especializado, e evitando o uso de coloquialismos, repeticións etc 

                                                                                                                                                                              

[CSC]  

 
2 

 
PE 

Avalía  as súas propias produccións escritas e as dos seus compañeros, recoñecendo as dificultades estruturais e 

expresivas, e deseña estratexias para mellorar a súa redacción e avanzar na súa aprendizaxe autónoma. 

                                                                                                                                                                             

[CAA] 

 
2 

 
SC 

Contido B2.2 Comprensión, producción, organización e síntese de textos expositivos escritos do ámbito educativo.         
Comprender o sentido de textos 

expositi-vos e argumentativos de tema 
especiali-zado, comprender o significado 
do seu léxico e as súas relacións 
semánticas,  sin-tetizar por escrito o seu 
contido, e distinguir e xerarquizar as súas 
ideas principais e secundarias. 

Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios do ámbito educativo ou de 

divulgación científica e cultural, e identifica o tema  e a estructura                                                                 [CCL] 
2 PE  

Sintetiza textos expositivos, de tema especializado, propios do ámbito educativo, distinguindo as ideas principais 

e as secundarias.                                                                                                                          [CMCCT] 
2 PE 

Analiza os recursos verbais e non verbais en textos expositivos de tema especializado e sabe valoralos en función 

dos  elementos da situación comunicativa (intención comunicativa do autor, tema e xénero textual  [CSC] 
2 PE 

Contido B2.3 Comprensión, producción e organización de textos escritos procedentes dos medios de comunicación social: xéneros informativos, de 
opinión e publicidade 

Ler, comprender e interpretar textos 
periodísticos (informativos e de opinión) 
e publicitarios, recoñecendo a  intención 
comunicativa, identificando os rasgos 
propios do xénero e os recursos verbais e 
non verbais utilizados, e valorando de 
forma crítica a súa forma e contido. 

Resume o contido de textos periodísticos informativos e de opinión, discriminando a información relevante, 

recoñecendo o tema e a estructura do texto, e valorando de forma crítica a súa forma e o seu contido 

                                                                                                                                                                             

[CCL] 

 
2 

 
PE 

 

Interpreta diversos anuncios impresos identificando a información e a persuasión, recoñecendo os elementos que 

utiliza o emisor para seducir ao receptor, valorando críticamente a súa forma e contido, e rexeitando as ideas 

discriminatorias.                                                                                                                                                   [CSC] 

 
2 

 
PE 
PO 

Contido B2.4  Procedementos para a obtención, o tratamento e a avaliación da información procedente de fontes impresas e dixitales. Educación para 
o uso, o tratamento e a producción de información.                             
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Realizar traballos de investigación sobre 

temas do currículo ou da actualidade 

social, científica ou cultural, planificando 

a súa realización, obtendo a información 

de fontes diversas e utilizando as novas 

tecnoloxías para a súa realización, a súa 

avaliación e para a súa mellora  

 

Realiza traballos de investigación planificando a súa realización, fixando os seus propios obxectivos, 

organizando a información, revisando o proceso de escritura para mellorar o producto final e chegando a 

conclusións personais. 

                                                                                                                                                                           

[CAA] 

 
2 

TI 
TG 
PE 

 

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para documentarse, consultando fontes diversas e e 

avaliando, contrastando, seleccionando e organizando a información relevante mediante fichas-resumen 

                                                                                                                                    .                                       [CD] 

 
2 

TI 
TG 
PE 

Respeta as normas de presentación de traballos escritos (organización en epígrafes, procedementos de cita, notas 

a pe de páxina e bibliografía).                                                                                                                            [CCL] 
 

2 

 
PE 

Utiliza as novas tecnoloxías para a realización, a avaliación e a mellora de textos escritos propios e alleos. 

                                                                                                                                                                           

[CD] 

 
2 

 
PE 

 
 
 
BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA                                                                                                            (1º BAC) 

 
CRITERIOS AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC 

PROC.E 
INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA 

LIZ. 

Contido B3.1 Categorías gramaticais: caracterización (morfolóxica, semántica e sintáctica), tipoloxía, valores e usos do substantivo, adxectivo, verbo, 
pronome, adverbio, preposicións, conxunciones e interxeccións.                

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
22

 s
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s 
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Recoñecer e identificar os rasgos 

caracte-rísticos das categorías 
gramaticais (sustantivo, adjetivo –
calificativos e determinativos–, verbo, 
pronomes, artículos, preposicións e 
conxuncións), explicar os seus usos e 
valores nos textos, e aplicar 
sistemáticamente estes coñece- mentos 
na realización, autoavaliación e mellora 
dos seus textos, tomando conciencia da 
importancia do coñecemento gramatical 
para o uso correcto da lingua. 

Identifica as distintas clases gramaticais, os seus subtipos e precisa todos os seus rasgos morfolóxicos, ademáis 

de recoñecer os  seus usos e valores                                                                                                                              [CCL] 
3 PE 

PO 
 

 

Identifica e explica os distintos tipos e valores das perífrasis verbais. 

                                                                                                                                                                            

[CCL] 

2 PE 

PO 

 Segmenta e clasifica correctamente os morfemas flexivos e derivativos das palabras, e coñece e explica os seus 

procedementos de formación (derivación, composición, parasíntese)                                            [CCL] 
2 PE 

PO 

Utiliza a terminoloxía gramatical adecuada para a explicación lingüística de textos 

                                                                                                                                                                           

[CCL] 

2 PE 

Revisa e mellora textos orais e escritos propios e  alleos, recoñecendo e explicando as incorreccións de 

concordancia, réximen verbal, ambigüedades semánticas, etc.                                                                         [CCL] 
2 SC 

Contido B3.2  Observación, reflexión coñecemento e explicación das estructuras sintácticas simples e complexas. Conexións lóxicas e semánticas nos 
textos.       

 Recoñece as funcións sintácticas na oración simple, o tipo de Frase ou Sintagma que as desempeña, e a estructura 

de estos.                                                                                                                                              [CCL] 
2 PE 

PO 
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Coñecer e aplicar progresivamente os 
coñecementos sobre estructuras 
sintácticas dos enunciados para a 
realización, autoavaliación e mellora de 
textos orais e escritos, tomando 
conciencia da importancia do 
coñecemento gramatical para o uso 
correcto da lingua. 

 

Recoñece os distintos tipos de oracións atendendo a súa modalidade (enunciativas, interrogativas etc) e estructura 

(atributivas / predicativas, activas / pasivas –propias e  reflexas-, transitivas / intransitivas, impersonais)      [CCL] 
3 PE 

PO 

Recoñece e explica o funcionamento das oracións coordinadas e subordinadas 

                                                                                                                                                                            

[CCL] 

2 PE 

PO 

Recoñece e explica o funcionamento das or. subordinadas de relativo, identificando o antecedente que modifican.                                                                                                                                                           

[CCL] 
2 PE 

PO 

Contido B3.3  Observación, reflexión e explicación das formas de organización textual 

Recoñecer os rasgos propios das 
tipoloxías textuais identificando a súa 
estrutura e os rasgos lingüísticos máis 
importantes en relación coa intención 
comunicativa. 

Recoñece e explica os rasgos estructurais e lingüísticos dos textos narrativos, descriptivos, expositivos e 

argumentativos.                                                                                                                                                [CCEC] 
2 PE 

PO 
 

Analiza e explica os rasgos dun texto nos planos morfosintáctico, léxico-semántico e pragmático-textual, 

relacionando o seu uso coa intención do emisor e o resto de condicións da situación comunicativa.       [CCL] 
2 PE 

PO 

Contido B3.4  Recoñecemento e explicación das propiedades textuais. Os seus procedementos. Modalidade.       
 
Aplicar os coñecementos adquiridos 

para a elaboración de discursos orais ou 
escritos con adecuada coherencia e 
cohesión. 

Incorpora os procedementos de cohesión textual na súa propia produción de textos orais e escritos. 

                                                                                                                                                                            

[CCL] 

2 PE 
PO 

  

Identifica, analiza e interpreta as formas gramaticais que fan referencia ao contexto temporal e espacial, e aos 

participantes na comunicación.                                                                                                                     [CCL] 
2 PE 

PO 

Valora os recursos expresivos usados polo emisor dun texto en función da súa interacción comunicativa e dos 

demáis elementos da situación comunicativa.                                                                                                 [CSC] 
2 PE 

PO 

 
Contido B3.5 Procedementos para a obtención, tratamento e avaliación da información procedente de fontes impresas e dixitais. 

 

Coñecer e manexar fontes de 
información impresas ou dixitais para 
resolver dúbidas sobre o uso correcto da 
lingua e avanzar na aprendizaxe 
autónoma. 

Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para resolver dúbidas sobre o uso correcto da lingua 

e para avanzar na aprendizaxe autónoma.                                                                                                    [CD] 
2 SC  

Fai uso do diccionario para consultar e explicar o significado preciso do léxico dos distintos textos utilizados 

                                                                                                                                                                     [CD] 
3 SC 

 
Contido B3.6 Coñecemento e explicación da pluralidade lingüística de España e das súas orixes históricas 

Coñecer a orixe e a evolución das 
linguas de España e as suas principais 
variedades dialectais, recoñecendo e 
explicando os seus rasgos característicos, 
e valorando a diversidade lingüística 

Coñece a orixe e a evolución das linguas de España, así como as súas principais variedades dialectais. 

                                                                                                                                                                    [CSC] 
2 PE  

Identifica e explica, a partir de un texto, as principales variedades dialectales do castelán e os seus peculiares 

rasgos lingüísticos                                                                                                                                    [CCL]   

[CSC] 

2 PE 
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como parte do patrimonio cultural 
español. 

Valora a diversidade lingüística como parte do patrimonio cultural. 

                                                                                                                                                                     [CSC] 
2 SC 

 
Contido B3. 7 Recoñecemento e explicación das variedades funcionais da lngua. 

Recoñecer os usos sociais e 
funcionais da lingua, mostrando interés 
por ampliar o seu propio repertorio 
verbal e evitar os prexuízos e 
estereotipos lingüísticos 

Selecciona o léxico e as expresións adecuadas en contextos comunicativos que exigen un uso formal da lingua, 

evitando o uso de coloquialismos, imprecisións ou expresións cliché.                                                        [CCL] 
2 PE 

PO 
 

Explica, a partir de textos, a influencia do medio social no uso da lingua, e identifica e rexeita estereotipos 

lingüísticos que supoñan unha valoración peiorativa ante os usuarios da lngua                                     [CSC] 
2 PE 

PO 

Contido B3.8 Participación en proxectos nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, e relacionados 
cos temas transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e uso dos seus coñecementos lingüísticos para desenvolver unha competencia 
comunicativa integrada           

Participar en proxectos nos que se 
utilicen varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes en el centro, e 
relacionados con elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e reflexionar sobre o sistema e 
as normas de uso das linguas mediante a 
comparación e transformación de textos 

Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados con elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posee como persona plurilingüe   [CCL] 
[CAA] 

 
2 

 
SC 

 

Utiliza os coñecimentos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra desenvolvidos no 
curso en unha das linguas, para mellorar a comprensión e a producción dos textos traballados en calqueira das 
outras                                                                                                                                                              [CAA] 

 
2 

 
SC 

 

 
 
 
 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA                                                                                                                                                                                        

(1º BAC) 
 

CRITERIOS AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES APRENDIZAJXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC 

PROC.E 
INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA 

LIZ. 

Contido B4.1 Estudio dos períodos, xéneros, tendencias e obras máis representativas da literatura española dende a Idade Media ata o século XIX, a 
partir da lecutra e análise de fragmentos e obras significativas.                    

4
0

 s
es

ió
n

s 
le

ct
iv

as
 

 
Realizar o estudo dos periodos, 

xéneros, tendencias e obras máis 
representativas da literatura española 

Le, comprende y analiza fragmentos e obras significativas do periodo comprendido entre a Idade Media e o 

século XIX.                                                                                                                                                             [CCEC] 
2 PE  

Coñece e explica as características dos períodos, xéneros, tendencias e obras máis representativas da lit. 

española dende a Idade Media ata o s. XIX                                                                                             [CCEE]  
2 PE 
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dende a Idade Media ata o século XIX a 
través da lectura e a análise de 
fragmentos e obras significativas. 

Desenvolve por escrito con coherencia e corrección as características temáticas e formais dos principais 

movementos e das súas distintas tendencias e xéneros da lit. española dende a Idade Media ao s. XIX [CL] 

[CCEE] 

2 PE 
TI 

Contido B4.2 Lectura, análise e interpretación crítica de fragmentos ou obras completas significativas da lit. española dende a Idade Media ao século 

XIX, identificando as súas características temáticas e formais en relación co contexto, o movemento, o xénero ao que pertence e o autor, e constatando 

a evolución histórica de temas e formas. Aprecio pola literatura como fonte de pracer e coñecemento doutros mundos, tempos e culturas. 
 
Ler, analizar e interpretar 

críticamente fragmentos ou obras 
completas significativas dende a Idade 
Media ao s. XlX, identificando as súas 
características temáticas e formais en 
relación co contexto, o movemento, o 
xénero ao que pertence o autor e obra, 
e constatando a evolución histórica de 
temas e formas 

 

Le as obras acordadas nos prazos establecidos, demostrando ter realizado unha lectura detida e comprensiva 

das mesmas                                                                                                                          [CAA] 
3 PE/P

O 
T 

 

Interpreta críticamente fragmentos ou obras significativas da lit. dende a Idade Media ata o século XIX 

incluido 

                                                                                                                                                                      

[CSC] 

2 PE 
TI 

Identifica e explica con unha correcta exposición e argumentación as características do contido (tema, motivo, 

tópicos, personaxes…) de textos lit. dos períodos estudiados, en relación co contexto, o movemento e o 

xénero ao que pertence o fragmento ou obra                                                                         [CCEC / CAA 

/CCL] 

 
2 

PE 
TI 

Identifica e explica con unha correcta exposición e argumentación as características formais de textos 

literarios dos períodos estudiados (métrica, recursos estilísticos..; narrador, técnicas narrativas, formas do 

discurso…) en relación co contexto, o movemento e o xénero ao que pertence o fragmento ou obra     

[CCEC/CAA/CCL] 

 
2 

PE 
TI 

Detecta as ideas que manifestan a relación da obra ou fragmento co seu contexto histórico, artístico e cultural. 

                                                                                                                                                                       

[CCEE]  

2 PE 

Compara textos de diferentes épocas e constata a evolución de temas  formas 

                                                                                                                                                                        

[CCEE] 

2 PE 

Contido B4.3 Planificación e elaboración de traballos educativos escritos ou presentacións sobre a literatura dende a Idade Media ata o século XIX, 
obtendo a información de fontes diversas e aportando un xuizo crítico persoal e argumentado con rigor. Composición de textos escritos con intención 
literaria e conciencia de estilo 

Planificar e elaborar textos de 
invención literaria, traballos de 
investigación escritos ou presentacións 
sobre temas, obras ou autores/as da 
literatura dende a Idade Media ata o 
século XlX, obtendo a información de 
fontes diversas e aportando un xuizo 
crítico persoal que estea argumentado 
con rigor. 

Planifica a elaboración de traballos de investigación escritos ou presentacións sobre temas, obras ou 

autores/as da literatura dende a Idade Media ata o século XIX                                                                                         

[CSIEE] 

2 TI/TG 
SC 

 

Obtén a información de fontes diversas 

                                                                                                                                                                           

[CD] 

 
2 

TI 
TG 
SC 

Argumenta con rigor o seu propio xuízo crítico  

                                                                                                                                                                        

[CCL] 

 
1 

TI 
TG 
SC 
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1.3 Materiais didácticos, distribución da materia e  temporalización: 
 
O libro de texto Lengua castellana y literatura 1º  BAC de  ed. Oxford, está dividido en 24 unidades didácticas, 

divididas en 6 bloques: I. Comunicación oral e escrita. O texto. II. Coñecemento da lingua: palabras e relacións  
gramaticales. Bloque III, Coñecemento da lingua. Planificación e variedades da lingua. Bloque IV. Educación 
literaria. Os textos literarios: literatura na Idade Media. Bloque V. Educación literaria, Os Séculos de Ouro. Bloque 
VI: A literatura nos  séculos  XVIII- XIX, ambos os dous incluídos. Como é lóxico, o profesorado pode utilizar 
outros materiais de elaboración propia (que proporcionará  fotocopiados  ao alumnado), a prensa diaria, e 
outros materiais audiovisuais ou informáticos que considere oportunos e adecuados ao nivel do alumnado. 
 
O profesorado da materia poderá elixir combinar as unidades de lingua coas de literatura durante os tres 
trimestres (a  temporalización que consideramos máis acertada) ou ben traballar as unidades en orde sucesiva. 
Para o primeiro suposto adiantamos esta  temporalización  orientativa: 

 

Primeiro trimestre Segundo trimestre Terceiro trimestre 

➢ LENGUA: Bloque de 
comunicación: El texto y sus 
propiedades. Oral y escrito 

➢ LITERATURA: Unidades 13-16 
(Lit. medieval) y 
prerrenacimiento. 

➢ LENGUA: Bloque II (clases de 
palabra, El sintagma, 
funciones sintácticas y or. 
simple) y valores del Se. 
Clasificación oraciones. 

➢ LITERATURA: Literatura en los 
siglos de Oro (El 
Renacimiento: la prosa y el 
teatro) y (Barroco: la poesía y 
el teatro) 

 

➢ LENGUA: (unidad 9: Or. 
compuesta) y 10-
12(Variedades de la lengua) 

 
➢ LITERATURA: Unidades 22-24  

(Neoclasicismo y 
Prerromanticismo) y 
(Romanticismo, Realismo y 
Naturalismo). 

 
Esta é a nosa proposta global de  temporalización, pero precisamos que os contidos específicos de Lingua 

(Propiedades textuais, Clases  gramaticales, Análises  sintáctico, etc) serán obxecto específico de avaliación 
continua.  
Hai que ter en conta, con todo, a previsible perda de sesións lectivas por varios motivos (como adoita suceder 
todos os cursos): actividades extraescolares, posibles folgas… Por tanto, non se pode precisar unha  
temporalización concreta para cada contido ou estándar de aprendizaxe. En todo caso, se partimos que á nosa 
materia correspóndenlle tres clases semanais, estimamos posibles unhas 35 xornadas lectivas para o primeiro 
trimestre, 35 para o segundo e 20 para o terceiro. En total unhas 90 xornadas no curso que, distribuiriamos 
entre os catro bloques de contidos (como facemos constar na columna correspondente á  temporalización nos 
cadros do anterior apartado). Distribución en todo caso  aproximativa pois hai que ter en conta que na nosa 
materia os contidos dos catro bloques pódense traballar simultaneamente en: un texto lese, compréndese, 
coméntase (por escrito ou oralmente) tanto lingüística como literariamente. 
     
 As obras de lectura obligatoria escollidas son as seguintes: 

❖ Primeira avaliación:  
➢ La Celestina, de Fernando de Rojas, adapt. Vicens-Vives. 

 
❖ Segunda avaliación: 

➢ Selección de textos narrativos pertenecientes al siglo de Oro a detallar por el profesor/a de la 
materia. 

 
❖ Terceira avaliación: 

➢ Tirso de Molina, El burlador de Sevilla 
 

Como manual de uso para todo o curso poderá traballarse na clase con Poesía española, antoloxía poética da 
editorial Vicens Vives. 



 
 

60 
 

 
 
 
 

PROGRAMACIÓN MATERIA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
2º BACHARELATO 

 
 
 

 
  2.0 Consideracións xerais. 
 
  2º de Bacharelato é un curso complexo e intenso, final de etapa,  pero tamén preparatorio, con grande 
motivacion por parte do alumnado pero afrontado con recelo e preocupación pola maioría. 
 
  Debido ao carácter propedéutico deste curso, de cara á realización de estudos superiores, ademáis dos 
contidos do currículo, expoñeranse nas clases as características das probas de ABAU xunto cos criterios de 
corrección das probas, e ademáis dos temas e recursos proporcionados polo profesor, entre os materiais de uso 
corrente poderán utilizarse  fotocopias das probas de ABAU, para que os alumnos e alumnas se familiaricen con 
ditas probas ás que aspiran a concorrer a final do curso.  

 
 
 
 
 
 

   2.1 Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables: 

 

  Nos seguintes cadros sinalamos seguindo o Currículo oficial os distintos contidos de cada bloque, os seus 

criterios de avaliación e os correspondentes estándares de aprendizaxe (precisando entre  corchetes as 

competencias crave traballadas). Concretamos, ademais, para cada estándar de aprendizaxe avaliable o seu grao 

mínimo de consecución para superar a materia e os procedementos e instrumentos de avaliación que se poden 

aplicar. Para iso recorremos aos seguintes  descriptores: 

 

❖ Grao mínimo de consecución:  

 

                              1 (Elemental) / 2 (Aceptable) / 3 (Avanzado) 

 

❖ Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

                            PE (Proba escrita) / PO (Proba oral) / TI (Traballo individual) /  

                            TG (Traballo en grupo) /  T (Test) /   SC (Seguimento clase)
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BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR                                                          (2º BAC) 

 
CRITERIOS AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC 

PROC.E 
INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA 

LIZ. 

Contido B1.1 Comunicación oral non espontánea nos ámbitos educativo, periodístico, profesional e empresarial. A súa caracterización 

2
0
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e
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ó
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s 
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Textos orais argumentativos e 
expositivos (procedentes dos ámbitos 
educativo, periodístico, profesional  
empresarial): 
a) Escoitar de forma activa e analizar 

ditos textos identificando os 
rasgos propios do seu xénero, 
relacionando os aspectos formais 
do texto coa intención 
comunicativa do emisor e co resto 
dos factores da situación 
comunicativa. 

b) Sintetizar o seu contido, 
diferenciando a información 
relevante e accesoria 

 

Recoñece as formas de organización do contido nunha argumentación oral, analizando os recursos 

verbais e non verbais empreados polo emisor e valorándoos en función dos elementos da situación 

comunicativa 

                                                                                                                                                                           

[CCL] 

 
3 

 
PE 

 

Analiza os recursos verbais e non verbais presentes en textos orais argumentativos e expositivos 

procedentes dos ámbitos educativo, periodístico, profesional e empresarial, relacionando os aspectos 

formales e expresivos coa intención do emisor, o xénero textual e o resto dos elementos da situación 

comunicativa               [CCL] 

 

 
2 

 
PE 

 

Sintetiza por escrito o contido de textos orais argumentativos e expositivos procedentes dos ámbitos 

educativo, periodístico, profesional ou empresarial, discriminando a información relevante 

                                                                                                                                                                          

[CAA] 

 
2 

 
PE 

Contido B1.2 Comprensión de textos orais procedentes dos medios de comunicación social (xéneros informativos, de opinión e a publicidade) e 
producción e presentación oral de textos coa debida planificación, documentación, evaluación e mellora 

 
Extraer información de textos orais 

periodísticos e publicitarios 
procedentes dos medios de 
comunicación social (recoñecendo a 
intención comunicativa, tema, 
estructura e contido, identificando os 
rasgos propios do xénero periodístico e 
os recursos verbais e non verbais 
utilizados, e valorando de forma crítica 
a súa forma e o seu contido) e realizar 
unha presentación educativa oral sobre 
un tema controvertido (contrapoñendo 
puntos de vista enfrentados, 
defendendo unha opinión persoal con 
argumentos convincentes e utilizando 
as tecnoloxías da información e da 

Interpreta diversos anuncios sonoros e audiovisuas, identificando a información e a persuasión, 

recoñeciendo os elementos que utiliza o emisor para seducir ao receptor, valorando críticamente a súa 

forma e o seu contido, e rexeitando as ideas discriminatorias                                                                                                             

[CSC] 

 
2 

 
PO 
PE 

 

Planifica, realiza e avalía presentacións educativas orais de forma individual ou en grupo sobre un tema 

polémico de carácter educativo ou da actualidade social, científica ou cultural, analizando posturas 

enfrentadas e defendendo unha opinión propia mediante argumentos convincentes                                                  

[CLC] [CSC] 

 
3 

TI 
TG 
T 

Compila información e apoios audiovisuais ou gráficos, consultando fontes de información diversa e 

utilizando correctamente os procedementos de cita                                                                                                         

[CD] 

 
2 

TI 
TG 

 

Clasifica e estructura a información obtida, elaborando un guión de presentación 

                                                                                                                                                                  

[CMCCT] 

 
3 

TI 
PE 

Exprésase oralmente con claridade, preción e corrección, axustando a súa actuación verbal e non verbal 

ás condicións da situación comunicativa, e utilizando os recursos expresivos propios do rexistro formal 

                                                                                                                                                                       

[CCL] 

 
3 

TI 
TG 
PO 
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comunicación para a súa realización, 
avaliación e mellora) 

Avalía  as súas presentacións orais e as dos seus compañeiros/as, detectando as dificultades estructurais 

e expresivas, e deseñando estratexias para mellorar as súas prácticas orais e progresar na aprendizaee 

autónoma 

                                                                                                                                                                     

[CAA] 

 
2 

PO 
T 

 
 
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR                                                                                                                                              

(2º BAC) 
 

CRITERIOS AVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC 

PROC.E 
INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA 

LIZ. 

Contido B2.1 Comunicación escrita nos ámbitos educativo, periodístico, profesional e empresarial: elementos; xéneros textuais 

2
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Comprender textos expositivos e 

argumentativos propios dos ámbitos 
educativo, periodístico, profesional ou 
empresarial, identificando a intención do 
emisor, resumindo o seu contido, 
diferenciando a idea principal e 
explicando o modo de organización 

 

Comprende o sentido global de textos escritos de carácter expositivo e argumentativo propios dos ámbitos 

educativo, periodístico, profesional ou empresarial, identificando a intención comunicativa do emisor e a súa 

idea principal                                                                                                                                                          [CCL] 

 
3 

 
PE 
PO 

 

Sintetiza por escrito (en forma de resumen ou esquema) textos de carácter expositivo e argumentativo propios 

dos ámbitos educativo, periodístico, profesional ou empresarial, diferenciando as ideas principais e as 

secundarias 

                                                                                                                                                                        

[CAA] 

 
3 

 
PE 

Analiza a estructura de textos expositivos e argumentativos procedentes dos ámbitos educativo, periodístico, 

profesional o empresarial, identificando os tipos de conectores e organizadores da información textual 

                                                                                                                                                                         

[CCL] 

 
2 

 
PE 

Contido B2.2 Análise e comentario de textos escritos do ámbito educativo e xornalístico 

 
Analizar textos escritos expositivos e 

argumentativos propios dos ámbitos 
educativo e periodístico, identificando os 
seus rasgos formais característicos e 
relacionando as súas características 
expresivas coa intención comunicativa e 
cos restantes elementos da situación 
comunicativa. 

Describe os rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos e pragmáticos dun texto expositivo ou 
argumentativo (dos ámbitos educativo e periodístico), utilizando a terminoloxía gramatical adecuada e 
explicando a súa relación coa intención comunicativa do emisor e cos rasgos propios do xénero textual                                       
[CCL] 

 
1 

PE 
PO 

 

Recoñece, describe e utiliza os recursos gramaticais (sustitución pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal, etc.) e léxico-semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteracións léxicas, etc.) que proporcionan cohesión aos textos 
escritos                            [CCL] 

 

2 

 

PE 

 
Recoñece e explica os procedementos de cita (estilo directo, indirecto ou indirecto libre, e cita 

encuberta) presentes en textos expositivos e argumentativos, así como a súa función no texto                                      
[CCL] 

 

1 

 

PE 

Contido B2.3 Planificación, realización, revisión e mellora de textos escritos de diferentes ámbitos sociais e educativos 
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Planificar e realizar textos expositivos 

e argumentativos (individualmente ou en 
grupo) sobre temas do currículo ou da 
actualidade social, científica ou cultural 
con rigor, claridade e corrección, 
empregando argumentos adecuados e 
convincentes, axustando a sua expresión 
á  intención comunicativa e ao resto das 
condicións da situación comunicativa, e 
utilizando as tecnoloxías da información 
e da comunicación para a súa realización, 
avaliación e mellora 

 

Produce textos expositivos e argumentativos propios e/ou desenvolve por escrito un tema do currrículo, que 

cumpla coas propiedades textuais de adecuación, coherencia e cohesión, e respetando as normas ortográficas 

e gramaticais, e revisa a súa producción escrita para mellorala                                                                           [CCL] 

 
2 

 
PE 

 

Avalía as súas propias produccións escritas e as dos seus compañeiros/as, recoñecendo as dificultades 

estructurais e expresivas, recurrindo a obras de consulta tanto impresas como dixitais para a súa corrección, e 

deseñando estratexias para mellorar a súa redacción e avanzar na aprendizaxe autónoma                                               

[CAA] 

 
1 
 

T 
PE 
PO 

Realiza traballos educativos individuais e/ou en grupo sobre un tema controvertido do currículo ou da 

actualidade social, cultural ou científica, planificando a súa realización, fixando os seus propios obxectivos, 

contrastando posturas enfrentadas, e organizando e defendendo unha opinión propia mediante distintos tipos 

de argumentos      [CSIEE] 

 
2 

 
TG 

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para documentarse, consultando fontes diversas, 

avaliando, contrastando, seleccionando e organizando a información relevante mediante fichas-resumo 

                                                                                                                                                                            

[CD] 

 
1 

TI 
TG 

Respeta as normas de presentación de traballos escritos: organización en epígrafes, procedementos de cita, 

notas a pé de páxina, bibliografía 

                                                                                                                                                                          

[CCL] 

 
1 

PE 
TI 

 
BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA                                                                                                                                                (2º BAC) 

 
CRITERIOS AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC 

PROC.E 
INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA 

LIZ. 

Contido B3.1 Análise e explicación do léxico castelán, da súa orixe, dos seus procedementos de formación de novas palabras e dos seus préstamos 
lingüísticos 

2
0

 s
es

ió
n

s 
le

ct
iv

as
 

 
Recoñecer e explicar a orixe do 

léxico castelán, o proceso de formación 
das palabras (aplicando os 
coñecementos adquiridos para a 
mellora, a comprensión e o 
enriquecimiento do vocabulario activo) e 
os seus préstamos lingüísticos 

 Distingue a orixe das palabras do castelán, precisando se son patrimoniais ou cultismos 

                                                                                                                                                                        

[CCL] 

 
2 

 
PE 

 

Explica os procedementos de formación das palabras segmentando e clasificando os seus morfemas, e 

explicando os seus significados                                                                                                                                               [CCL] 
 

2 
 

PE 

Recoñece e explica a procedencia grecolatina de grande parte do léxico español e valora o seu coñecemento 

para a deducción do significado de palabras desconocidas                                                                                      [CAA] 
 

2 
 

PE 
 Distingue os diferentes préstamos lingüísticos do castelán, históricos (arabismos, xermanismos, galicismos, 

anglicismo, etc.) e actuais (xenismos, calcos semánticos…)                                                                        [CCL] 
 

2 
 

PE 

Contido B3.2 As clases gramaticais de palabras: tipoloxía e valores, caracterización morfolóxica, sintáctica e semántica 
 
 
Recoñecer e identificar os rasgos 

carac-terísticos das categorías 

 
Recoñece e clasifica palabras segundo a súa categoría gramatical, precisando a súa tipoloxía e os seus 

rasgos morfolóxicos distintivos                                                                                                                                                       [CCL] 

 
3 

 
PE 

 

Identifica e explica os usos e os valores das categorías gramaticales, en relación coa intención 
comunicativa do emisor, coa  tipología textual seleccionada e con outros compoñentes da situación 

 

2 

PE 

PO 
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gramaticais, e explicar os seus usos e 
valores nos textos 

comunicativa (audiencia e contexto)                                                                                                                                                     
[CCL] 

Selecciona o léxico e a terminoloxía adecuados en contextos comunicativos que esixen un uso formal 
e especializado da lingua, evitando o uso de coloquialismos, imprecisións ou expresións cliché 

                                                                                                                                                                      [CSC] 

 

1 

PE/PO 

TI/TG 

Contido B3.3 Observación, reflexión e explicación do significado das palabras. Denotación e connotación 
 
Identificar e explicar os niveis de 

significado das palabras ou expresións 
en función da intención comunicativa do 
discurso oral ou escrito en que aparecen 

Explica con propiedade o significado das palabras ou expresións, diferenciando o seu uso denotativo e 

connotativo, e relacionándoo coa intención comunicativa do emisor                                                                         [CCL] 
 

2 
PE 
PO 

 

Recoñece, analiza e interpreta as relaciones semánticas entre as palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, 

polisemia e homonimia) como procedemento de cohesión textual                                                             [CCL] 
 

2 
PE 
PO 

Contido B3.4 Observación, reflexión e explicación das estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas e semánticas nos textos 
 
Recoñecer as funcións sintácticas e 

os sintagmas que os desempeñan, e 
observar, reflexionar e explicar as 
estructuras sintácticas dun texto, 
señalando as conexións lóxicas e 
semánticas que se establecen entre elas, 
e aplicar tales coñecementos na 
producción de textos. 

 

Recoñece as funcións sintácticas na oración, os sintagmas que as desempeñan e  os seus elementos 
constitutivos ou funcións secundarias, precisando a clase gramatical que as desempeñan 

                                                                                                                                                                        [CCL] 

 
3 

PE 
T 

 

Recoñece os distintos tipos de oración compuesta –yuxtaposición, coordinación e os  seus tipos, 
subordinación (substantiva, adxectiva e adverbial) – empregando a terminología gramatical adecuada                                      
[CCL] 

3 PE 

 Aplica os coñecemientos adquiridos sobre a oración composta para a realización, autoavaliación e 
mellora de los propios textos orais e escritos, tomando conciencia da importancia do coñecemiento 
gramatical para o uso correcto da lingua                                                                                                                                    [CSIEE] 

 

2 

PE 

PO 

 Identifjca nun texto os distintos tipos de oracións compostas (yuxtapuestas, coordinadas y 
subordinadas), as delimita, e identifica a subordinada no caso das compostas por subordinación  

                                                                                                                                                                         [CCL] 

 

2 

 

PE 

Contenido B3.5 Observación, reflexión e explicación das formas de organización textual de textos procedentes de distintos ámbitos; identificación e 
uso dos recursos expresivos que marcan a obxectividade e a subxectividade; e observación, reflexión e explicación dos distintos tipos de deixis 

 

Explicar a forma de organización 
interna de textos expositivos e 
argumentativos e aplicar os 
coñocementos sobre o funcio-namento 
da lingua á comprensión, análise e 
comentario de textos de distinto tipo 
procedentes de diferentes ámbitos 
(educativo, periodístico, profesional…), 
relacionando os usos lingüísticos 
(marcas de obxetividade e 
subxetividade, referencias deícticas…) 
coa intención comunicativa do emisor e 
demáis elementos da situación 
comunicativa 

 

Recoñece, explica e utiliza en textos alleos e propios as formas de estructurar os textos expositivos e 

argumentativos                                                                                                                                              [CCL] 

 
2 

PE 
PO 

 

Recoñece, analiza, explica e aplica as características lingüísticas e recursos expresivos de textos dos ámbitos 

educativo, periodístico e profesional, relacionando os usos lingüísticos coa intención comunicativa do emisor 

e demáis elementos da situación comunicativa, e utilizando a análise para afondar na comprensión do texto 

                                                                                                                                                         [CCL] 

[CSIEE] 

 
2 

 
PE 

 

Reflexiona sobre a relación entre os procesos de producción e recepción dun texto, recoñeciendo a 

importancia que para a súa comprensión teñen os coñecementos previos que se poseen 

                                                                                                                                                                          

[CCL] 

 
1 

 
PE 
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Contido B3.6 Coñecemento e explicación do español actual: o español na rede; situación actual do español; o español de América  
 
Coñecer a situación do español en 

España e no mundo,  orixes históricas e 
os seus rasgos característicos, e o valor 
das súas variantes 

Coñece a situación do español no noso país, o fenómeno das linguas en contacto e as conseguintes 

interferencias lingüísticas, e en especial as que se producen entre o castelán e o galego. 

                                                                                                                                                                         

[CSC] 

 
3 

 
PE 

 

Coñece as orixes históricas do español en América e as súas principais áreas xeográficas, recoñecendo nun 

texto oral ou escrito alguns dos seus rasgos lingüísticos característicos e valorando as súas variantes 

                                                                                                                                                                        

[CSC] 

 
2 

PE 
TG 

Coñece a situación actual da lingua española no mundo diferenciando os usos específicos da lingua no ámbito 

dixital 

                                                                                                                                                                        

[CSC] 

 
2 

PE 
TG 

Contido B3.7 Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, etc.) nos 
que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, e relacionados cos temas transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais, tendo entre os seus fins a identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 
desenvolver unha competencia comunicativa integrada 

 

Participar en proxectos nos que se 
utilicen varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro, e 
relacionados con elementos 
transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e reflexionar 
sobre o sistema e as normas de uso das 
linguas mediante a comparación e 
transformación de textos 

Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros 
e películas, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados con elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posee como persona plurilingüe                  
[CCL] [CAA] 

 
2 

TG 
TI 

 

 
Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra 

desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a producción dos textos 
traballados en calqueira das outras.                                                                                                                                                    [CAA] 

 
2 

PO 
PE 
TG 
TI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

66 
 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA            (2º BAC)                                                                                                                                                                             
 

CRITERIOS AVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC 

PROC.E 
INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA 

LIZ. 

Contido B4.1 Estudo cronolóxico dos movementos e tendencias literarias da literatura en lingua castelá dende comenzos do século XX ata os nosos días 

4
0
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e
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s 
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Coñecer os aspectos temáticos e 

formais dos principais movementos e 
tendencias literarias do século XX ata a 
actualidade, así como os autores e obras 
máis significativas.  

 

Coñece as características temáticas e formais dos principais movementos e tendencias literarias dende comenzos 

do século XX ata  os nosos días, así como as súas influencias 

                                                                                                                                                                 [CCEC]  

 
3 

 
PE 

 

Coñece as características temáticas e formais das distintas tendencias en  narrativa, teatro e poesía que se 

desenvolven e suceden nos movementos literarios dende comenzos do século XX ata os nosos días, así como 

os seus autores e obras máis representativas                                                                                                     [CCEE] 

 
3 

 
PE 

Desenvolve por escrito con coherencia e corrección as características temáticas e formais dos principais 

movementos  das súas distintas tendencias e xéneros dende comenzos d século XX ata os  nosos días 

                                                                                                                                                            [CL] 

[CCEE] 

 
2 

 
PE 

Contido B4.2 Lectura, análise e interpretación de obras significativas (ou fragmentos das mesmas) da literatura en español dende comenzos do século 
XX ata os nosos días 

 
Ler, analizar e interpretar obras e 

fragmentos representativos da literatura 
en español do século XX ata os nosos días, 
identificando as características temáticas 
e formais, en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence e 
a obra do autor/a, e constando a 
evolución histórica de temas e formas 

 Le as obras acordadas nos prazos establecidos, demostrando ter realizado unha lectura detida e comprensiva 

das mesmas 

                                                                                                                                                                     [CAA] 

 
3 

PE 
TI 

 

Coñece os aspectos tematícos e as técnicas e outros aspectos formais das obras de lectura obligatoria 

representativas dos períodos estudiados, e relaciona tales aspectos coa traxectoria e o estilo do seu autor/a, o 

xénero e o movemento literario ao que pertence                                                                                 [CCEC] 

 
2 

PE 
TI 

Interpreta de maneira crítica fragmentos (en especial, das obras de lectura obligatoria seleccionadas 

representativas das tendencias e xéneros estudiados),  recoñecendo as ideas que manifiestan a relación da obra 

co seu contexto histórico, artístico e cultural                                                                               [CSC] [CEC] 

 
3 

PE 
TI 

 Desenvolve por escrito con unha correcta argumentación, un comentario crítico sobre os aspectos 

anteriormente siñalados (tema, aspectos formais, contextualización…) 

                                                                                                                                                                        

[CCL] 

 
2 

PE 
TI 

Contido B4.3 Planificación e elaboración de traballos educativos escritos ou presentacións sobre temas, obras ou autores da literatura dende comenzos 
do século XX ata os nosos días 

 
Planificar e elaborar por escrito, ou 

facer unha presentación con rigor, 
claridade e coherencia, en soporte 
impreso ou dixital, sobre un tema do 
currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico e persoal, e 
utilizando as tecnoloxías da información 

Consulta bibliografía en papel ou formato dixital sobre un tema do currículo de literatura do século XX ata os 

nosos días, extraindo a información relevante para ampliar coñecemientos sobre o tema e incorporalos ao seu 

traballo ou presentación                                                                                                                                  [CAA] 

 
2 

TG 
TI 

 

Desenvolve por escrito un tema da historia da literatura do século XX ata os nosos días, expoñendo as ideas 

con rigor, claridade, coherencia e corrección, e aportando unha visión persoal 

                                                                                                                                                                       

[CCL] 

 
3 

PE 
TG 
TI 

Planifica e fai unha presentación sobre un tema da historia da literatura do século XX ata os nosos días, 

expoñendo as ideas con rigor, claridade, coherencia e corrección, e aportando unha visión persoal 

                                                                                                                                                                      [CCL] 

 
2 

TG 
TI 

PO 
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2.2  Temporalización por avaliación, materiais didácticos e metodoloxía: 

     Precisamos a continuación os contidos que se van a impartir en cada avaliación trimestral. Tendo en conta 

os días lectivos do presente curso (65 días para o primeiro trimestre, 62 para o segundo e 45 para o terceiro) e 

que a nosa materia ten unha carga lectiva de tres horas (de cincuenta minutos) semanais, estimamos posibles 

unhas 35 xornadas lectivas para o primeiro trimestre, 35 para o segundo e 30 para o terceiro. Posibles, porque, 

en primeiro lugar, é de prever que se anticipe o final de curso para 2º  BAC para a realización da reválida e, en 

segundo lugar, as posibles sesións lectivas que se poidan “perder” pola asistencia do alumnado a  activades 

varias ou por outras incidencias. Nos cadros do anterior apartado, e na columna correspondente a cada bloque 

de contido, facemos tamén unha previsión das sesións lectivas que se lle poden dedicar a cada un deles.  

     Observarase que os contidos específicos de lingua que se traballan en cada avaliación son obxecto de 

avaliación continua; lembremos, ademais, que case todos eles xa foron obxecto de estudo en cursos 

precedentes. 

❖ 1ª avaliación 

Comunicación oral e escrita: 

1. A técnica do resumo. 

2. O texto expositivo e argumentativo (estudo das súas características, comprensión e redacción 

de textos). 

 

Coñecemento da lingua: 

1. Elementos que contribúen a dotar de cohesión e coherencia a un texto. 

2. As categorías gramaticais de palabras. 

3. Morfoloxía: compoñentes morfolóxicos da palabra e procedementos de formación (derivación, 

composición, parasíntese e acrónimos). 

4. O sistema verbal e as perífrases verbais. 

5. Normas ortográficas e gramaticais. 

 

Literatura 

1. O Modernismo. Características xerais a través da figura de Rubén Darío e Delmira Agustini. 

2. A novela na xeración do 98: Baroja, Unamuno e Azorín. 

3. As traxectorias poéticas de Antonio Machado e Juan Ramón Jiménez. 

4. Evolución e características xerais da xeración do 27 a través dalgúns dos principais autores e 

autoras: Salinas, Lorca, Alberti, Cernuda e Las Sinsombrero. 

 

Lecturas: La Fundación, Buero Vallejo. 

Romancero gitano, García Lorca. 

 

 

❖ 2ª avaliación 

Comunicación oral e escrita: 

1.O texto expositivo e argumentativo (estudo das súas características, comprensión e redacción 

de textos). 

 

Coñecemento da lingua: 

1. Todos os contidos da 1ª avaliación 
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2. O sintagma (ou frase): estructura e funcións sintácticas que desempeñan na oración. 

3. A oración composta: xustaposición, coordinación e subordinación (sub. Sustantivas, adxectivas 

e adverbiais). 

 

Literatura 

5. O teatro español anterior á Guerra Civil: Lorca e Valle-Inclán. 

6. A poesía española nas tres décadas posteriores á Guerra Civil: Miguel Hernández, Blas de 

Otero, Gil de Biedma e Gloria Fuertes. 

7. A novela española nas tres décadas posteriores á Guerra Civil: Miguel Delibes, Camilo José 

Cela, Carmen Laforet e Luis Martín Santos. 

 

Lectura: El lector de Julio Verne, Almudena Grandes 

 

 

❖ 3ª avaliación 

Comunicación oral e escrita: 

1 . O texto expositivo e argumentativo (estudo das súas características, comprensión e redacción 

de textos). 

 

Coñecemento da lingua: 

1. Todos os contidos da 1ª  e 2ª avaliacións. 

2. A oración composta: xustaposición, coordinación e subordinación (sub. sustantivas, adxectivas 

e adverbiais). 

3. Tipos de que y de se 

4. Semántica: o significado das palabras e as súas relacións semánticas (sinonimia, antonimia, 

homonimia, polisemia…) 

 

Literatura 

8. As figuras de Buero Vallejo e Alfonso Sastre no teatro español posterior á Guerra Civil. A 

renovación do teatro. 

9. A narrativa hispanoamericana da segunda metade do século XX. O boom danarrativa: Borges, 

Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa. 

10. A narrativa peninsular dende 1975 ata os nosos días. Principales tendencias: Almudena 

Grandes, Muñoz Molina, Eduardo Mendoza, Rosa Montero. 

 

Lectura: Crónica de una muerte anunciada, García Márquez. 

 

     En canto aos materiais didácticos (e considerando a adaptación xa sinalada do currículo ás orientacións 

da  CIUG), o profesorado deste departamento encargado de impartir este curso e materia acordou elaborar o 

seu propio material didáctico e proporcionarllo ao alumnado, ben subíndollo á aula virtual  ou ben  

fotocopiándoselo.       

     No que respecta á metodoloxía, o profesorado aclarará na clase os fundamentos básicos do tema que se 

traballe, xa sexan aspectos lingüísticos –no caso dos contidos de lingua– ou, no caso da literatura, o contexto e 

características estéticas peculiares dun período ou movemento determinado. Aconsellarase ao alumnado que 

proceda coa suficiente antelación a facer –fose do horario lectivo– unha lectura previa dos contidos que se vaian 
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a tratar (e en especial en canto aos de literatura) e/ou un esquema dos mesmos, para canalizar as aclaracións 

do profesorado cara ás dúbidas concretas que se presenten. Tamén é aconsellable que os alumnos, en grupo ou 

individualmente, se encárguen da elaboración de exposicións sobre algún tema ou aspecto dos mesmos que 

poderían expoñer oralmente na aula. 

 

 

  2.3 Obxectivos mínimos esixibles para unha avaliación positiva: 

       Hai uns obxectivos mínimos en relación coas competencias basee antes sinaladas, que o alumnado de 2º  

BAC debe demostrar lograr para superar satisfactoriamente o curso. Para iso nos correspondentes estándares 

de aprendizaxe hase de lograr un grao mínimo de consecución. “Aceptable”.  Son os seguintes para cada un dos 

seus catro bloques de contidos 

        

❖ Comunicación oral e escrita (Bloques 1 y 2): 
 

o Resumir correctamente textos xornalísticos de opinión, captando as súas ideas principais e a 
intención e sentido do texto 

o Elaborar o esquema do contido de textos xornalísticos de opinión, recollendo as ideas principais 
e secundarias,  xerarquizándoas e empregando para iso esquemas nominais e non  oracionais 
para cada un dos epígrafes. 

o Expoñer correctamente (é dicir, cumprindo cos requisitos das propiedades textuais de 
adecuación, coherencia e cohesión), xa sexa oralmente ou por escrito, contidos de 
desenvolvemento teórico relativos aos temas de literatura e as obras de lectura obrigatoria. 

o Elaborar textos argumentativos estruturándoos debidamente, recorrendo a argumentos e  
contraargumentos variados e convincentes, e utilizando os recursos  lingüísticos adecuados. 

o Explicar o significado preciso de palabras dun texto considerando o seu contexto lingüístico. 
 
 

 
❖ Coñecemento da lingua  

 
o Usar  corrrectamente as regras  ortográficas e de puntuación  
o Identificar as distintas clases  gramaticales de palabras e as súas  subtipos, precisando os seus trazos  

morfológicos distintivos, así como os distintos valores da partícula SE. 
o Identificar e coñecer os tempos, modos, e usos do sistema verbal e recoñecer e clasificar os distintos 

tipos de perífrases 
o Segmentar e clasificar os morfemas das palabras e identificar o seu procedemento de formación. 

 
o Identificar as funcións  sintácticas, o tipo de  sintagma (ou frase) que as desempeña, así como os 

seus constituíntes (determinante, núcleo, modificando, ligazón, termo) 
o Identificar e usar distintos tipos de oracións en canto á súa modalidade e estrutura 
o Identifica os distintos tipos oracións compostas e saber facer uso delas na elaboración de textos 
o Coñecer as diferentes relacións  semánticas ( sinonimia,  antonimia,  hiperonimia,  hiponimia,  

cohiponimia, campos léxicos e  semánticos…). 
o Identificar e corrixir nos textos de elaboración propia as interferencias lingüísticas entre o galego e 

o castelán. 
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❖ Educación literaria: 
o Lectura detida e comprensión das catro obras literarias fixadas no programa. 
o Coñecer as características dos movementos, tendencias, autores e obras principais da literatura 

española do século  XX. 
o Coñecer os temas, técnicas e aspectos formais principais das obras de lectura obrigatoria fixadas 

no programa  
o Comentar adecuadamente (é dicir, argumentando o que se diga apoiándose en referencias do 

texto) aspectos formais ou de contido de breves fragmentos das obras de lectura obrigatoria. 
 
 
 
 
 
 
 

LITERATURA UNIVERSAL 1º BAC 

 

 

 1.Obxectivos e competencias: 

 

     A materia de Literatura Universal ofértase como  optativa –dentro do bloque de materias troncais–, para 

dúas modalidades de Primeiro de Bacharelato a de Humanidades e Ciencias Sociais e a de Artes. 

    A lectura de textos da literatura universal de todos os tempos intervén no proceso de maduración afectiva, 

intelectual e estética do alumnado, xa que o coñecemento desta parte fundamental do patrimonio cultural da 

humanidade, na que se depositaron a imaxinación, os sentimentos e o pensamento das distintas culturas ao 

longo da historia, conduce ao alumnado profundar na comprensión da propia identidade, tanto individual como 

colectiva, así como a valorar de maneira crítica a realidade do mundo contemporáneo. A lectura de fragmentos 

ou obras completas representativas do patrimonio literario universal permítelles coñecer outras realidades 

sociais e culturais, enriquecer a súa personalidade, ampliando a súa visión do mundo e afianzar os seus hábitos 

de lectura, desenvolvemento e o seu sentido estético. 

 

     A aproximación á materia de Literatura Universal como coñecemento e aprendizaxe contribúe a 

desenvolver varias competencias –lingüística, social e cívica, e de conciencia e expresión cultural– do alumnado 

adquiridas durante a ESO e na materia común de Lingua Castelá e Literatura. 

     O desenvolvemento destes coñecementos literarios en bacharelato implica o descubrimento da lectura 

como unha experiencia enriquecedora, que produce no estudante unha resposta afectiva e intelectual, fundada 

tanto na construción do sentido do texto como no recoñecemento das súas particularidades expresivas e  

discursivas. 

 

 



 
 

71 
 

          Os contidos desta materia organízanse no currículo oficial en dous bloques.  

      O primeiro, “Procesos e estratexias”, comprende contidos comúns, centrados no comentario de textos 

(obras completas ou fragmentos seleccionados), e concíbese como a construción compartida do sentido das 

obras e a explicación das súas convencións literarias. A lectura, a interpretación, a análise e a valoración dos 

textos literarios constitúe a actividade fundamental da materia. Este bloque inclúe, ademais, o estudo das 

relacións significativas entre as obras literarias e as restantes artes (música, cinema, pintura….) 

      O segundo bloque, “Os grandes períodos e movementos da literatura universal”, céntrase no estudo 

cronolóxico das obras máis significativas de cada momento, a partir dunha selección de obras e autores. Esta 

presentación cronolóxica pon de relevo a  recurrencia de certos temas e motivos, así como a evolución das 

formas literarias ao longo da historia. 

 

     En definitiva, esta materia facilita o desenvolvemento do individuo como lector competente, capaz de 

comparar textos literarios de distintas épocas e autores, e capaz de descubrir neles  recurrencias temáticas, así 

como semellanzas ou diverxencias expresivas. Desta maneira, o alumnado pode  apredender a transferir os seus 

coñecementos, relacionando o contido e as formas de expresión dunha obra literaria co contexto histórico e 

cultural no que se inscribe, o que ha de favorecer a súa aprendizaxe autónoma. 

 

    2. Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe:  

 

Nos seguintes cadros sinalamos seguindo o Currículo oficial os distintos contidos dos bloques  

anterioremente sinalados, os seus criterios de avaliación e os correspondentes estándares de aprendizaxe 

(precisando entre  corchetes as competencias crave traballadas). Concretamos, ademais, para cada estándar de 

aprendizaxe avaliable o seu grao mínimo de consecución para superar a materia e os procedementos e 

instrumentos de avaliación. Para iso recorremos aos seguintes  descriptores: 

 

 

❖ Grao mínimo de consecución: 1 (Elemental) / 2 (Aceptable) / 3 (Avanzado) 

 

❖ Procedementos e instrumentos de avaliación: PE (Proba escrita) / PO (Proba oral) / TI (Traballo 
individual) / TG (Traballo en grupo) / T (Test) / SC (Seguimento clase) 
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BLOQUE 1: PROCESOS E ESTRATEXIAS                                                                                                               (LIT. UNIV. 1º BAC) 
 

CRITERIOS AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC 

PROC.E 
INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA 

LIZ. 

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

Se
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 d
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Ler, comprender, analizar e comentar 

obras breves, fragmentos ou obras 
completas significativas de distintas 
épocas, interpretando o contido 
dacuerdo cos coñecementos adquiridos 
sobre temas e formas literarias, así como 
sobre períodos e autores significativos 

 

 Le a selección de textos, obras breves, fragmentos ou obras completas fixadas nos prazos establecidos, 

demostrando ter realizado unha lectura detida e comprensiva das mesmas 

                                                                                                                                                                      

[CAA] 

 
3 

 
T 

 

Le e interpreta fragmentos significativos ou obras completas da literatura universal, identificando e explicando 

os seus temas e motivos, así como algúns elementos, mitos ou arquetipos creados pola literatura e que chegaron 

a convertirse en puntos de referencia da cultura universal 

                                                                                                                                              [CAA] [CSC] 

[CCEC] 

 
2 

 
PE 

Identifica e argumenta o contexto histórico, social, cultural e literario das obras ou fragmentos lidos, e recoñece 

as características do xénero e do movemeento en que se inscriben, así coma os rasgos máis destacables do seu 

estilo literario. 

                                                                                                                                                [CAA] [CSC] 

[CCEC] 

 
2 

 
PE 

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

Interpretar obras narrativas, líricas e 
dramáticas da literatura universal 
significativas, relacionando a súa forma e 
contido coas ideas estéticas dominantes 
do momento no que se escribiron, e coas 
transformacions artísticas e históricas 
producidas no resto das artes 

 
Interpreta determinadas obras narrativas, líricas e dramáticas significativas da literatura universal e 

relacionaas coas ideas estéticas dominantes do momento no que se escriberon, analizando as vinculacións 
entre elas e comparando a  súa forma de expresión                                                                               [CCL] [CSC] 

 

2 

 
PE 

 

 

Establece relacións significativas entre a literatura e o resto das artes, interpretando de maneira crítica 
algunhas obras ou fragmentos significativos adaptados a outras manifestacións artísticas, analizando as 
relacións, as similitudes e as diferenzas entre distintas linguaxes expresivas                                                  [CCL] 
[CCEC] 

 
1 

 
PE 

 
Contido B1.3 Observación, recoñecemento e valoración das coincidencias, diferenzas e evolución de temas e formas creados pola literatura nas diversas 

épocas e correntes da cultura universal. Selección e análise de exemplos representativos 

Analizar e comparar textos da 
literatura universal e das literaturas 
castelá e galega da mesma época, para 
comprobar posibles influencias, 
coincidencias ou diferenzas, e, ademáis, 

 

Compara textos da literatura universal con outros das literaturas castelá e galega da mesma época, e recoñece 

as influencias mutuas e o mantemento de determinados temas e formas                     [CCL] [CSC] 

 
2 

 
SC 

 

 
Recoñece o valor permanente destos temas e formas da literatura en outras manifestacións artísticas da 

cultura universal                                                                                                                               [CSC] [CCEC] 

 
2 

 
SC 
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observar, recoñecer e valorar a evolución 
dalguns temas e formas creados pola 
literatura e, tamén, o seu valor 
permanente en diversas manifestacións 
artísticas da cultura universal 

 

Comenta textos literarios de diferentes épocas e describe a evolución de determinados temas e formas creados 

pola literatura                                                                                                                                          [CCL] 

[CSC] 

 
1 

 
PE 

 
BLOQUE 2: OS GRANDES PERIODOS E MOVEMENTOS DA LITERATURA UNIVERSAL                                              (LIT. UNIV. 1º BAC) 

 
CRITERIOS AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

GRAO 
MÍNIMO 
CONSEC 

PROC.E 
INSTR. 

EVAL. 

 TEM- 
PORA 

LIZ. 

Contido B2.1 Da Antigüedade á Idade Media: as mitoloxías e a orixe da literatura  

 
 
  
Ler, comprender, analizar e realizar 

comentarios, exposicións (orais e/ou 
escritas) ou traballos críticos sobre obras 
breves, fragmentos ou obras completas, 
significativas de este periodo, 
interpretando o seu contido dacordo co 
seu contexto histórico e literario, e, 
asimesmo, dacuerdo cos coñecementos 
adquiridos sobre temas e formas 
literarias propias do periodo estudiado 

Le e analiza textos literarios da Antigüedade e da Idade Media, interpretando o seu contido dacordo cos 

coñecementos adquiridos sobre temas e formas literarias, así como sobre os períodos citados e os seus autores 

significativos                                                                                                                                   [CCL] [CSC] 

 
2 

PE/PO 
TI/TG 
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Realiza representacións e/o exposicións (orais e/ou escritas) nas que demostre o seu coñecemento das 

características xerais, tanto temáticas como formais, das tendencias e xéneros dos períodos estudiados, así como 

as dos seus autores e obras máis representativas                                                                         [CCEC] 

 
2 

PE/PO 
TI/TG 

T 

Realiza presentacións, comentarios, exposicións (orais e/ou escritas) ou traballos críticos de unha obra completa 

e/ou fragmentos, relacionándolos co seu contexto histórico, social e literario e, de ser o caso, co significado e a 

relevancia do autor na época ou na historia da literatura.                                                  [CD] [CCEC]  

 
2 

PE/PO 
TI/TG 

Realiza os traballos anteriormente citados, previa planificación e consulta de distintas fontes, ben estructurados, 

expostos e argumentados, e coa utilización do rexistro apropiado e da terminoloxía literaria necesaria 

                                                                                                                                                             [CCL] [CD] 

 
2 

 
SC 

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                                                                                       [CCL] [CCEC] 

 
1 

PE/PO 
TI/TG 

Valora oralmente ou por escrito unha obra literaria, recoñeciendo a lectura como unha fonte de enriquecemento 

da propia personalidade e como un medio para profundizar na comprensión do mundo interior e da sociedade 

                                                                                                                                                        [CCL] [CAA] 

 
2 

 
SC 

Contido B2.2 Renacemento e clasicismo: os cambios do mundo e a nova visión do home durante o Renacemento; a lírica amorosa (poesía trovadoresca, 
o Dolce Stil Nuovo, o petrarquismo e as súas innovacións); A narración en prosa: Boccaccio; el teatro clásico europeo. 

 

 
 
 
Ler, comprender, analizar e realizar 

comentarios, exposiciones (orais e/ou 
escritas) ou traballos críticos sobre obras 
breves, fragmentos ou obras completas, 
significativas deste periodo, 

Le e analiza textos literarios da Antigüedade e da Idade Media, interpretando o seu contido dacuerdo cos 

coñecementos adquiridos sobre temas e formas literarias, así como sobre os períodos citados e os seus autores 

significativos                                                                                                                        [CCL] [CSC] 

 
2 

PE/PO 
TI/TG 

 

3
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Realiza representacións e/ou exposicións (orais e/ou escritas) nas que demostre o  seu coñecmento das 

características xerais, tanto temáticas como formais, das tendencias e xéneros dos períodos estudiados, así 

como as dos seus autores e obras máis representativas                                                                         [CCEC] 

 
2 

PE/PO 
TI/TG 

T 

Realiza presentacións, comentarios, exposicións (orais e/ou escritas) ou traballos críticos duna obra completa 

e/ou fragmentos, relacionándoos co seu contexto histórico, social e literario e, de ser o caso, co significado e a 

relevancia do autor na época ou  na historia da literatura.                                                  [CD] [CCEC]  

 
2 

PE/PO 
TI/TG 
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interpretando o seu contido dacordo co 
seu contexto histórico e literario, e, 
asimesmo, dacordo cos coñecementos 
adquiridos sobre temas e formas 
literarias propias do periodo estudiado 

Realiza os traballos anteriormente citados, previa planificación e consulta de distintas fontes, ben estructurados, 

expostos e argumentados, e coa utilización dun rexistro apropiado e da terminoloxía literaria necesaria                                                                                                                                       

[CCL] [CD] 

 
2 

 
SC 

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                                                                       [CCL] [CCEC] 

 
1 

PE/PO 
TI/TG 

Valora oralmente ou por escrito unha obra literaria, recoñecendo a lectura como unha fonte de enriquecimiento 

da propia personalidade e como un medio para profundizar na comprensión do mundo interior e da sociedade 

                                                                                                                                                           [CCL] 

[CAA] 

 
2 

 
SC 

 
Contido B2.3 O Século das Luces: o espíritu crítico (a Ilustración, a Enciclopedia e a prosa ilustrada); a novela europea no século XVIII 

 

 
 
Ler, comprender, analizar  realizar 

comentarios, exposicións (orais e/ou 
escritas) ou traballos críticos sobre obras 
breves, fragmentos ou obras completas, 
significativas deste periodo, 
interpretando o seu contido dacuerdo co 
seu contexto histórico e literario, e, 
asimesmo, dacuerdo cos coñecementos 
adquiridos sobre temas e formas 
literarias propias do periodo estudiado 

Le e analiza textos literarios da Antigüedade e da Idade Media, interpretando o seu contido dacordo cos 

coñecementos adquiridos sobre temas e formas literarias, así como sobre os períodos citados e os seus autores 

significativos                                                                                                                                       [CCL] [CSC] 

 
2 

PE/PO 
TI/TG 
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Realiza representacións e/ou exposicións (orais e/ou escritas) nas que demostre o seu coñecemento das 

características xerais, tanto temáticas como formais, das tendencias e xéneros dos períodos estudiados, así como 

as dos seus autores e obras máis representativas                                                                         [CCEC] 

 
2 

PE/PO 
TI/TG 

T 

Realiza presentacións, comentarios, exposiciones (orais e/ou escritas) ou traballos críticos dunha obra completa 

e/ou fragmentos, relacionándoos co seu contexto histórico, social e literario e, de ser o caso, co significado e a 

relevancia do autor na época ou naa historia da literatura.                                                  [CD] [CCEC]  

 
2 

PE/PO 
TI/TG 

Realiza os traballos anteriormente citados, previa planificación e consulta de distintas fontes, ben estructurados, 

expostos e argumentados, e coa utilización do rexistro apropiado e da terminoloxía literaria necesaria 

                                                                                                                                                              [CCL] 

[CD] 

 
2 

 
SC 

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                                                                                             [CCL] [CCEC] 

 
1 

PE/PO 
TI/TG 

Valora oralmente ou por escrito una obra literaria, recoñecendo a lectura como unha fonte de enriquecimiento 

da propia personalidade e como un medio para profundizar na comprensión do mundo interior e da sociedade 

                                                                                                                                                             [CCL] 

[CAA] 

 
2 

 
SC 

 
Contido B2.4 O movemento romántico: a revolución romántica (conciencia histórica e novo sentido da ciencia); o Romantismo e a súa nova conciencia 

de movemento literario (precursores: Goethe); a poesía romántica e a novela histórica 

 

 
 
 
Ler, comprender, analizar  realizar 

comentarios, exposicións (orais e/ou 

Le e analiza textos literarios románticos, interpretando o seu contido dacordo cos coñecemeentos adquiridos 

sobre temas e formas literarias, así como sobre os períodos citados e os seus autores significativos                                                                                                                        
[CCL] [CSC] 

 
2 

PE/PO 
TI/TG 
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Realiza representacións e/ou exposicións (orais e/ou escritas) nas que demostre o seu coñecemento das 

características xerais, tanto temáticas como formais, das tendencias e xéneros dos períodos estudiados, así como 

as dos seus autores e obras máis representativas                                                                         [CCEC] 

 
2 

PE/PO 
TI/TG 

T 
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escritas) ou traballos críticos sobre obras 
breves, fragmentos ou obras completas, 
significativas deste periodo, 
interpretando o seu contido dacuerdo co 
seu contexto histórico e literario, e, 
asimesmo, dacordo cos coñecementos 
adquiridos sobre temas e formas 
literarias propias do periodo estudiado 

Realiza presentacións, comentarios, exposicións (orais e/ou escritas) ou traballos críticos dunha obra completa 

e/ou fragmentos, relacionándoos co seu contexto histórico, social e literario e, de ser o caso, co significado e a 

relevancia do autor na época ou na historia da literatura.                                                  [CD] [CCEC]  

 
2 

PE/PO 
TI/TG 

Realiza os traballos anteriormente citados, previa planificación e consulta de distintas fontes, ben estructurados, 

expostos e argumentados, e coa utilización do rexistro apropiado e da terminoloxía literaria necesaria 

                                                                                                                                                              [CCL] 

[CD] 

 
2 

 
SC 

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                                                                                         [CCL] [CCEC] 

 
1 

PE/PO 
TI/TG 

Valora oralmente ou por escrito unha obra literaria, recoñecendo a lectura como unha fonte de enriquecimiento 

da propia personalidade e como un medio para profundizar na comprensión do mundo interior e da sociedade 

                                                                                                                                                         [CCL] [CAA] 

 
2 

 
SC 

Contido B2.5 A segunda metade do século XIX: da narrativa romántica ao Realismo en Europa (literatura e sociedade, evolución dos temas e as técnicas 
narrativas do Realismo, principais novelistas europeos do século XIX); O nacemento da gran literatura norteamericana (1830-1890); o arranque da 
modernidade poética (de Baudelaire ao Simbolismo);  

 

 
 
 
Ler, comprender, analizar e realizar 

comentarios, exposicions (orais e/ou 
escritas) ou traballos críticos sobre 
obras breves, fragmentos ou obras 
completas, significativas deste periodo, 
interpretando  o seu contido dacordo co 
seu contexto histórico e literario, e, 
asimesmo, dacuerdo cos coñecementos 
adquiridos sobre temas e formas 
literarias propias do periodo estudiado 

Le e analiza textos literarios da segunda metade do s. XIX, interpretando o seu contido dacuerdo cos 

coñecementos adquiridos sobre temas e formas literarias, así como sobre os períodos citados e os seus autores 

significativos                                                                                                                       [CCL] [CSC] 

 
2 

PE/PO 
TI/TG 
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Realiza representacións e/ou exposicións (orais e/ou escritas) nas que demostre o seu coñecemento das 

características xerais, tanto temáticas como formales, das tendencias e xéneros dos períodos estudiados, así como 

as dos seus autores e obras máis representativas                                                                             [CCEC] 

 
2 

PE/PO 
TI/TG 

T 

Realiza presentacións, comentarios, exposicións (orais e/ou escritas) ou traballos críticos dunha obra completa 

e/ou fragmentos, relacionándoos co seu contexto histórico, social e literario e, de ser o caso, co significado e a 

relevancia do autor na época ou na historia da literatura.                                                         [CD] [CCEC]  

 
2 

PE/PO 
TI/TG 

Realiza os traballos anteriormente citados, previa planificación e consulta de distintas fontes, ben estructurados, 

expostos e argumentados, e coa utilización do rexistro apropiado e da terminoloxía literaria necesaria 

                                                                                                                                                                 [CCL] 

[CD] 

 
2 

 
SC 

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                                                                                         [CCL] [CCEC] 

 
1 

PE/PO 
TI/TG 

Valora oralmente ou por escrito unha obra literaria, recoñecendo a lectura como unha fonte de enriquecemento 

da propia personalidade e como un medio para profundizar na comprensión do mundo interior e da sociedade 

                                                                                                                                                               [CCL] 

[CAA] 

 
2 

 
SC 

Contido B2.6 Os novos enfoques da literatura no século XX e as transformacións dos xéneros literarios: a crise do pensamento decimonónico e da 
cultura de fin de século; a consolidación dunha nova forma de escribir novela; as vangardas europeas e o surrealismo; a culminación da gran literatura 
americana (a Xeración perdida); o teatro do absurdo e do compromiso 

 

 
 

Le e analiza textos literarios do século XX, interpretando o seu contido  dacordo cos coñecementos adquiridos 

sobre temas e formas literarias, así como sobre os períodos citados e os seus autores significativos                                                                                                                              
[CCL] [CSC] 

 
2 

PE/PO 
TI/TG 

 1
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Ler, comprender, analizar e realizar 
comentarios, exposicións (orales e/ou 
escritas) ou traballos críticos sobre 
obras breves, fragmentos ou obras 
completas, significativas deste periodo, 
interpretando o seu contido dacordo co 
seu contexto histórico e literario, e, 
asimesmo, dacordo cos coñecementos 
adquiridos sobre temas e formas 
literarias propias do periodo estudiado 

Realiza representacións e/ou exposicións (orais /ou escritas) nas que demostre o  seu coñecemento das 

características xerais, tanto temáticas como formais, das tendencias e xéneros dos períodos estudiados, así como 

as dos seus autores e obras máis representativas                                                                            [CCEC] 

 
2 

PE/PO 
TI/TG 

T 

Realiza presentacións, comentarios, exposicións (orais e/ou escritas) ou traballos críticos dunha obra completa 

e/ou fragmentos, relacionándoos co seu contexto histórico, social e literario e, de ser o caso, co significado e a 

relevancia do autor na época ou na historia da literatura.                                                       [CD] [CCEC]  

 
2 

PE/PO 
TI/TG 

Realiza os traballos anteriormente citados, previa planificación e consulta de distintas fontes, ben estructurados, 

expostos e argumentados, e coa utilización do rexistro apropiado e da terminoloxía literaria necesaria 

                                                                                                                                                              [CCL] [CD] 

 
2 

 
SC 

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                                                                                              [CCL] [CCEC] 

 
1 

PE/PO 
TI/TG 

Valora oralmente ou por escrito unha obra literaria, recoñecendo a lectura como unha fonte de enriquecimiento 

da propia personalidade e como un medio para profundizar na comprensión do mundo interior e da sociedada 

                                                                                                                                                            [CCL] [CAA] 

 
2 

 
SC 
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2. Temporalización, metodoloxía e materiais didácticos: 
 

Propoñemos a seguinte distribución da materia por avaliación 
 

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN 

 

o A Antigüedade clásica: lit. 
india e lit. hebrea (breve 
síntese)  

✓  [9 sesións lectivas] 
o  A Antigüedade clásica: litera-

tura Grega e romana 
✓ [18 sesións lectivas] 

o A Idade Media 
✓ [18 sesións lectivas] 

o Lectura obligatoria: William 
Shakespeare, Hamlet  

 

 

o →→O Clasicismo: Renace-
mento e Barroco 

✓ [17 sesións lectivas] 

o O s. XVIII: Neoclasicismo 
✓ [11 sesións lectivas] 

o O Romanticismo 
✓ [17 sesións lectivas] 

o Lectura obligatoria: Mary 
Shelley, Frankenstein ou o 
Prometeo moderno 

 

o A segunda metade do século 
XIX: Realismo, Naturalismo 

✓ [15 sesións lectivas] 

o Os novos enfoques da 
literatura do séculolo XX 

✓ [15 sesións lectivas] 

o Lecturas obligatorias: 
➢ Gustave Flaubert, 

Madame Bovary 
➢ Franz Kafka, La me-

tamorfosis 

 
    
 En canto á  temporalización da materia, e a pesar da súa amplitude, consideramos suficientes as catro 

horas semanais que lle corresponden a esta materia. No apartado 2 –e na columna correspondente– 
adiantamos xa as sesións lectivas que se propoñen dedicar a cada tema, partindo de que ao primeiro e ao 
segundo trimestre correspóndenlle unhas 45 sesións lectivas posibles e 30 (o mes de maio conta con varios 
días festivos) para o terceiro. Subliñamos posibles, pois hai que ter en conta as seguras sesións que se 
“perderán” por varios motivos: actividades complementarias fose ou dentro do centro (asistencia a 
conferencias, actividades culturas), son actividades programadas polos distintos Departamentos e ás que 
asisten a maioría do alumnado. 

 
     Este Departamento non fixou libro de texto para esta materia dentro do prazo establecido, entre 

outras razóns porque presupoñiamos que, no caso de que se nos concedese impartir esta materia, non ter 
grupos superiores a 15 alumnos, como era habitual nos últimos cursos. Non é o caso do que imparte este 
Departamento, pois consta de 28 alumnos.  
     Os materiais didácticos, por tanto, seranlles proporcionados ao alumnado polo profesor da materia para 
que os consulte ou  fotocopie, excepto os libros de lectura obrigatoria. Os tipos de materiais proporcionados 
serán os seguintes: 
 
 

    Apuntamentos sobre os temas correspondentes que o alumno debe  fotocopiar: 
 

✓ Selección de textos dos períodos estudados que se lle proporcionarán para ler e comentar 
na aula. Dado o número de alumnos entregaráselle un caderno pequeno para compartir dous 
ou tres alumnos/ as. 

✓ Libros de texto para preparar as presentacións e exposicións, individuais ou por grupo, que 
os alumnos complementarán con outras fontes consultadas na Rede. 
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    En canto á metodoloxía, esta debe centrarse en contribuír ao desenvolvemento do alumno como lector 
competente –como se precisa no currículo oficial– capaz de descubrir a partir de textos literarios de distintas 
épocas e autores  recurrencias temáticas, así como as semellanzas ou diverxencias expresivas. Por tanto, as 
clases centraranse sobre todo na lectura de textos e fragmentos distintos, tras unha breve introdución e  
contextualización do período correspondente. Poñamos, un exemplo; tras unha breve introdución sobre a 
Biblia ( esquematizada nun folio) leranse en clase textos de distintas épocas para que vexan a pervivencia de 
certos motivos na literatura actual: así, tras ler o episodio do Xénese en que se relata o diluvio universal, 
leremos o conto “Isabel vendo chover en  Macondo”, de García Márquez, o relato “Os advertidos” de Afasto 
Carpentier, e o conto “ Eugenio” de Miguel Torga. Pola súa banda, tras a lectura do episodio da violación de  
Tamar polo seu irmán  Amnón, lerase o romance de García Lorca sobre o tema, e comentarase a presenza 
do tema no noso teatro do Século de Ouro (por exemplo, A vinganza de  Tamar, de Tirso). 
 

    Procedementos e instrumentos de avaliación:  
 
 
     Ao finalizar as sesións lectivas dedicadas a cada un dos temas (ou, mesmo, ao longo das mesmas) 

faráselle polo menos unha proba. As probas propostas (e a partir das cales se valorarán os estándares de 
aprendizaxe) poden ser de distinto tipo: 

 
✓ Exposición que recolla e integre os contidos básicos, explicados e ilustrados con referencias 

aos textos lidos e comentados en clase (por ex., para a 1ª  ev., sobre a Biblia, os seus libros 
esenciais e a súa temática, e a presenza dos seus motivos na literatura posterior, facendo 
referencia aos textos lidos en clase) 

✓ Desenvolvemento teórico cunha correcta exposición dun apartado do tema obxecto de 
exame. 

✓ Pregunta en que se precise o período, tendencia, xénero,  subxénero e autor de obras do 
tema. 

✓ Comentario dun ou dous textos representativos do período estudado, e lidos previamente 
en clase ao longo das sesións dedicadas ao tema. 

✓ Presentacións e/ou exposicións orais, individuais ou en grupo, do tema en cuestión. 
✓ Proba tipo test con cuestións sobre o tema. 
✓ Proba test sobre a lectura obrigatoria correspondente a cada trimestre. 

 
    
 
 Cada unha das probas puntuarase sobre 10 puntos, e nelas valorarase –sempre que se precise– a calidade 

da exposición e a corrección  ortográfica. Do mesmo xeito que nos demais cursos e materias, por  
incorrecciones  ortográficas se  prodrá restar á nota global da proba ata 2 puntos. 

     A nota da avaliación será a media de todos os exercicios realizados ao longo do trimestre, e a nota 
mínima esixida para aprobar será a de CINCO PUNTOS (5) tras aplicarlle o redondeo matemático. 

     O alumnado que non aprobe a avaliación será obxecto dun exame de recuperación de toda a materia 
a comezos do seguinte trimestre e, no caso da terceira, ao final do mesmo. 
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5.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 

       

O obxectivo do ensino da materia de Lingua Castelá e Literatura é que o alumnado progresen no dominio 

do idioma con precisión e riqueza, tanto na expresión oral como na escrita. Tentarase, pois, que as alumnas 

e os alumnos sexan quen de razoar loxicamente, usar criticamente as fontes de información, organizar e 

planificar o seu traballo, valorar os logros estéticos da lingua e adquirir novos coñecementos por si mesmos. 

Todo iso nun marco de respecto ás ideas dos demais, sabendo traballar en equipo e empregando a lingua 

para relacionarse satisfactoriamente coa contorna. 

       A metodoloxía didáctica empregada, segue, ademais, as liñas metodolóxicas enumeradas no Decreto 

133/2007, que son as seguintes: 

- Fomentar a participación, a reflexión, tanto individual como grupal.  

- Operar non só sobre o concreto, senón tamén sobre conceptos, ideas. 

-  Fomentar a formulación de hipóteses. 

- Buscar, seleccionar e tratar a información. 

- Fomentar a confrontación clara e respectuosa. 

-  Insistir na organización, comparación e xerarquización das ideas. 

- Elaborar percorridos ordenados desde a formulación da hipótese ata a comprobación dos resultados. 

- Expresar correcta, clara e ordenadamente os resultados. 

- Relacionar os saberes aprendidos nas distintas materias. 

      Empregaremos para iso unha METODOLOXÍA baseada nas seguintes liñas: 

- Incluir no traballo diario o uso da expresión oral por medio de exposicións orais espontáneas ou 

programadas, vídeo presentacións, debates, ... 

- Empregar os textos dos medios de comunicación para a súa análise na aula, informando así ao alumnado 

das novas e os temas a debate na actualidade. 

- Usar a plataforma ABALAR como soporte de traballo da asignatura. 

- Empregar a Aula Virtual, como ferramenta de apoio ao ensino presencial (repositorio de materiais, vídeos, 

presentacións, materias de reforzo; ferramenta para a entrega e corrección de traballos, participación en 

foros, etc.), e como ferramenta imprescindible no ensino non presencial (acceso á programación da aula, 

exercicios, materiais, corrección de traballos, etc.).  

- Crear blog de aula e empregar o da Biblioteca. 

- Traballar as catro destrezas comunicativas básicas: falar, escoitar, ler e escribir, en cada unha das 

unidades didácticas. 

- Facer un ensino diario baseado na práctica, sen esquecer a base teórica de cada unidade didáctica. 

- Ler fragmentos e obras completas de libros pertencentes á literatura xuvenil ou ben aos clásicos. Facendo 

a posterior análise e interpretación. 

- Uso de ferramentas comunicativas, como o correo electrónico ou a creación de foros na Aula Virtual, que 

fomenten a comunicación, o debate, e o respecto polas distintas opinións e o espírito crítico. 
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      Para a posta en práctica destas liñas, sería desexable que se deran as condicións axeitadas, salientando 

as seguintes: número reducido de alumnado nas aulas (para atender ás necesidades de cada un/unha), 

dotación material (libros de consulta, ordenadores, wifi, ...) correcta en cada aula.  

 

Adaptacións necesarias e metodoloxía que a docencia non presencial (a distancia) puidese requirir:  
Será preciso adaptar a metodoloxía da aula naqueles casos excepcionais que a situación sanitaria actual 

ocasionada pola COVID-19 poda ocasionar, xerando unha casuística diversa que é preciso ter en conta: 

• Presencial alumnado/profesorado: metodoloxía descrita anteriormente. 

• Telemático alumnado/profesorado: emprego da Aula Virtual como ferramenta de 

comunicación, de repositorio de materiais e de corrección e entrega de traballos, así como de 

diversas ferramentas postas a disposición da comunidade educativa como a plataforma Webex 

para posibles videoconferencias de clases virtuais.  

• Telemático alumnado (períodos de cuarentena que poidan xurdir): aquel alumnado en 

cuarentena seguirá á través da Aula Virtual, na medida do posible, o ritmo do proceso ensinanza-

aprendizaxe que o resto do alumnado e profesor manteñen presencialmente. Na Aula Virtual da 

materia atopará os diversos materiais e programación de aula precisos para poder continuar co 

proceso. As posibles dúbidas xurdidas poden ser plantexadas a través de dita ferramenta. 

• Telemático profesorado (períodos de cuarentena que poidan xurdir): en caso de posibles 

cuarentenas do profesorado, este, sempre que o seu estado de saúde llo permita, manterá o 

contacto co seu alumnado a través da Aula Virtual, ferramenta que empregará para subir os 

materiais necesarios e comunicarse co seu alumnado. De ser preciso podería empregar Webex.  

 

Tendo en conta a situación actual sanitaria, así como toda a casuística que acabamos de enumerar que 

pode xurdir ao longo do presente curso, en relación coa metodoloxía didáctica, os recursos dixitais serán de 

utilización preferente e as actividades educativas deseñadas estarán pensadas para porse en práctica tanto 

de forma presencial, como de forma non presencial de ser preciso. 

 

 

6.- MATERIAIS E RECURSOS EMPREGADOS PARA O CURSO 2021-2022 

 

• Libros de textos (manuais das editoriais: Vicens-Vives (1º ESO) e Anaya (3º de ESO), Santillana (2º, e 4º 

ESO) e Oxford (1º BAC)). Complementarase o seu uso con materiais e apuntes disponibles na Aula Virtual. 

No caso de 2º BAC, empregaranse, como material de apoio, os apuntes dos profesores. Literatura universal 

de 1º Bacharelato, con material proporcionado polo profesor. 
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• Aula Virtual para complementar os libros de texto con diversos materiais e actividades, entregar e 

correxir traballos ou participar en foros de debate. Será, ademáis, o recurso de referencia nos posibles casos 

de ensino non presencial. 

• Webex, para posibles clases virtuais en perídos de ensino non presencial, así como para reunións de 

profesorado ou familias. 

•  Caderno e folios brancos DIN A 4 para as actividades e exames. 

• O alumnado empregará bolígrafo negro e/ou azul para as tarefas de entrega obrigada. 

• Folios blancos DIN A 4 para entregar traballos. 

• Ordenadores das clases de 1º e 2º de ESO do proxecto ABALAR e da Aula de Informática, para a 

realización de traballos ou pesquisas de información. O profesor conta con ordenador na aula e pizarra 

dixital, polo que fará uso de materiais complementarios, presentacións ou libro de texto en versión dixital. 

• Material da Biblioteca de Aula (Diccionarios e libros de lectura). 

• Material da Biblioteca do Centro (libros, xornais, revistas, DVDs e CDs). 

• É recomendable ter un pen drive, así como dispoñer dun ordenador con procesador de textos 

(aconsellamos: Open Office, gratuito) e acceso a internet (no propio centro hai recursos informáticos na 

biblioteca e aulas de informática, pero en posibles casos de cuarentena sería moi recomendable que o 

alumno tivese conexión a internet e dispositivos electrónicos na casa). 

 

 

 

7.- CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO: 

 O sistema de avaliación que se enuncia a continuación é válido para as asignaturas obrigatorias dos 

catro cursos de ESO e as dos dous cursos de Bacharelato, puntualizándose no apartado correspondente os 

criterios seguidos para avaliar o Reforzo de lingua que cursan os alumnos da ESO ou aqueles que cursen con 

Adaptación Curricular. 

 A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, formativa e integradora. 

Avaliaráse tanto as aprendizaxes como os procesos de ensino e a súa práctica docente (para o que se 

establecen indicadores de logro, no apartado correspondente da presente Programación). No caso de que 

sexa preciso, estableceránse as medidas adecuadas nas avaliacións, para o alumnado con necesidades 

educativas especiais. 

      A avaliación baséase na observación e medición dos estándares de aprendizaxe, que permiten graduar 

o rendemento ou logro alcanzado. 
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     O grao de adquisición das competencias evaluarase simultáneamente aos contidos que se contemplan 

en cada un dos niveis educativos. Realizarase tanto a través de traballos orais e escritos ou exames (un ou 

dous por trimestre), como mediante a observación do traballo diario na aula. Valoraráse en cada un dos 

niveis a actitude positiva e participativa por parte do alumnado, así coma cuestións como o absentismo 

escolar e a falta de puntualidade (aspectos que –de ser valorados negativamente por parte do profesor ou 

profesora do grupo- poderán descontar ata un 20% de la nota en cada unha das avaliacións, incluida a final 

ou ordinaria, e, no caso de absentismo ou abandono da materia, poderán supoñer a non superación da 

mesma). A evaluación será continua, é dicir, nunca funcionará como mera recollida de datos nun momento 

preciso para cualificar a un alumno/a en función dos saberes demostrados, senón que obterá os datos a 

través dun proceso continuo de observación directa e indirecta do alumnado, tanto sobre os contidos 

conceptuais que adquiere, como sobre as actitudes, destrezas, hábitos de estudo... co que se disporá de máis 

información. 

 

7.1. Avaliación Inicial: 

      Cada profesor establecerá mediante as probas que crea convintes os procedementos para a 

realización da Avaliación Inicial na ESO (cuestionarios, exames, lecturas, ...). 

      En canto aos procedementos para a realización da Avaliación Inicial, pódense detallar os seguintes 

aspectos:  

A) PARA A ESO: A primeira das tres fases que conforman esta avaliación continua e formativa será a 

inicial. Neste tramo educativo, partiremos dunha proba inicial que aporte datos do punto de partida de cada 

alumno, proporcionando una primeira fonte de información sobre os coñecementos previos e características 

personais, que permitan unha atención ás diferencias e unha metodoloxía adecuada. Esta proba será 

proposta por cada profesor que imparta a materia nestes cursos, pero trataráse sempre, e en todo caso, dun 

texto (que pode ser de carácter literario, xornalístico, …) mediante o cal o alumno/a deberá analizar aspectos 

gramaticais (morfolóxicos, sintácticos, léxico-semánticos) e consideracións literarias (xénero, características 

formais e estructurais, principais recursos da narración).  Prestaráse especial atención a aspectos como:  

- A corrección ortográfica. 

- A capacidad de comprensión lectora. 

- A coherencia e a orde na presentación á hora de redactar. 

- A adecuación. 

- A competencia gramatical. 

- A  presentación, marxes, sangría, disposición en parágrafos, etc. 
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B) PARA BACHARELATO: 

Poderá realizarse unha proba escrita inicial sobre os contidos do curso anterior. Tamén, se hai acordo con 

eles, a cualificación obtida poderá facer media coa nota da proba escrita da 1ª Avaliación, sempre que esta 

sexa a de aprobado. Esta proba consistirá básicamente na lectura e análise dun texto (de carácter literario 

ou periodístico, ...) na que o/a alumno/a deberá analizar aspectos gramaticais (morfolóxicos, sintácticos, 

léxico-semánticos) e consideracións literarias (xénero, características formais e estruturais, principais 

recursos da narración). Ademais, debido á súa importancia neste ciclo, pediráse un texto coherente e 

cohesionado de carácter argumentativo, co cal o alumno expoña e defenda a súa opinión sobre un tema 

proposto no texto obxecto de comentario.  

 

7.2. Criterios de avaliación: 

      Dado o carácter progresivo dos contidos da materia, propoñemos uns criterios de avaliación básicos, 

enunciados no apartado relativo ao primeiro ciclo, que se manterán ao longo dos cursos seguintes, 

axustando o seu nivel de esixencia a cada un deles. A estes criterios básicos iránse engadindo os contidos 

específicos de cada nivel, nos apartados correspondentes. 

1º e 2º ESO 

▪ Recoñecer o sentido e ideas fundamentais de distintos tipos de textos orales e escritos. 

▪  Expoñer de forma oral o contido de textos escritos de uso habitual. 

▪ Resumir oralmente e por escrito distintos tipos de texto, diferenciando as ideas principais das 

secundarias e sinalando as súas intencións comunicativas. 

▪ Crear textos de diferente tipo (narrativos, descritivos, expositivos e dialogados) con coherencia, 

cohesión, adecuación comunicativa e un vocabulario variado e preciso. 

▪ Expoñer oralmente e por escrito opinións e ideas personais sobre temas de distinto tipo. 

▪ Presentar correctamente (clara e ordenadamente) os traballos de clase. 

▪ Dominar a ortografía do castelán. 

▪ Manexar diccionarios e outras obras de consulta, así como novas tecnoloxías para buscar 

información. 

▪ Identificar os distintos xéneros literarios, atendendo á súa estrutura e recursos lingüísticos 

específicos. 

▪ Coñecer e valorar os textos literarios, como fonte de enriquecemiento persoal, así como modelos 

para textos de creación propia. 

▪ Demostrar mediante traballos a comprensión das obras de lectura obrigatoria. 

▪ Recoñecer as diferentes unidades gramaticais da lingua, as súas sus clases e relacións. 
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▪ Coñecer a estrutura sintáctica do castelán. 

▪ Distinguir os compoñentes básicos e a estrutura do léxico do castelán. 

▪ Sinalar as relacións de significado entre os elementos léxicos. 

▪ Recoñecer e valorar as linguas constitucionais do estado español e as principais variedades dialectais. 

▪ Identificar rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociais da lengua. 

▪ Comportarse correctamente nas clases, respectando ao profesor/a e aos compañeiros/as. 

▪ Asisitir á clase e facelo con puntualidade.  O incumplimento –engadido a unha actitude desinteresada 

ou    non axeitada nas clases- pode reducir ata un 20% a cualificación nas avaliacións, incluida a final 

ou ordinaria, chegando a supoñer a non superación da materia en caso de absentismo ou abandono 

da mesma. 

 

3º e 4º ESO 

      Aos criterios indicados para o primer ciclo de ESO., engádense os seguintes: 

▪ Establecer relacións entre as etapas en que convencionalmente se organiza a historia da literatura 

castellana, desde a Idade Media ata o Barroco. 

▪ Coñecer as principais obras e autores correspondentes aos periodos da historia da literatura 

estudiados neste curso. 

▪ Analizar e comentar textos literarios de autores destas épocas. 

- Establecer relacións entre as etapas en que se organiza a historia da literatura castelá dos séculos                            

XIX e XX. 

▪ Coñecer as principais obras e autores correspondentes aos periodos da historia literaria     estudiados 

neste curso. 

▪ Analizar e comentar textos literarios de autores destas épocas. 

 

1º BACHARELATO 

      Os contidos planificados para este curso son semellantes aos de 3º ESO, se ben, impartiránse cun grao 

maior de complexidade, dada a maior madurez e coñecementos do alumnado. Polo tanto, perfeccionaránse 

as competencias que levan traballándose desde o primero ciclo da ESO e profundizaráse no estudo dos 

periodos da historia literaria correspondentes: 

▪ Contestar con corrección, cohesión e coherencia ás preguntas teóricas sobre Lingüística e Literatura 

plantexadas no curso. 
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▪ Identificar o xénero ao que pertence un texto literario e recoñecer a súa estrutura e os recursos 

estilísticos empregados. 

▪ Valorar e coñecer a evolución histórica das formas literarias na Idade Media, Renacemento e 

Barroco. 

▪ Analizar e comentar obras completas de diferentes épocas dos autores máis destacados de cada 

unha delas. 

▪ Coñecer e valorar as obras e os autores máis representativos da literatura entre os séculos XI e XVIII 

nas diversas linguas constitucionais, relacionándoos coas grandes liñas da literatura universal. 

▪ Comportarse correctamente nas clases, respectando ao profesor/a e aos compañeiros/as. 

▪ Asisitir á clase e facelo con puntualidade.  O incumprimento –engadido a unha actitude 

desinteresada ou non axeitada nas clases- pode reducir ata un 20% a cualificación nas avaliacións, 

incluida a final ou ordinaria, chegando a supoñer a non superación da materia en caso de absentismo 

ou abandono da mesma. 

 

2º BACHARELATO 

      Os contenidos planificados para este curso son semellantes a os de 4º ESO, se ben impartiránse co 

grao de complexidade convinte á maior madurez e coñecementos do alumnado. Así, o perfeccionamento 

dos contidos progresivos se sumarán á profundización no estudo dos periodos da historia literaria 

correspondentes: 

▪ Realizar comentarios críticos sobre calquera tipo de texto. 

▪ Valorar e coñecer as manifestacións literarias dos séculos XVIII, XIX y XX, poñéndoas en relación coas 

principais correntes da literatura universal. 

▪ Analizar e comentar textos de autores e obras do programa. 

▪ Analizar e comentar as catro obras escollidas como representantes das diferentes correntes da 

literatura do século XX. 

▪ Comportarse correctamente nas clases, respectando ao profesor/a e aos compañeiros/as. 

▪ Asisitir á clase e facelo con puntualidade.  O incumprimento –engadido a unha actitude 

desinteresada ou non axeitada nas clases- pode reducir ata un 20% a cualificación nas avaliacións, 

incluida a final ou ordinaria, chegando a supoñer a non superación da materia en caso de absentismo 

ou abandono da mesma. 
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7.3. Criterios de cualificación e promoción: 

      En canto aos criterios de cualificación e promoción para cada nivel no presente curso, expóñense a 

continuación detalladamente: 

7.3.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E PROMOCIÓN EN PRIMEIRO DE  ESO: 

A) AVALIACIÓN TRIMESTRAL: PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

Realizarase polo menos un exame escrito, ou ben unha proba escrita dos temas tratados por avaliación. No 

caso dos exames, serán datados co consenso dos alumnos, que serán debidamente informados de cal é a 

parte da materia da que se van examinar. A ausencia a calquera das probas de avaliación da materia debe 

documentarse con xustificante oficial, e a nova data de exame pasará a ser o primeiro día de clase da materia 

desde a reincorporación do alumno ao centro. 

Ao longo do curso, o profesor decidirá e informará ao alumnado con tempo suficiente, se inclúe nalgún dos 

exames materia correspondente a temas ou avaliacións anteriores que considere necesario asentar ou sexa 

preciso recuperar. Deste xeito se un alumno/a suspende un exame pode recuperalo no seguinte, incluíndo a 

materia non superada. Do mesmo modo, unha avaliación pode ser recuperada na seguinte no caso de que 

as probas da seguinte avaliación inclúan contidos da avaliación anterior. Se ben, no caso da parte de lingua 

o normal é que os contidos sexan progresivos e polo tanto no exame seguinte se recuperaría a parte non 

aprobada; no caso da literatura podería optarse por exames específicos de recuperación das partes 

suspensas.  

Posto que a avaliación é continua, queda ao criterio do profesor facer cantas probas, orais ou escritas, 

considere oportunas para coñecer o máis obxectivamente posible o aproveitamento de cada alumno. Ditas 

probas non serán necesariamente acordadas cos alumnos, pois consistirán en preguntas destinadas a 

comprobar a correcta fixación dos coñecementos e destrezas básicas recollidas nos mínimos esixibles.  

Farase unha proba para avaliar a lectura obrigatoria dun libro por avaliación, fixado previamente polo 

profesor/a. Considerarase a lectura APTA cunha nota igual ou superior a 5 (sen descontar faltas de 

ortografía). Por debaixo de 5 non se terá en conta para sumar nota. A cuantificación da proba de lectura na 

nota global é dun 10%, sempre que esta sexa igual ou superior a 5. Se o profesor de materia o suxire, o 

alumno terá a posibilidade de subir nota en cada avaliación cunha lectura optativa (o valor desta lectura será 

de un 0,25 que se engadirá a nota final da avaliación).  

A ortografía e a presentación teranse moi en conta nos exames e traballos. En 1º ESO descontarase 0,1 por 

cada falta grave de ortografía (por grave enténdese o emprego incorrecto de grafías) e no caso da til, 

descontarase 0,1 puntos; o máximo que se poderá descontar por esta causa será 2 puntos. Igualmente se 

poderá descontar por mala presentación, falta de marxes, caligrafía ilexible, etc, ata 2 puntos. 
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O nivel acadado no aproveitamento dos contidos, consecución de obxectivos e adquisición de competencias 

básicas concretarase nunha nota numérica que reflicta a media de todas as puntuacións obtidas polo alumno 

nas probas efectuadas ao longo do trimestre. Para 1º ESO, as probas escritas relacionadas cos contidos 

suporán un 70% da nota; a actitude e o traballo diario suporán un 10%; a lectura obrigatoria tamén suporá 

un 10%; e os traballos escritos e orais que se esixan valerán o outro 10%. Neste curso, o redondeo á alza ou 

á baixa (poderá supoñer ata un máximo de medio punto) de dita nota media e farase observando os puntos 

que se detallan a continuación:  

 

1. A nota media farase atendendo aos resultados das probas anteriormente comentadas. O profesor 

poderá outorgar distinto peso ás mesmas en función do volume de contidos que se avalíen nelas, indicando 

claramente aos alumnos esta circunstancia antes da súa realización.  

2. Se nalgún dos exames escritos, a cualificación obtida non supera o 3.5 (sen descontar o perdido polas 

faltas de ortografía), aínda que a nota media fose igual ou superior a 5, a cualificación do trimestre será de 

4. 

3.   Baixo as consideracións anteriores, o redondeo á alza ou á baixa da nota media farase observando os 

puntos que se detallan a continuación:  

• Entrega de traballos no prazo indicado polo profesor  

• Resultados acadados en probas orais efectuadas polo profesor no transcurso habitual da clase, 

destinadas a comprobar a correcta fixación dos coñecementos e destrezas básicas  

• Corrección no comportamento na aula  

• Esforzo e interese  

• Atención ás explicacións do profesor e participación na clase  

• Asistencia e puntualidade  

 

 

 B) AVALIACIÓN FINAL: PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

• A nota numérica da avaliación final será unha media das puntuacións das avaliacións de cada 

trimestre (sempre e cando teña dúas avaliacións aprobadas como mínimo e a avaliación suspensa non sexa 

a terceira, e en ningunha delas a nota baixe dun 3) é un reflexo do traballo xeral do alumno ao longo de todo 

o curso, así como do nivel acadado no aproveitamento dos contidos, consecución de obxectivos e adquisición 

de competencias básicas. Pero ademais como a materia ten carácter progresivo, a evolución dun alumno ao 

longo de todo o ano será tida en conta.  
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• Obviamente, ao longo do curso o/a profesor/a poderá realizar as probas de recuperación que xulgue 

oportunas.  

• Baixo as consideracións anteriores, o redondeo á alza ou á baixa de dita nota media farase 

observando os puntos que se detallan a continuación:  

a) Superación das probas de recuperación realizadas  

b) Evolución do alumno a mellor ou a peor conforme avanzou o curso  

c) Constancia no traballo diario  

d) Esforzo e interese  

e) Entrega de traballos nos prazos indicados polo profesor  

f) Resultados acadados en probas ou preguntas efectuadas polo profesor no transcurso habitual da clase, 

destinadas a comprobar a correcta fixación dos coñecementos e destrezas básicas  

g) Corrección no comportamento na aula  

h) Atención ás explicacións do profesor e participación na clase  

 

 

 C) AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE XUÑO  

      Nas datas que dispoña este centro, efectuaranse os exames de xuño para que os alumnos que non 

acadaron unha avaliación positiva en na avaliación ordinaria de xuño poidan aprobar a disciplina.  

      Os alumnos dun mesmo nivel, que serán avaliados respecto aos mínimos esixidos correspondentes 

especificados nesta programación, non tendo, nesta convocatoria extraordinaria, ningún outro criterio para 

a cuantificación que a nota nela obtida.  

      A redacción dos exames da avaliación extraordinaria fará referencia aos mínimos esixibles de cada 

nivel especificados nesta programación.  

    Para acadar unha avaliación positiva en na convocatoria extraordinaria, é necesario obter no exame 

unha nota igual ou superior a 5.  

      A cualificación da proba seguirá as seguintes pautas:  

A nota que aparecerá no boletín do alumno será única e exclusivamente a nota do exame, e será como sigue:  

1. Se a nota do exame é maior ou igual que 5 e menor que 8 a nota do boletín será un 5.  

2. Se a nota é maior ou igual que 8, a nota do boletín será un 6.  

3. Se a nota é menor que 5, a nota do boletín será a nota do exame.  
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PARA TODOS OS CURSOS E NIVEIS:  

      Os libros de lectura para cada Trimestre son de lectura obrigatoria, e tamén o é o posterior traballo 

ou proba sobre os mesmos. Non facelo suporía a perda do 10% da cualificación final de avaliación. 

Considerase suspenso por debaixo de 5, sen contar as faltas de ortografía. 

      O alumno/a que cometa una falta moi grave, ou reiteradas faltas documentadas en “Partes de 

actitudes contrarias ás normas de convivencia”, poderá suspender a avaliación ou avaliacións da materia 

correspondente. 

      Copiar nun exame é considerada como una falta moi grave, polo que conleva a posibilidade de 

suspender a avaliación correspondente. En caso de sospeita de copia o profesor poderá repetir a avaliación 

de ditos contidos (parcial ou totalmente) de forma oral ou escrita. 

  A ausencia a calquera das probas de avaliación da materia debe estar debidamente documentada, 

e a nova data de exame pasará a ser o primeiro día de clase da materia desde a reincorporación do alumno 

ao centro. 

      A falta de asistencia reiterada e non xustificada (que supoña máis do 50% do horario total do 

alumno/a nesa materia), poderá ser motivo de suspenso na Avaliación Final.  

  

 

7.3.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E PROMOCIÓN EN SEGUNDO ESO: 

A) AVALIACIÓN TRIMESTRAL: PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

Realizarase polo menos un exame escrito, ou ben unha proba escrita de cada tema tratado por avaliación. 

No caso dos exames, serán datados co consenso dos alumnos, que serán debidamente informados de cal é 

a parte da materia da que se van examinar.  

Ao longo do curso, o profesor decidirá e informará ao alumnado con tempo suficiente, se inclúe nalgún dos 

exames materia correspondente a temas ou avaliacións anteriores que considere necesario asentar ou sexa 

preciso recuperar. Deste xeito se un alumno/a suspende un exame pode recuperalo no seguinte, incluíndo a 

materia non superada. Do mesmo modo, unha avaliación pode ser recuperada na seguinte no caso de que 

as probas da seguinte avaliación inclúan contidos da avaliación anterior. Se ben no caso da parte de lingua o 

normal é que os contidos sexan progresivos e polo tanto no exame seguinte se recuperaría a parte non 

aprobada; no caso da literatura podería optarse por exames específicos de recuperación das partes 

suspensas.  

Posto que a avaliación é continua, queda ao criterio do profesor facer cantas probas, orais ou escritas, 

considere oportunas para coñecer o máis obxectivamente posible o aproveitamento de cada alumno. Ditas 
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probas non serán necesariamente acordadas cos alumnos, pois consistirán en preguntas destinadas a 

comprobar a correcta fixación dos coñecementos e destrezas básicas recollidas nos mínimos esixibles.  

Farase unha proba ou traballo escrito para avaliar a lectura obrigatoria dun libro por avaliación, fixado 

previamente polo profesor/a. A cuantificación na nota global é dun 10%. Tamén o alumnado terá a 

posibilidade de subir nota en cada avaliación cunha lectura optativa (o valor desta lectura será de un 0,25 

que se engadirá a nota final da avaliación).  

A ortografía e a presentación teranse moi en conta nos exames e traballos. En 2º ESO descontarase 0,1 por 

cada falta grave de ortografía (por grave enténdese o emprego incorrecto de grafías) e no caso do til 

descontarase 0,1 por cada erro; o máximo que se poderá descontar por esta causa será 2 puntos.  

• A nota media dos exames e/ou probas obxectivas correspondentes a unha ou varias unidades temáticas, 

suporá ata un 70 % da nota trimestral. 

• Farase unha proba para avaliar a lectura obrigatoria dun libro por avaliación, fixado previamente polo 

profesor/a. Considerarase a lectura APTA cunha nota igual ou superior a 5 (sen descontar faltas de 

ortografía). Por debaixo de 5 non se terá en conta para sumar nota. A cuantificación da proba de lectura 

na nota global é dun 10%, sempre que esta sexa igual ou superior a 5. 

• Ata o 10% da nota trimestral procederá da entrega en forma e prazo de actividades e traballos escritos, 

comentarios de texto, esquemas, realización de exposición orais, etc. Encomendados polo profesor/a de 

materia. 

• 10 % restante da nota trimestral, procederá da puntualidade e o comportamento, a atención e 

participación na clase, a correcta presentación da libreta, traer o material a clase, etc. 

• O profesor poderá ofrecer a posibilidade de que os alumnos lean voluntariamente un libro e fagan o 

correspondente traballo ou proba de lectura e comprensión para subir a nota media (sumará ata 0,25 

puntos á nota trimestral). Neste curso, o redondeo á alza ou á baixa (poderá supoñer ata un máximo de 

medio punto). 

1. A nota media farase atendendo aos resultados das probas anteriormente comentadas. O profesor 

poderá outorgar distinto peso ás mesmas en función do volume de contidos que se avalíen nelas, 

indicando claramente aos alumnos esta circunstancia antes da súa realización. 

2. Se nalgún dos exames escritos, a cualificación obtida non supera o 3.5 (sen descontar o perdido polas 

faltas de ortografía), aínda que a nota media fose igual ou superior a 5, a cualificación do trimestre será 

de 4 . 

3.   Baixo as consideracións anteriores, o redondeo á alza ou á baixa da nota media farase observando os 

puntos que se detallan a continuación:  

• Entrega de traballos no prazo indicado polo profesor  
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• Resultados acadados en probas orais efectuadas polo profesor no transcurso habitual da clase, 

destinadas a comprobar a correcta fixación dos coñecementos e destrezas básicas  

• Corrección no comportamento na aula  

• Esforzo e interese  

• Atención ás explicacións do profesor e participación na clase  

• Asistencia e puntualidade  

 

 

B) AVALIACIÓN FINAL: PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

• A nota numérica da avaliación final será unha media das puntuacións das avaliacións de cada trimestre 

(sempre e cando teña dúas avaliacións aprobadas como mínimo e a avaliación suspensa non sexa a terceira, 

e en ningunha delas a nota baixe dun 3) é un reflexo do traballo xeral do alumno ao longo de todo o curso, 

así como do nivel acadado no aproveitamento dos contidos, consecución de obxectivos e adquisición de 

competencias básicas. Pero ademais como a materia ten carácter progresivo, a evolución dun alumno ao 

longo de todo o ano será tida en conta.  

• Obviamente, ao longo do curso o profesor poderá realizar as probas de recuperación que xulgue oportunas.  

• Baixo as consideracións anteriores, o redondeo á alza ou á baixa de dita nota media farase observando os 

puntos que se detallan a continuación:  

a) Superación das probas de recuperación realizadas  

b) Evolución do alumno a mellor ou a peor conforme avanzou o curso  

c) Constancia no traballo diario  

d) Esforzo e interese  

e) Entrega de traballos nos prazos indicados polo profesor  

f) Resultados acadados en probas ou preguntas efectuadas polo profesor no transcurso habitual da 

clase, destinadas a comprobar a correcta fixación dos coñecementos e destrezas básicas  

g) Corrección no comportamento na aula  

h) Atención ás explicacións do profesor e participación na clase  

 

C) AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE XUÑO  

Nas datas que dispoña este centro, efectuaranse os exames de xuño para que os alumnos que non 

acadaron unha avaliación positiva en na avaliación ordinaria de xuño poidan aprobar a disciplina.  
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      Os alumnos dun mesmo nivel, que serán avaliados respecto aos mínimos esixidos correspondentes 

especificados nesta programación, non tendo, nesta convocatoria extraordinaria, ningún outro criterio para 

a cuantificación que a nota nela obtida.  

      A redacción dos exames da avaliación extraordinaria fará referencia aos mínimos esixibles de cada 

nivel especificados nesta programación.  

    Para acadar unha avaliación positiva en na convocatoria extraordinaria, é necesario obter no exame 

unha nota igual ou superior a 5.  

A cualificación da proba seguirá as seguintes pautas:  

A nota que aparecerá no boletín do alumno será única e exclusivamente a nota do exame, e será como sigue:  

• Se a nota do exame é maior ou igual que 5 e menor que 8 a nota do boletín será un 5.  

• Se a nota é maior ou igual que 8, a nota do boletín será un 6.  

• Se a nota é menor que 5, a nota do boletín será a nota do exame.  

 

 

PARA TODOS OS CURSOS E NIVEIS:  

           Os libros de lectura para cada Trimestre son de lectura obrigatoria, e tamén o é o posterior 

traballo ou proba sobre os mesmos. Non facelo suporía a perda do 10% da cualificación final de avaliación. 

Considerase suspenso por debaixo de 5, sen contar as faltas de ortografía. 

      O alumno/a que cometa una falta moi grave, ou reiteradas faltas documentadas en “Partes de 

actitudes contrarias ás normas de convivencia”, poderá suspender a avaliación ou avaliacións da materia 

correspondente. 

      Copiar nun exame é considerada como una falta moi grave, polo que conleva a posibilidade de 

suspender a avaliación correspondente. En caso de sospeita de copia o profesor poderá repetir a avaliación 

de ditos contidos (parcial ou totalmente) de forma oral ou escrita. 

  A ausencia a calquera das probas de avaliación da materia debe estar debidamente documentada, 

e a nova data de exame pasará a ser o primeiro día de clase da materia desde a reincorporación do alumno 

ao centro. 

      A falta de asistencia reiterada e non xustificada (que supoña máis do 50% do horario total do 

alumno/a nesa materia), poderá ser motivo de suspenso na Avaliación Final.  
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7.3.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E PROMOCIÓN EN TERCEIRO DE ESO: 

A) AVALIACIÓN TRIMESTRAL: PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

Realizarase polo menos un exame ou proba escrita dos contidos vistos en cada avaliación. Estes exames serán 

datados co consenso dos alumnos, que serán debidamente informados de cal é a parte da materia da que se van 

examinar.  

Asimesmo, ao longo do curso, o profesor decidirá e informará ao alumnado con tempo suficiente, se inclúe 

nalgún destes exames materia correspondente a temas ou avaliacións anteriores que considere necesario 

asentar ou sexa preciso recuperar. Deste xeito se un alumno/a suspende un exame pode recuperalo no seguinte, 

incluíndo a materia non superada. Do mesmo modo, unha avaliación pode ser recuperada na seguinte no caso 

de que as probas da seguinte avaliación inclúan contidos da avaliación anterior. Se ben no caso da parte de lingua 

o normal é que os contidos sexan progresivos e polo tanto no exame seguinte se recuperaría a parte non 

aprobada; no caso da literatura podería optarse por exames específicos de recuperación das partes suspensas.  

Posto que a avaliación é continua, queda ao criterio do profesor facer cantas probas, orais ou escritas curtas, 

considere oportunas para coñecer o máis obxectivamente posible o aproveitamento de cada alumno. Ditas 

probas non serán necesariamente acordadas cos alumnos, pois consistirán en preguntas destinadas a comprobar 

a correcta fixación dos coñecementos e destrezas básicas recollidas nos mínimos esixibles.  

Farase unha proba para avaliar a lectura obrigatoria dun libro por avaliación, fixado previamente polo profesor/a. 

Considerarase a lectura APTA cunha nota igual ou superior a 5 (sen descontar faltas de ortografía). Por debaixo 

de 5 non se terá en conta para sumar nota. A cuantificación da proba de lectura na nota global é dun 10%, sempre 

que esta sexa igual ou superior a 5.  

A ortografía e a presentación teranse moi en conta nos exames e traballos. En 3º ESO descontarase 0,1 por cada 

falta grave de ortografía (por grave enténdese o emprego incorrecto de grafías) e no caso dos tiles descontarase 

0,1 por cada erro. O máximo que se poderá descontar por esta causa será 2 puntos.  

• A nota media dos exames e/ou probas obxectivas correspondentes a unha ou varias unidades temáticas, 

suporá ata un 70 % da nota trimestral. 

• Farase unha proba para avaliar a lectura obrigatoria dun libro por avaliación, fixado previamente polo 

profesor/a. Considerarase a lectura APTA cunha nota igual ou superior a 5 (sen descontar faltas de 

ortografía). Por debaixo de 5 non se terá en conta para sumar nota. A cuantificación da proba de lectura 

na nota global é dun 10%, sempre que esta sexa igual ou superior a 5. 

• Ata o 10% da nota trimestral procederá da entrega en forma e prazo de actividades e traballos escritos, 

comentarios de texto, esquemas, realización de exposición orais, etc. Encomendados polo profesor/a de 

materia. 

• 10 % restante da nota trimestral, procederá da puntualidade e o comportamento, a atención e 

participación na clase, a correcta presentación da libreta, traer o material a clase, etc. 
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1. A nota media farase atendendo aos resultados das probas anteriormente comentadas. O profesor 

poderá outorgar distinto peso ás mesmas en función do volume de contidos que se avalíen nelas, 

indicando claramente aos alumnos esta circunstancia antes da súa realización. 

2. Se nalgún dos exames escritos, a cualificación obtida non supera o 3.5 (sen descontar o perdido polas 

faltas de ortografía), aínda que a nota media fose igual ou superior a 5, a cualificación do trimestre 

será de 4  

3. Baixo as consideracións anteriores, o redondeo á alza ou á baixa de dita nota media farase observando 

os puntos que se detallan a continuación:  

• Entrega de traballos no prazo indicado polo profesor  

• Resultados acadados en probas orais efectuadas polo profesor no transcurso habitual da clase, 

destinadas a comprobar a correcta fixación dos coñecementos e destrezas básicas  

• Corrección no comportamento na aula  

• Esforzo e interese  

• Atención ás explicacións do profesor e participación na clase  

• Asistencia e puntualidade  

  

B) AVALIACIÓN FINAL: PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

• A nota numérica da avaliación final será unha media das puntuacións das avaliacións de cada trimestre 

(sempre e cando teña dúas avaliacións aprobadas como mínimo e a avaliación suspensa non sexa a 

terceira, e en ningunha delas a nota baixe dun 3) é un reflexo do traballo xeral do alumno ao longo de 

todo o curso, así como do nivel acadado no aproveitamento dos contidos, consecución de obxectivos e 

adquisición de competencias básicas. Pero ademais como a materia ten carácter progresivo, a evolución 

dun alumno ao longo de todo o ano será tida en conta.  

• Obviamente, ao longo do curso o profesor poderá realizar as probas de recuperación que xulgue 

oportunas.  

• Baixo as consideracións anteriores, o redondeo á alza ou á baixa de dita nota media farase observando 

os puntos que se detallan a continuación:  

a) Superación das probas de recuperación realizadas  

b) Evolución do alumno a mellor ou a peor conforme avanzou o curso  

c) Constancia no traballo diario  

d) Esforzo e interese  
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e) Entrega de traballos nos prazos indicados polo profesor  

f) Resultados acadados en probas ou preguntas efectuadas polo profesor no transcurso habitual da 

clase, destinadas a comprobar a correcta fixación dos coñecementos e destrezas básicas  

g) Corrección no comportamento na aula  

h) Atención ás explicacións do profesor e participación na clase  

 

C. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE XUÑO  

      Nas datas que dispoña este centro, efectuaranse os exames de xuño para que os alumnos que non 

acadaron unha avaliación positiva en na avaliación ordinaria de xuño poidan aprobar a disciplina.  

      Os alumnos dun mesmo nivel, que serán avaliados respecto aos mínimos esixidos correspondentes 

especificados nesta programación, non tendo, nesta convocatoria extraordinaria, ningún outro criterio para 

a cuantificación que a nota nela obtida.  

      A redacción dos exames da avaliación extraordinaria fará referencia aos mínimos esixibles de cada 

nivel especificados nesta programación.  

    Para acadar unha avaliación positiva en na convocatoria extraordinaria, é necesario obter no exame 

unha nota igual ou superior a 5.  

A cualificación da proba seguirá as seguintes pautas:  

 A nota que aparecerá no boletín do alumno será única e exclusivamente a nota do exame, e será 

como sigue:  

1. Se a nota do exame é maior ou igual que 5 e menor que 8 a nota do boletín será un 5.  

2. Se a nota é maior ou igual que 8, a nota do boletín será un 6.  

3. Se a nota é menor que 5, a nota do boletín será o resultado da nota do exame.  

 

PARA TODOS OS CURSOS E NIVEIS:  

           Os libros de lectura para cada Trimestre son de lectura obrigatoria, e tamén o é o posterior 

traballo ou proba sobre os mesmos. Non facelo suporía a perda do 10% da cualificación final de avaliación. 

Considerase suspenso por debaixo de 5, sen contar as faltas de ortografía. 

      O alumno/a que cometa una falta moi grave, ou reiteradas faltas documentadas en “Partes de 

actitudes contrarias ás normas de convivencia”, poderá suspender a avaliación ou avaliacións da materia 

correspondente. 
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      Copiar nun exame é considerada como una falta moi grave, polo que conleva a posibilidade de 

suspender a avaliación correspondente. En caso de sospeita de copia o profesor poderá repetir a avaliación 

de ditos contidos (parcial ou totalmente) de forma oral ou escrita. 

  A ausencia a calquera das probas de avaliación da materia debe estar debidamente documentada, 

e a nova data de exame pasará a ser o primeiro día de clase da materia desde a reincorporación do alumno 

ao centro. 

      A falta de asistencia reiterada e non xustificada (que supoña máis do 50% do horario total do 

alumno/a nesa materia), poderá ser motivo de suspenso na Avaliación Final.  

 

 

7.3.4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E PROMOCIÓN EN CUARTO ESO: 

A) AVALIACIÓN TRIMESTRAL: PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

Realizarase polo menos un exame ou proba escrita dos contidos vistos en cada avaliación. No caso dos exames, 

serán datados co consenso dos alumnos, que serán debidamente informados de cal é a parte da materia da 

que se van examinar.  

Ao longo do curso, o profesor decidirá e informará ao alumnado con tempo suficiente, se inclúe nalgún dos 

exames materia correspondente a temas ou avaliacións anteriores que considere necesario asentar ou sexa 

preciso recuperar. Deste xeito se un alumno/a suspende un exame pode recuperalo no seguinte, incluíndo a 

materia non superada. Do mesmo modo, unha avaliación pode ser recuperada na seguinte no caso de que 

as probas da seguinte avaliación inclúan contidos da avaliación anterior. Se ben no caso da parte de lingua o 

normal é que os contidos sexan progresivos e polo tanto no exame seguinte se recuperaría a parte non 

aprobada; no caso da literatura podería optarse por exames específicos de recuperación das partes 

suspensas.  

Posto que a avaliación é continua, queda ao criterio do profesor facer cantas probas, orais ou escritas, 

considere oportunas para coñecer o máis obxectivamente posible o aproveitamento de cada alumno. Ditas 

probas non serán necesariamente acordadas cos alumnos, pois consistirán en preguntas destinadas a 

comprobar a correcta fixación dos coñecementos e destrezas básicas recollidas nos mínimos esixibles.  

Farase unha proba para avaliar a lectura obrigatoria dun libro por avaliación, fixado previamente polo 

profesor/a. A cuantificación na nota global é dun 10%. Tamén o alumnado terá a posibilidade de subir nota 

en cada avaliación cunha lectura optativa (o valor desta lectura será de un 0,25 que se engadirá a nota final 

da avaliación).  
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A ortografía e a presentación teranse moi en conta nos exames e traballos. En 4º ESO descontarase 0,1 por 

cada falta grave de ortografía (por grave enténdese o emprego incorrecto de grafías) e no caso do til, 

descontarase 0,1; o máximo que se poderá descontar por esta causa será 2 puntos.  

• A nota media dos exames e/ou probas obxectivas correspondentes a unha ou varias unidades temáticas, 

suporá ata un 70 % da nota trimestral. 

• Farase unha proba para avaliar a lectura obrigatoria dun libro por avaliación, fixado previamente polo 

profesor/a. Considerarase a lectura APTA cunha nota igual ou superior a 5 (sen descontar faltas de 

ortografía). Por debaixo de 5 non se terá en conta para sumar nota. A cuantificación da proba de lectura 

na nota global é dun 10%, sempre que esta sexa igual ou superior a 5. 

• Ata o 10% da nota trimestral procederá da entrega en forma e prazo de actividades e traballos escritos, 

comentarios de texto, esquemas, realización de exposición orais, etc. Encomendados polo profesor/a de 

materia. 

• 10 % restante da nota trimestral, procederá da puntualidade e o comportamento, a atención e 

participación na clase, a correcta presentación da libreta, traer o material a clase, etc. 

• •O profesor poderá proponer, de forma voluntaria, que os alumnos que o desexen teñan a opción de ler 

voluntariamente un libro e facer o correspondente traballo ou proba de lectura e comprensión para subir 

a nota media (a lectura voluntaria sumará 0.25 puntos á nota trimestral). 

 

1. A nota media farase atendendo aos resultados das probas anteriormente comentadas. O profesor 

poderá outorgar distinto peso ás mesmas en función do volume de contidos que se avalíen nelas, 

indicando claramente aos alumnos esta circunstancia antes da súa realización. 

2. Se nalgún dos exames escritos, a cualificación obtida non supera o 3.5 (sen descontar o perdido polas 

faltas de ortografía), aínda que a nota media fose igual ou superior a 5, a cualificación do trimestre será 

de 4  

3. Baixo as consideracións anteriores, o redondeo á alza ou á baixa de dita nota media farase observando 

os puntos que se detallan a continuación:  

• Entrega de traballos no prazo indicado polo profesor  

• Resultados acadados en probas orais efectuadas polo profesor no transcurso habitual da clase, 

destinadas a comprobar a correcta fixación dos coñecementos e destrezas básicas  

• Corrección no comportamento na aula  

• Esforzo e interese  

• Atención ás explicacións do profesor e participación na clase  

• Asistencia e puntualidade  
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B) AVALIACIÓN FINAL: PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

• A nota numérica da avaliación final será unha media das puntuacións das avaliacións de cada trimestre 

(sempre e cando teña dúas avaliacións aprobadas como mínimo e a avaliación suspensa non sexa a 

terceira, e en ningunha delas a nota baixe dun 3) é un reflexo do traballo xeral do alumno ao longo de 

todo o curso, así como do nivel acadado no aproveitamento dos contidos, consecución de obxectivos e 

adquisición de competencias básicas. Pero ademais como a materia ten carácter progresivo, a evolución 

dun alumno ao longo de todo o ano será tida en conta.  

• Obviamente, ao longo do curso o profesor poderá realizar as probas de recuperación que xulgue 

oportunas.  

• Baixo as consideracións anteriores, o redondeo á alza ou á baixa de dita nota media farase observando 

os puntos que se detallan a continuación:  

a) Superación das probas de recuperación realizadas  

b) Evolución do alumno a mellor ou a peor conforme avanzou o curso  

c) Constancia no traballo diario  

d) Esforzo e interese  

e) Entrega de traballos nos prazos indicados polo profesor  

f) Resultados acadados en probas ou preguntas efectuadas polo profesor no transcurso habitual 

da clase, destinadas a comprobar a correcta fixación dos coñecementos e destrezas básicas  

g) Corrección no comportamento na aula  

h) Atención ás explicacións do profesor e participación na clase. 

 

 

C) AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE XUÑO  

Nas datas que dispoña este centro, efectuaranse os exames de xuño para que os alumnos que non 

acadaron unha avaliación positiva en na avaliación ordinaria de xuño poidan aprobar a disciplina.  

      Os alumnos dun mesmo nivel, que serán avaliados respecto aos mínimos esixidos correspondentes 

especificados nesta programación, non tendo, nesta convocatoria extraordinaria, ningún outro criterio para 

a cuantificación que a nota nela obtida.  

      A redacción dos exames da avaliación extraordinaria fará referencia aos mínimos esixibles de cada 

nivel especificados nesta programación.  
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    Para acadar unha avaliación positiva en na convocatoria extraordinaria, é necesario obter no exame 

unha nota igual ou superior a 5.  

A cualificación da proba seguirá as seguintes pautas:  

A nota que aparecerá no boletín do alumno será única e exclusivamente a nota do exame, e será como 

sigue:  

1. Se a nota do exame é maior ou igual que 5 e menor que 8 a nota do boletín será un 5.  

2. Se a nota é maior ou igual que 8, a nota do boletín será un 6.  

3. Se a nota é menor que 5, a nota do boletín será a do exame. 

 

 

PARA TODOS OS CURSOS E NIVEIS:  

           Os libros de lectura para cada Trimestre son de lectura obrigatoria, e tamén o é o posterior 

traballo ou proba sobre os mesmos. Non facelo suporía a perda do 10% da cualificación final de avaliación. 

Considerase suspenso por debaixo de 5, sen contar as faltas de ortografía. 

      O alumno/a que cometa una falta moi grave, ou reiteradas faltas documentadas en “Partes de 

actitudes contrarias ás normas de convivencia”, poderá suspender a avaliación ou avaliacións da materia 

correspondente. 

      Copiar nun exame é considerada como una falta moi grave, polo que conleva a posibilidade de 

suspender a avaliación correspondente. En caso de sospeita de copia o profesor poderá repetir a avaliación 

de ditos contidos (parcial ou totalmente) de forma oral ou escrita. 

  A ausencia a calquera das probas de avaliación da materia debe estar debidamente documentada, 

e a nova data de exame pasará a ser o primeiro día de clase da materia desde a reincorporación do alumno 

ao centro. 

      A falta de asistencia reiterada e non xustificada (que supoña máis do 50% do horario total do 

alumno/a nesa materia), poderá ser motivo de suspenso na Avaliación Final.  
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7.3.5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN 1º DE BACHARELATO: 

A) AVALIACIÓN TRIMESTRAL: PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

Realizarase polo menos unha proba obxectiva escrita dos temas vistos por avaliación.  

Posto que a avaliación é continua, queda ao criterio do profesor facer cantas probas, orais ou escritas  

considere oportunas para coñecer o máis obxectivamente posible o aproveitamento de cada alumno. Ditas 

probas non serán necesariamente acordadas cos alumnos, pois consistirán en preguntas destinadas a 

comprobar a correcta fixación dos coñecementos e destrezas básicas recollidas nos mínimos esixibles.  

Farase un traballo ou proba para avaliar a lectura obrigatoria dun libro por avaliación, fixado previamente 

polo profesor/a. É imprescindible ler con calma e atención os libros de lectura obrigatorios. A cuantificación 

na nota global é dun 10%, sempre e cando a nota en dita proba sexa igual ou superior a 5. Do contrario non 

sumará nada.  Tamén o alumnado terá a posibilidade de subir nota en cada avaliación cunha lectura optativa 

(o valor desta lectura será dun máximo de 0,25 que se engadirá a nota final da avaliación).  

A ortografía e a presentación teranse moi en conta nos exames e traballos. En 1º BAC descontarase 0,1 por 

cada falta grave de ortografía (por grave enténdese o emprego incorrecto de grafías) e no caso do til 

descontarase 0,1; terase en conta a limpeza, orde e marxes nos exames. O máximo que se poderá descontar 

por estas causas serán 2 puntos.  

O nivel acadado no aproveitamento dos contidos, consecución de obxectivos e adquisición de competencias 

básicas concretarase nunha nota numérica que reflicta a media de todas as puntuacións obtidas polo alumno 

nas probas efectuadas ao longo do trimestre. Para 1º BAC, as probas escritas ou orais relacionadas cos 

contidos suporán un 90% da nota; a lectura obrigatoria suporá un 10%. 

1. A nota media farase atendendo aos resultados das probas anteriormente comentadas. O profesor 

poderá outorgar distinto peso ás mesmas en función do volume de contidos que se avalíen nelas, 

indicando claramente aos alumnos esta circunstancia antes da súa realización. 

2. Se nalgún dos exames escritos, a cualificación obtida non supera o 3.5 (sen descontar o perdido polas 

faltas de ortografía), aínda que a nota media fose igual ou superior a 5, a cualificación do trimestre será 

de 4. 

3. Baixo as consideracións anteriores, o redondeo á alza ou á baixa de dita nota media farase observando 

os puntos que se detallan a continuación:  

• Entrega de traballos no prazo indicado polo profesor  

• Resultados acadados en probas orais efectuadas polo profesor no transcurso habitual da clase, 

destinadas a comprobar a correcta fixación dos coñecementos e destrezas básicas  

• Corrección no comportamento na aula  
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• Esforzo e interese  

• Atención ás explicacións do profesor e participación na clase  

• Asistencia e puntualidade  

 

 

B) AVALIACIÓN FINAL: PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

a) A nota numérica da avaliación final será unha media das puntuacións das avaliacións de cada 

trimestre (sempre e cando teña dúas avaliacións aprobadas como mínimo e a avaliación suspensa 

non sexa a terceira), e en ningunha delas a nota baixe dun 3.  

b) É un reflexo do traballo xeral do alumno ao longo de todo o curso, así como do nivel acadado no 

aproveitamento dos contidos, consecución de obxectivos e adquisición de competencias básicas. 

Pero ademais como a materia ten carácter progresivo, a evolución dun alumno ao longo de todo o 

ano será tida en conta.  

c) Ao longo do curso o profesor poderá realizar as probas de recuperación que xulgue oportunas.  

d) Baixo as consideracións anteriores, o redondeo á alza ou á baixa de dita nota media farase 

observando os puntos que se detallan a continuación:  

1. Superación das probas de recuperación realizadas  

2. Evolución do alumno a mellor ou a peor conforme avanzou o curso  

3. Constancia no traballo diario  

4. Esforzo e interese  

5. Entrega de traballos nos prazos indicados polo profesor  

6. Resultados acadados en probas ou preguntas efectuadas polo profesor no transcurso habitual 

da clase, destinadas a comprobar a correcta fixación dos coñecementos e destrezas básicas  

7. Corrección no comportamento na aula  

8. Atención ás explicacións do profesor e participación na clase  

 

C) AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE XUÑO  

Nas datas que dispoña este centro, efectuaranse os exames de xuño para que os alumnos que non 

acadaron unha avaliación positiva en na avaliación ordinaria de xuño poidan aprobar a disciplina.  
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      Os alumnos dun mesmo nivel, que serán avaliados respecto aos mínimos esixidos correspondentes 

especificados nesta programación, non tendo, nesta convocatoria extraordinaria, ningún outro criterio para 

a cuantificación que a nota nela obtida.  

      A redacción dos exames da avaliación extraordinaria fará referencia aos mínimos esixibles de cada 

nivel especificados nesta programación.  

    Para acadar unha avaliación positiva en na convocatoria extraordinaria, é necesario obter no exame 

unha nota igual ou superior a 5.  

A cualificación da proba seguirá as seguintes pautas:  

A nota que aparecerá no boletín do alumno será única e exclusivamente a nota do exame, e será como 

sigue:  

1. Se a nota do exame é maior ou igual que 5 e menor que 7 a nota do boletín será un 5.  

2. Se a nota é maior ou igual que 7 e menor que 8, a nota do boletín será un 6.  

3.     Se a nota é maior ou igual que 8, a nota do boletín será un 7. 

3. Se a nota é menor que 5, a nota do boletín será a do exame. 

 

PARA TODOS OS CURSOS E NIVEIS:  

                 Os libros de lectura para cada Trimestre son de lectura obrigatoria, e tamén o é o posterior 

traballo ou proba sobre os mesmos. Non facelo suporía a perda do 10% da cualificación final de avaliación. 

Considerase suspenso por debaixo de 5, sen contar as faltas de ortografía. 

      O alumno/a que cometa una falta moi grave, ou reiteradas faltas documentadas en “Partes de 

actitudes contrarias ás normas de convivencia”, poderá suspender a avaliación ou avaliacións da materia 

correspondente. 

      Copiar nun exame é considerada como una falta moi grave, polo que conleva a posibilidade de 

suspender a avaliación correspondente. En caso de sospeita de copia o profesor poderá repetir a avaliación 

de ditos contidos (parcial ou totalmente) de forma oral ou escrita. 

  A ausencia a calquera das probas de avaliación da materia debe estar debidamente documentada, 

e a nova data de exame pasará a ser o primeiro día de clase da materia desde a reincorporación do alumno 

ao centro. 

      A falta de asistencia reiterada e non xustificada (que supoña máis do 50% do horario total do 

alumno/a nesa materia), poderá ser motivo de suspenso na Avaliación Final.  
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7.3.6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN 2º DE BACHARELATO: 

A) AVALIACIÓN TRIMESTRAL: PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

Os procedementos e instrumentos de avaliación serán probas escritas e realización de traballos  

(resumos, elaboración de diferentes tipos de textos, comentarios de obras lidas...). A parte de lingua e 

gramática avaliarase de modo continuo.   

     Teranse en conta as especificacións da CIUG, de acordo cos criterios e modelos que se propoñan para 

o exame de ABAU.     

       

Criterios de cualificación.     

a) A nota numérica da avaliación final será unha media das puntuacións das avaliacións de cada trimestre 

(sempre e cando teña dúas avaliacións aprobadas como mínimo e a avaliación suspensa non sexa a 

terceira), e en ningunha delas a nota baixe dun 3.  

 

b) En cada avaliación, o profesor recollerá a maior cantidade de información sobre a evolución do 

alumno a través de probas escritas: exercicios en clase, lecturas, comentarios críticos...         

    Ao remate de cada unha das avaliacións, realizarase polo menos unha proba escrita que servirá para 

valorar a evolución dos alumnos e alumnas. A súa estrutura será similar á proposta que figura na última 

circular da CIUG para a proba de ABAU de Lingua castelá (circular con data de 18 xullo de 2019). Nela o 

esquema proposto é o seguinte:    

1) Resumo ou esquema do texto proposto.  (1 punto)  

2) Comentario do texto proposto.  (2 puntos)  

3)     Dúas preguntas (1,5 puntos cada unha) de lingua. Unha delas basearase na detección e explicación 

de estruturas, formas, etc. no texto; a outra, na creación, corrección ou produción de estruturas ou breves 

textos.  

4) Dúas preguntas (2 puntos cada unha) de literatura. Unha pregunta fará referencia a unha das obras 

lidas no curso e outra a un tema de historia da literatura; ambas estarán apoiadas por breves textos.  

 

   Despois de sumada a nota do contido do exame, descontarase 0.1 por cada til incorrecto e 0.1 por cada 

falta de ortografía relacionada co mal emprego das distintas grafías. Descontarase ata un máximo de 2 

puntos polos erros ortográficos. A expresión (cohesión, coherencia, adecuación) valorarase xunto co contido 

de cada pregunta.  Terase en conta a presentación, orde e limpeza, o uso de parágrafos, marxes adecuados, 

caligrafía lexible, podendo descontarse puntuación dese máximo de 2 puntos. 

   Ademais, teranse en conta a actitude (asistencia e puntualidade) e o traballo realizado (comentarios 

críticos e outras tarefas encomendadas) polo alumnado ao longo da avaliación, para redondear a nota. Esto 

suporá como máximo 0,5 puntos. 
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   O alumno que suspenda unha ou máis avaliacións, poderá  facer un exame no mes de maio para  intentar  

recuperala/s.     

 

  c)  Poderán entregarse traballos para redondear nota, que consistirán en resumos (de textos ou 

temas de literatura) e comentarios críticos. 

d) Para subir nota poderán presentarse a un examen global de toda a materia na semana de 

exames de maio. 

 

 

PARA TODOS OS CURSOS E NIVEIS:  

 

      O alumno/a que cometa una falta moi grave, ou reiteradas faltas documentadas en “Partes de 

actitudes contrarias ás normas de convivencia”, poderá suspender a avaliación ou avaliacións da materia 

correspondente. 

      Copiar nun exame é considerada como una falta moi grave, polo que conleva a posibilidade de 

suspender a avaliación correspondente. En caso de sospeita de copia o profesor poderá repetir a avaliación 

de ditos contidos (parcial ou totalmente) de forma oral ou escrita 

  A ausencia a calquera das probas de avaliación da materia debe estar debidamente documentada, 

e a nova data de exame pasará a ser o primeiro día de clase da materia desde a reincorporación do alumno 

ao centro. 

      A falta de asistencia reiterada e non xustificada (que supoña máis do 50% do horario total do 

alumno/a nesa materia), poderá ser motivo de suspenso na Avaliación Final.  

 

 

 

 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DOCENTE 

  No proceso de aprendizaxe faise necesaria unha reflexión continua sobre a práctica docente co fin de 

mellorala. Parécenos necesario facer esta autoavaliación nos seguintes ámbitos de traballo: 

- Tratamento da diversidade 

- Motivación e protagonismo do alumnado 

- Actividades da aula 

- Avaliación 

- Programación 
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Para os catro primeiros ámbitos elaboramos unha relación de ítems a valorar: 

1. Deseño diferentes actividades para o logro de cada un dos obxectivos? 

2. Motivo ao alumnado explicándolle ben os obxectivos a conseguir e a finalidade da actividade? 

3. Para o deseño unha actividade teño en conta os coñecementos previos do alumno/a? 

4. Relaciono os contidos das actividades coa vida real, facéndolle entender o interese da Lingüística e a 

Literatura no mundo actual? 

5. Propoño actividades que fomenten a autonomía e iniciativa do alumnado? 

6. A alumna/o coñece como se lle avaliará cada actividade ou proba escrita? 

7. Programo actividades en función das características de cada alumno/a e teño en conta a diferenza á 

hora de deseñar tarefas e valorar logros? 

8. Propoño metodoloxías diversas?  

9. Como organizo o traballo do grupo? (parellas, grupos pequenos, grupos grandes, individual...) 

10. Favorezo o traballo interactivo entre os diferentes grupos e organizo axudas entre iguais? 

11. Emprego recursos e materiais variados para a aprendizaxe? (material impreso, medios audiovisuais, 

mapas, reprodución de obxectos da vida cotiá no mundo clásico...) 

12. Adapto o material ás diferentes características e necesidades do alumnado? 

13. Deseñei adecuadamente as ACIS daqueles alumnos que a necesitan? 

 

 

9. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES. 

      Cada profesor/a de Lingua Castelá e Literatura reunirase con aqueles alumnos (aos que lle dea clase) 

que teñan pendente a materia de Lingua Castelá e Literatura. Explicaranse no primeiro trimestre, as pautas 

para recuperala. O sistema de recuperación da materia constará, en liñas xerais, da realización dun caderno 

de exercicios de reforzo que repasan os contidos mínimos do curso pendente, e a realización posterior dun 

exame. Son básicos pois, o interese, a participación, o esforzo, a constancia, e o traballo diario que o alumno 

realice no presente curso. 

9.1. RECUPERACIÓN DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA PENDENTE DE 1º E 2º ESO: 
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      Cada profesor/a que imparta en 2º e 3ºESO reunirase con aqueles alumnos que teñan pendente a 

materia. Explicarán e entregará por escrito, no primeiro trimestre, as pautas para recuperala e os prazos de 

entrega.  

Os traballos de recuperación que haberá que realizar serán un caderno ou boletín de reforzo seleccionado 

polo/ profesor/a que terá un valor dun 40%, e un exame final, na data que o centro estipule, que terá un 

valor dun 60%. De non entregar o caderno de exercicios o valor do exame final suporá o 100% da nota. Terase 

en conta ademais, as cualificacións obtidas no curso actual do/a alumno/a. 

 

9.2. RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELÁ E LITERATURA PENDENTE DE 3ª ESO: 

      Cada profesor/a que imparta en 4ºESO reunirase con aqueles alumnos que teñan pendente a materia. 

Explicarán e entregará por escrito, no primeiro trimestre, as pautas para recuperala.  

Os traballos de recuperación que haberá que realizar serán un caderno ou boletín de reforzo seleccionado 

polo/ profesor/a que terá un valor dun 40%, e un exame final, na data que o centro estipule, que terá un 

valor dun 60%. De non entregar o caderno de exercicios o valor do exame final suporá o 100% da nota. Terase 

en conta ademais, as cualificacións obtidas no curso actual do/a alumno/a. 

 

9.3. RECUPERACIÓN DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA PENDENTE DE 1º BACHARELATO: 

      O/a profesor/a que imparte en 1º de BAC reunirase con aqueles alumnos que teñan pendente a 

materia, e explicará as pautas para recuperar a materia. O alumnado con pendente realizará unha proba 

escrita nas datas fixadas polo centro.  

 

9.4.  RECUPERACIÓN DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA PENDENTE DE 2º BACHARELATO: 

      De ser o caso, o alumnado que curse coas materias pendentes neste nivel sendo unha delas Lingua 

Castelá e Literatura de 2º de Bacharelato, deberá seguir as clases e cumprir os mesmos requisitos que o resto 

do grupo no que está, sendo obrigada a asistencia. 

      O/a profesor/a que imparte en 2º de BAC reunirase con aqueles alumnos que teñan pendente a 

materia, e explicará as pautas para recuperar a materia. O alumnado con Pendente de 2º de BAC, fará unha 

proba escrita de recuperación da pendente no Terceiro Trimestre. 

 

 

 

10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO ACREDITAR 
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OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO. 

      Non procede 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 

POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

    

Cada profesor/a establecerá mediante as probas que crea convintes os procedementos para a realización 

da Avaliación Inicial na ESO (cuestionarios, exames, lecturas, ...), para a posterior valoración dos resultados 

que ten como finalidade detectar as carencias e necesidades do alumnado, especialmente neste curso, por 

mor das modificacións ocasionadas pola situación excepcional da pandemia. 

      En canto aos procedementos para a realización da Avaliación Inicial, pódense detallar os seguintes 

aspectos:  

A) PARA A ESO: a primeira das tres fases que conforman esta avaliación continua e formativa será a inicial. 

Neste tramo educativo, partiremos dunha proba inicial que aporte datos do punto de partida de cada 

alumno, proporcionando una primeira fonte de información sobre os coñecementos previos e características 

persoais, que permitan unha atención ás diferencias e unha metodoloxía adecuada. Esta proba será proposta 

por cada profesor que imparta a materia nestes cursos, pero tratarase sempre, e en todo caso, dun texto (de 

carácter literario ou periodístico) mediante o cal o alumno/a deberá analizar aspectos gramaticais 

(morfolóxicos, sintácticos, léxico-semánticos) e consideracións literarias (xénero, características formais e 

estruturais, principais recursos da narración).  Prestarase especial atención a aspectos como:  

- A corrección ortográfica. 

- A capacidade de comprensión lectora. 

- A coherencia e a orde na presentación á hora de redactar. 

- A adecuación. 

- A competencia gramatical. 

No caso de detectarse necesidades especiais para o alumnado, estudiarase en xunta de avaliación a 

posibilidade de algunha medida de reforzo na materia. 

B) PARA BACHARELATO: 

      Realizarase unha proba escrita inicial sobre os contidos do curso anterior. Esta proba será proposta 

por cada profesor que imparta a materia nestes cursos, pero tratarase sempre, e en todo caso, dun texto (de 

carácter literario ou periodístico) mediante o cal o alumno/a deberá analizar aspectos gramaticais 

(morfolóxicos, sintácticos, léxico-semánticos) e consideracións literarias (xénero, características formais e 

estruturais, principais recursos da narración).  Prestarase especial atención á corrección ortográfica, 

coherencia e cohesión textuais. 
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

      

 A atención á diversidade entendémola como unha práctica diaria. Diversidade implica que o alumnado 

presenta actitudes distintas na súa capacidade, a súa motivación e o seu estilo de aprendizaxe. Hai distintas 

vías de respostas ante o amplo abano de capacidades, motivacións e intereses. Ademais das medidas xerais 

(organización dos contidos en ámbitos máis integrados, axustes metodolóxicos, de actividades, de materiais, 

agrupamentos flexibles...), as medidas ordinarias de apoio e reforzo educativo que facilitan a atención 

individualizada dos alumnos sen modificar os obxectivos propios do curso son:  

- Apoio ou reforzo educativo por parte do profesor/-a. Para o alumnado que así o requira nalgún aspecto 

relacionado coa materia. Consistirá en facer traballo complementario do que se fará un seguimento 

(exercicios, lecturas). 

- Apoio dos/das especialistas en Pedagoxía Terapéutica. Hai alumnos (con ACIS) que saen da aula para 

recibir este tipo de apoio na ESO e outro alumnado que recibe ese apoio das especialistas na propia clase. 

- As adaptacións curriculares significativas (ACS) están dirixidas a alumnos con necesidades educativas 

especiais. Benefícianse dun tratamento individualizado a través das seguintes adaptacións curriculares:  

- Cambios metodolóxicos.  

- Prioridade en algúns obxectivos e contidos.  

- Modificacións no tempo de consecución dos obxectivos.  

- Adecuación dos criterios de avaliación en función das súas dificultades específicas.   

 

- Alumnos con Reforzo: 

obxectivo prioritario será alcanzar o nivel correspondente en cada unha das competencias que os 

alumnos deberían ter para superar convenientemente o curso académico presente. 

 En cuanto aos procedementos, traballarase con textos de diferentes tipos e actividades variadas que 

permitan acadar os obxectivos propostos: cuestionarios, exercicios para aprender o uso de determinadas 

competencias idiomáticas, relacionar conceptos, etc.  

No referente á avaliación, a nota dependerá do traballo na aula e non dos resultados obtidos nunha proba 

concreta. Valorarase o interese, o esforzo e a superación das dificultades de partida. 

Adaptacións curriculares: 

      No caso dos alumnos aos que se lle realizan adaptacións, podemos falar dos seguintes obxectivos 

básicos comúns: 
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OBXECTIVOS. 

- Escoitar e comprender mensaxes orais e escritas máis amplas e complexas que as dos cursos educativos 

anteriores. 

- Ler en voz alta un texto con pronunciación, ritmo, pausas e entoación adecuados. 

- Ler comprensivamente un texto sinxelo, explicar a súa estrutura e elementos básicos. 

- Diferenciar as ideas principais das secundarias dun texto. 

- Resumir oralmente e por escrito un texto oral ou ben escrito. 

- Aplicar a comprensión de textos orais e escritos a novos procesos de aprendizaxe. 

- Construír textos coherentes acorde a tipos distintos de textos (narrativos, expositivos, descritivos, 

argumentativos e dialogados), cumprindo coas normas básicas de escritura (coherencia, cohesión, 

adecuación e corrección nos textos). 

- Aprender a buscar información para resolver dúbidas en libros de consulta, biblioteca e medios 

informáticos. 

- Apreciar a lectura como vehículo de aprendizaxe de léxico, de ortografía e, en xeral, como maneira de 

mellorar a súa competencia lingüística. 

- Presentar unha actitude crítica ante mensaxes de diferentes medios de comunicación. 

CONTIDOS 

Comunicación oral:  

- Expoñer, con claridade e orde, textos orais. 

- Respeto das normas que rixen as situacións comunicativas. 

- Recoñecer distintos tipos de textos orais. 

- Resumir oralmente textos escritos. 

- Participación activa en situacións propias do ámbito académico (achega de propostas e de información, 

intercambio de opinións, breve exposición de traballos coa axuda dos medios audiovisuais e das TIC, 

informes sobre as tarefas realizadas...). 

- Lectura en voz alta adecuada aos patróns fonéticos do castelán, e fluidez lectora que favoreza a 

comprensión dos textos traballados na aula. 

Comunicación escrita: 

- Resume de textos mediante distintos procedimentos. 



 

110 
 

- Interese por producir enunciados correctos. 

- Uso das TIC para elaborar textos escritos ben presentados e correctos, aproveitando as posibilidades dos 

procesadores de textos, correctores ortográficos, etc. 

Funcionamento e estructura gramatical da lengua:  

- Repaso da morfoloxía nominal e verbal. 

- Introdución á sintaxe. 

- Redacción de textos escritos atendendo ás principais convencións ortográficas. 

- Lectura comprensiva de textos non técnicos. 

- Adquisición de léxico de campos semánticos básicos. 

- Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de fraseoloxía e de vocabulario 

temático a partir de campos identificados nos textos traballados na aula. 

- Recoñecemento, sobre usos contextualizados, dos mecanismos de formación de palabras (derivación e 

composición), para o perfeccionamento da comprensión e produción textuais. 

- Recoñecemento da diferenza entre funcións sintácticas e unidades morfolóxicas que as desempeñan 

(incluíndo as que teñen forma oracional), de cara á mellora das estruturas na construción e revisión de 

textos, con emprego dunha terminoloxía sintáctica axeitada.  

- Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis comúns, en particular os 

presentativos, secuenciadores e de adición, e mais dos mecanismos de cohesión textual como a 

referencia interna de tipo léxico. 

- Identificación e revisión da estrutura do texto, a construción dos parágrafos e a vinculación e progresión 

temáticas en diferentes textos expositivos, alleos e propios. 

- Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica, así como das normas ortográficas, con 

aprecio dos seus valores funcionais e sociais. 

- Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro como parte do proceso de 

aprendizaxe. 

- Interpretación e aproveitamento das informacións lingüísticas que ofrecen os dicionarios e as obras de 

consulta. 

A literatura. 

- Introdución á literatura.  

- O texto poético: ritmo e rima. Algúns recursos formais. Aspectos da métrica. 
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- O texto narrativo: tipos de narrador e elementos principais dos que consta unha narración. Subtipos de 

textos narrativos. 

- O texto dramático: características e elementos principais dos que consta. 

- Desenvolvemento de tarefas colectivas pouco complexas ou elaboración de traballos sinxelos, ambos 

sobre diversas lecturas sinxelas e o seu contexto (etapas, cultura e ambiente literarios, etc.). 

- Selección e lectura autónoma de obras adecuadas á idade que estimulen o hábito e pracer lector ao 

tempo que amplían o coñecemento do mundo. 

- Creación de textos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula. 

- Os principais xéneros literarios, e a estilística dun texto literario. 

 

Ao longo do curso 2021/2022 deseñaránse e desenvolveranse diversas medidas para atender ás 

necesidades educativas correspondentes atendendo á diversidade xeral da aula, e en particular, a aqueles 

alumnos con NEAE. Para iso, traballaremos coas medidas xerais e ordinarias citadas anteriormente, en 

coordinación co Departamento de Orientación do centro.  

 

 

13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE 

CORRESPONDA 

a. Plan lector. 

b. As tecnoloxías da información e da comunicación. 

c. Programación da educación en valores. 

d. Accións de contribución ó plan de convivencia. 

e. Proxecto Living River. 

 

 

a. Plan lector  

Os obxectivos que se propón o Departamento, respecto á súa contribución no Plan lector son os 

seguintes: 

a) Capacitar ao alumnado para a lectura comprensiva de textos. 
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b) Mellorar a expresión escrita do alumnado a través do coñecemento de distintos modelos expresivos. 

c) Incidir na importancia da lectura como fonte de información. 

d) Desenvolver a autonomía lectora. 

e) Apreciar a literatura como fonte de pracer e de coñecemento de outros mundos, tempos e culturas. 

f) Recoñecer a literatura como fonte de enriquecemento persoal e de interpretación do mundo. 

g) Coñecer as características xerais dos grandes períodos da Historia da Literatura, desde os primeiros 

textos escritos en lingua castelá desde a Idade Media ata a actualidade. 

h) Acercarse a algúns autores relevantes das literaturas hispánicas e europeas desde a Idade Media ata 

a actualidade. 

i) Motivar ao alumnado a través do coñecemento de diferentes modelos literarios na creación de 

textos de intención literaria. 

j) Favorecer o desenvolvemento do alumnado nos aspectos intelectuais, afectivos e sociais a través da 

educación literaria. 

k) Promover unha actitude reflexiva e crítica cara a información dispoñible sobre a actualidade. 

 

PROCEDEMENTOS 

      A consecución dos obxectivos do Plan Lector do Departamento de Lingua Castelá e literatura implica 

un traballo continuado de motivación e proposta de tarefas que se prolongará durante todo o curso 

académico a o longo dos distintos niveis educativos, con lecturas e tarefas axustadas a cada idade e 

capacidade de comprensión lectora, que se concretan nas seguintes actividades: 

Actividades para fomentar e gusto pola literatura como fonte de pracer: 

- Referencia constante nas clases, a o fío da explicación da materia, por parte do profesorado, a mundos e 

ideas contidas en libros axeitados ao nivel do alumnado, para fomentar a súa curiosidade. 

- Promover as recomendacións de títulos entre o alumnado. 

- Levar aos alumnos á Biblioteca ciclicamente para ensinarlles libros que poidan ser do seu interese e 

integrar os títulos escollidos no programa da materia. 

- Libro-fórum: Favorecer a reflexión compartida sobre o libro leído coa fin de desenvover a capacidade de 

formar criterio lector. 

- Organizar encontros ou charlas con autores, preferentemente de obras que os alumnos leran 

previamente. 

- Lectura dramatizada de textos teatrais a cargo dos propios alumnos. 
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Actividades para potenciar a capacidade de investigación: 

- Xogos de pistas ou concursos que permitan introducir ao alumnado nas técnicas de investigación dun 

modo lúdico. 

- Facer exposicións orais ou traballos escritos sobre autores ou aspectos de obras concretas, para os que 

se favorecerá o uso das TIC, por exemplo as consultas de internet ou os formatos tipo Power Point. 

Actividades para promover el coñecemento de la tradición literaria y de autores concretos. 

- Lectura obrigatoria de un ou dous libros por avaliación, a partir dunha lista ampla de títulos que recolla 

os diferentes gustos, intereses e capacidades dos alumnos. Procurarase alternar textos contemporáneos 

con títulos clásicos e fomentar a reflexión estética sobre eles. 

- Lectura comentada de obras de diverso tipo 

- Comentario literario de fragmentos de obras. 

- Composición de textos de intención literaria. 

- Elaboración de breves investigacións sobre aspectos concretos do temario. 

- Libros de lectura obrigatoria seleccionados polo profesorado de cada nivel, ou sinalados pola CIUG, como 

xa se indicou nos apartados correspondentes. 

 

b. As tecnoloxías da información e da comunicación 

 OBXECTIVOS 

- Ensinar ao alumnado a empregar a rede como fonte de información, no estudo da lingua e a literatura. 

- Estudar a lexicografía a través o manexo de dicionarios en rede. 

- Localización e aproveitamento de páxinas web con información e recursos útiles para a materia. 

- Educar no espírito crítico para que os/as alumnos/as poidan distinguir a información útil da superflua na 

realización de traballos axustados ao seu nivel, sobre autores, obras ou movementos literarios. 

- Aprender a contrastar información procedente de diversas fontes e presentada en distintos formatos 

para crear textos de síntese. 

- Exercitarse no emprego dos diferentes niveis e rexistros da lingua mediante o fomento da participación 

do alumnado en foros de opinión de carácter virtual sobre diversos temas, ao tempo que se reforzan os 

lazos entre o alumnado do propio centro ou se crean novos vínculos cos alumnos doutros centros, 

nacionais ou estranxeiros, que favorezan o coñecemento doutras culturas e realidades. 

- Axilizar o proceso de entrega e corrección de traballos escritos a través do e-mail. 
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- Favorecer o uso do PowertPoint, ou programas similares, na realización de exposicións orais, de sorte que 

o discurso poida combinarse coa proxección de imaxes e sons, que permitan un acercamento máis 

completo ao autor ou movemento literario abordado. 

- Crear un blog da clase que permita tanto o acceso constante ao temario impartido e á ampliación de 

información, como a implicación do alumno na materia, mediante a posibilidade de expresar opinións, 

dúbidas ou aportacións sobre a actividade da clase. 

- Promover a realización de exercicios e cuestionarios en rede sobre dúbidas e erros habituais na materia: 

ortografía, ampliación léxica, morfoloxía, niveis e rexistros da lingua, recoñecemento de autores, obras e 

movementos literarios, etc. 

 

 

ACTIVIDADES: 

- Preparación de percorridos web sobre autores, obras ou movementos, que permitan ao alumnado un 

acercamento autónomo á materia, ao tempo que aprenden a empregar a rede como fonte de información 

rápida. A fin será a redacción de resumos, esquemas, … de contido teórico. 

Temporalización: Dúas sesión ao inicio de cada trimestre, para familiarizar aos alumnos co emprego de 

novas tecnoloxías como fonte de información. 

- Realización de traballos de investigación sobre autores, obras e movementos literarios, de xeito que o 

alumnado aprenda a combinar os datos obtidos a través da rede coa información procedente das 

bibliotecas. Esta actividade está pensada para afondar no manexo da rede como fonte de información, 

dado que, fronte á anterior, na que os alumnos seguían un itinerario preestablecido, aquí deberán buscar 

eles mesmos as páxinas útiles aos seus propósitos.  

      Temporalización: En 3º e 4º de E.S.O., unha sesión en cada trimestre para ampliar información sobre 

o autor, a obra o tema da obra escollida como lectura, entre un listado de vinte ou trinta títulos que tratan 

de responder aos diferentes gustos e niveis de lectura dos alumnos, da que posteriormente deberán facer 

un traballo no que se valora expresión e comprensión da obra. 

      En 1º e 2º de Bacharelato, unha ou dúas sesións en cada trimestre, para documentarse sobre diversos 

aspectos do período literario estudado e realizar a continuación traballos complementarios que poden ser 

expostos oralmente, con apoio de PowerPoint, ou colgados nun blog da clase para dotalos de maior difusión 

e permitir o acceso permanente. 

      Na optativa de Bacharelato, Literatura Universal, con catro horas semanais e un programa a definir 

polo profesor, poderáselle dedicar máis tempo. 

      - Estudo da lexicografía a través da consulta simultánea de varios dicionarios en rede (Real Academia 

Española, Clave, Seco, etc.). Para que a aprendizaxe resulte efectiva, deberá prepararse un cuestionario que 

implique o manexo e posterior reflexión sobre as fontes. 
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      Temporalización: Actividade enfocada aos distintos niveis de ESO e Bacharelato. Unha ou dúas sesións 

ao final da unidade didáctica correspondente. 

- Uso do procesador de textos, nas explicacións do profesor ou como ferramenta e intrumento para o 

alumnado na presentación de diversos traballos, investigacións, ou exercicios do ensino non presencial. 

Temporalización: Todo o curso académico, para complementar o caderno escrito. 

- Uso do Power Point como complemento ás búsquedas en internet, tanto nas explicacións do profesor, 

para proxectar esquemas ou imaxes (fotografías de autores, portadas de obras, outras manifestacións 

artísticas do período correspondente, etc.), como nas exposicións do alumnado.  

Temporalización: Todo o curso académico, para apoiar as explicacións teóricas. 

- Uso do canón proxector, combinado con internet, para poder visualizar páxinas web de interese para o 

curso (páxinas oficiais de institucións ou escritores, por exemplo).  

Temporalización: Todo o curso académico, cada vez que se considere necesario para apoiar as 

explicacións teóricas. 

- Fomentar o uso do e-mail, no alumnado con idade legal ou autorización, para a resolución de dúbidas 

nos posibles casos de ensino non presencial. 

Temporalización: será unha actividade constante no ensino non presencial, ao longo do curso, naqueles 

períodos de cuarentena que poidan xurdir. 

- Crear un blog do departamento, que reúna datos importantes sobre a materia: novidades, datas de 

exames, temarios, enlaces útiles (dicionarios, enciclopedias, institucións, etc.), libros de texto, lecturas 

obrigatorias ou bibliografía recomendable, información sobre actos relacionados coa materia (visita de 

escritores ao centro ou ao pobo, proxección de películas no cine-fórum), así como espazo para os 

comentarios, preguntas e suxestións do alumnado. 

- Crear un blog da clase, onde os alumnos atopen unha temporalización da materia impartida, os 

documentos distribuídos na clase, síntese de gramática, ampliación de información (novos textos, grabacións 

musicais ou imaxes que non sempre teñen cabida durante as sesións presenciais, e que contribúen a una 

comprensión máis completa do período artístico estudado), consignas sobre preparación de traballos, libros 

de referencia, enlaces útiles, exposición dos traballos dos alumnos e espazo para a libre expresión sobre a 

materia, a través de suxestións, dúbidas, preguntas ou comentarios. 

Temporalización: Todo o curso académico, paralelamente ás sesións presenciais. 

- Uso da “Aula virtual” empregada como complemento ás clases presenciais (programación semanal, 

actividades interactivas, vídeos, resumos ou esquemas, mapas interactivos, actividades complementarias e 

de ampliación, materiais de reforzo, recollida e entrega de traballos de investigación ou comentarios de 

texto, etc.) e como ferramenta indispensable no ensino non presencial. 

      Temporalización: Todo o curso académico, paralelamente ás sesións presenciais. 
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- Realización de exercicios en rede sobre dificultades da materia 

      Temporalización: quince ou vinte minutos ao comezo ao final de cada clase cada quince días, dado o 

aliciente que supón para os alumnos traballar en formatos en espazos diferentes. Actividade enfocada a 

alumnos dos primeiros niveis da ESO. 

- Creación de foros de opinión sobre diversos temas relacionados coa materia, que permitan mellorar 

tanto a expresión escrita en xeral, como as técnicas da argumentación. Por exemplo, un comentario 

conxunto sobre unha obra leída por todos. 

      Temporalización: Una sesión, una vez por trimestre. 

      O uso das novas tecnoloxías pode resultar útil na atención ás diversas necesidades de aprendizaxe do 

alumnado, por exemplo, a realización de exercicios, cuestionarios o websquest con solucionarios, pode 

permitir aos alumnos traballar autonomamente de forma atractiva, permitindo así ao profesor atender 

individualmente a cada alumno, mentres o resto traballa.  

c. Programación da educación en valores. 

      A acción educativa é unha acción humanizadora, polo que debe favorecer e potenciar a creación de 

valores e principios admitidos pola sociedade. Os valores cívicos e éticos intégranse transversalmente en 

todos os aspectos do currículo. 

      A lingua na súa representación da realidade e da transmisión da cultura reflicte a realidade do 

individuo e da sociedade. É por iso que a área de Lingua Castelá e Literatura é un espazo privilexiado para 

incluír a resolución de cuestións transversais na práctica educativa, como a educación moral e cívica, 

educación para a paz, educación para a saúde e calidade de vida, a educación para a igualdade de xénero, 

educación e lecer, educación ambiental, educación sexual, a educación do consumidor e a educación vial. 

      A área de Lingua Castelá e Literatura é un espazo axeitado para o tratamento de educación de valores. 

Estes contidos serán traballados de varias formas: mediante textos literarios de cuestións de estudo que 

poidan xurdir con algunhas destas cuestións (por exemplo, o punto de vista das mulleres nunha obra 

particular, heroísmo na sociedade medieval, a idealización da muller no Renacemento, o problema do honor 

e da pureza de sangue no Barroco, ...); na publicidade, textos legais, etc.  Onde se poden traballar ben as 

cuestións transversais; en actividades de linguaxe oral (por exemplo, debates -foro axeitado para evitar 

comentarios non sexistas, por exemplo-, exposicións, etc.); en actividades de linguaxe escrita (por exemplo, 

informes, artigos de opinión, etc.); ou, finalmente, en actividades directas, como o estudo da situación 

lingüística en España, que se pode usar para educación para a paz ou educación moral e cívica; ou o 

coñecemento da situación lingüística en España, que se pode usar para educación para a paz ou educación 

moral e cívica; ou a análise da linguaxe publicitaria, por exemplo, a educación dos consumidores. Poden ser 

tratados en grupos de traballo. 

      Aínda que os valores da educación está continuamente presente na clase, o seu tratamento se 

manifesta de dous modos na nosa materia: 

1. A través da selección de textos que ofrecen situacións que reflicten actitudes, valores, modos de 

pensar. 
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2. Utilizando suxestións do profesor e guía en presentacións orais e debates, aproveitándose de calquera 

outro elemento que poida reprodutor na clase temas, experiencias e valores do mundo exterior. 

      Na nosa programación tratamos de integrar as ensinanzas transversais nos obxectivos, nos diferentes 

bloques de contido e nos criterios de avaliación. Concretarase, por último, a relación entre a área e os temas 

transversais, nas propostas de aula.  

      Educación moral e cívica: tema esencial para afrontar o resto dos temas transversais, cuxo tratamento 

estará sempre guiado polo propósito da consecución de valores éticos baseados na democracia, a tolerancia 

e a participación cidadá. 

      Fomentarase: o uso do diálogo para a resolución de problemas; a participación en actividades en 

grupo con actitudes tolerantes, solidarias e non discriminatorias; ambiente da aula baseado no respecto, 

diálogo e a autocrítica. 

      Educación para a paz: proponse afondar e dar preferencia a valores moi demandados pola nosa 

sociedade: solidariedade, tolerancia, non discriminación, respecto á diversidade, cooperación, participación, 

capacidade de diálogo. 

Partindo da lectura de textos invitarase á reflexión sobre os mecanismos das sociedades totalitarias, 

servindo de base para a transmisión de valores como a no violencia, a tolerancia e a resolución pacífica dos 

conflitos. Neste sentido, as actividades que se desenvolven dentro do apartado da expresión oral, son un 

medio idóneo de transmisión destes contidos 

      O primeiro obxectivo é a felicidade dos educandos, potenciando a autoestima, a valoración dos demais 

alumnos, facilitando creatividade e expresividade.  

      Pretende conseguir que os/as alumnos/as comprendan que: 

- A paz non é só ausencia de guerra, sino antítese da violencia 

- Tomen conciencia de que o conflito é consustancial á natureza humana e que non sempre é negativo. 

- Utilicen formas non violentas de resolución de conflitos (o diálogo). 

- Asuman valores como xustiza, solidariedade, tolerancia... e se cuestionen os contrarios á paz como a 

discriminación, a intolerancia, a indiferenza, etc. 

- Educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos. Neste sentido promoverase o uso dunha 

linguaxe adecuado, preciso e non discriminatorio. O tratamento de este tema transversal aparece tamén 

en textos literarios e expositivos. 

- Educación ambiental: o respecto e coidado da contorna débese referir ao hábitat no que nos movemos: 

debe partir do lugar máis concreto para chegar ao máis xeral.  

      Pódese abordar ao estudar o Renacemento e o seu aprecio pola natureza expresada co tópico literario 

do locus amoenus. Tamén nalgúns autores de a Generación del 98 o del 27 (por exemplo, en poemas de 

Lorca aparecidos en Poeta en Nueva York). 
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-            Educación para a saúde e a sexualidade: deben aprender hábitos de saúde física e mental que 

facilitarán as súas relacións persoais. A educación sexual debe incidir tanto na afectividade como nos 

problemas que pode comportar unha sexualidade non responsable.  

 -          Educación do consumidor: a través da análise das linguaxes verbal e non verbal presentes nas 

mensaxes publicitarias, poderase fomentar o desenvolvemento dunha actitude crítica ao respecto.  

 -         Educación vial: a través de la lectura de textos, charlas, debates, tentaríase reflexionar sobre o 

propio comportamento como condutores, pasaxeiros e peóns, promovendo a descuberta da necesidade de 

que existan e se respecten as normas de circulación. Algúns textos periodísticos ofrecen a posibilidade de 

tratar este tema transversal na aula. 

      Á súa vez, podemos mostrar a vinculación cos temas transversais por medio do fomento de actitudes 

como:  

a) Sensibilidade cara a calidade dos textos propios e alleos como medio de asegurar unha comunicación 

fluída e clara.  

b) Respecto polas normas básicas da lingua.  

c) Valoración da lingua como produto e proceso sociocultural  

d) Valoración crítica das mensaxes que transmiten os medios de comunicación social e a publicidade, 

mostrando especial sensibilidade cara as que supoñen discriminación social, sexual, racial, etc.  

e) Valoración crítica dos prexuízos sexistas.  

a. Tamén subliñando actuacións vinculadas a contidos do seguinte tipo:  

f) Utilización das novas tecnoloxías para a produción, manipulación de textos e tratamento de la 

información 

g) Interese polo uso das bibliotecas e respecto polas normas que rexen a súa utilización.  

h) Desenvolvemento de gustos persoais na lectura.  

i) Estimulación do gusto pola lectura de textos literarios de diferentes épocas e autores.  

j) Actitude de procura de camiños comunicativos creativos e persoais. 

k) Sensibilidade estética ante as producións literarias propias e alleas, valorando os elementos creativos 

e innovadores das mesmas.  

 

 

d. Accións de contribución ao Plan de Convivencia. 

      Para acadar unha boa convivencia no centro é necesaria a educación en valores partindo do respecto, 

a tolerancia e a cooperación. É imprescindible conseguir a integración de todo o alumnado na vida do centro 

para lograr un clima participativo e democrático, para o que propoñemos algunhas accións como: 

- Dar unha boa acollida ao alumnado e, en especial, ás novas incorporacións, procurándolle unha 

integración doada e o máis rápida posible 

- Axudar no labor de difusión dos dereitos e deberes dos membros da comunidade educativa dando a 

coñecer o RRI 
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- Detectar as condutas disruptivas e aplicar as medidas correctoras adecuadas a cada situación, intervindo 

cunha actitude dialogante co fin de acadar unha mellora no comportamento. 

- Informar ao titor ou titora das condutas disruptivas e das medidas correctoras aplicadas, se fose o caso. 

- Introducir no programa XADE tanto as faltas de puntualidade como as de asistencia non máis tarde do 

último día de cada semana coa fin de facilitar o labor do titor ou titora. 

- Na práctica docente diaria coidar de que o clima da aula sexa positivo e respectuoso, fomentar a 

participación e o diálogo de forma que se expoñan con liberdade e se escoiten con respecto as ideas, 

opinións e valoracións alleas. 

- Utilizar e valorar positivamente o diálogo como forma de solucionar diferenzas e para extraer conclusións 

e obter solucións a situacións problemáticas. 

- Fomentar o respecto pola autonomía dos demais e promover a igualdade entre alumnos e alumnas 

independentemente da súa condición, sexo, cultura, relixión, raza ou nacionalidade. 

- Facer un seguimento do alumnado, en especial dos cambios que houbera no comportamento, como 

rexeitamento ou indiferenza cara un compañeiro ou compañeira, illamento nos tempos de lecer... para 

previr posibles casos de acoso escolar. Nestes casos deberase comunicar esa información ao titor ou 

titora, quen a transmitirá á Xefatura de Estudos e ao Departamento de Orientación. 

e) Participación no proxecto “LivingRiver” 

 É un proxecto europeo que se iniciou no curso 2019-2020 e se levará a cabo, se é posible, durante este 

curso  lectivo, traballando especialmente en 1º e 2º de ESO, e no que participan tamén profesores do centro. 

No primeiro trimestre do curso 2019-20, dous profesores tiveron unha formación específica a través dunha 

estadía en Portugal. Este proxecto quedou paralizado pola situación sanitaria no curso pasado, e queda á 

espera de ser reactivado segundo as normas sanitarias presentes neste momento.  

As actividades e material co que se traballa é proporcionado polo ente europeo organizador, e o seu 

obxectivo é a difusión da importancia da vida dos ríos e o coidado da natureza. Dende o departamento 

impulsaranse actividades para participar activamente no proxecto. 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POLO DEPARTAMENTO  

 

Por mor da  COVID-19, evitaranse aquelas actividades no centro educativo que supoñan a mestura do 

alumnado de diferentes niveis, así como as que esixan unha especial proximidade. Os eventos deportivos ou 

celebracións que teñan lugar nos centros educativos realizaranse seguindo os protocolos vixentes. Do 

mesmo xeito, recoméndase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. No caso 

de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención (usos obrigatorio de máscara), 

aforos e distancia entre persoas. Priorizaranse as actividades no exterior. 
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Tendo en conta o anterior, no que respecta ás actividades extraescolares, desenvolveránse dende o 

Departamento (na medida do posible) diferentes propotas que se irán concretando ao longo do curso, unha 

vez determinadas as datas oportunas para a súa realización: 

A) Livingriver: proxecto europeo no que participa o IES, dirixido ao alumnado de 1º e 2º de ESO, previsto 

para todo o curso. Visitas a distintos lugares en relación ao ámbito fluvial da contorna coa intención 

de afondar nos coñecementos relativos aos ríos e ao hábitat natural, así como no coidado e 

preservación da natureza. As actividades, concebidas como proxecto desde o inicio ata a fin do curso,  

conlevarán a realización de traballos audiovisuais e algunha saída, de ser posible. Dentro de este 

proxecto, si a situación o permite, estaba previsto para este curso un intercambio de alumnado. 

B) Asistencia a representacións teatrais: dirixido ao alumnado de ESO E BACHARELATO. As saídas 

programadas desde principio de curso son as da asistencia ás representación Quijote 2.0, pola 

compañía de Ricardo Frazer, e ó Festival de Teatro Clásico (marzo). Non se descarta a asistencia a 

algunha outra, se é considerada de interese para o almunado. 

C) Asistencia e participación en actividades de animación á lectura e de creación literaria como o 

concurso de sonetos e caligramas. 

D) Colaboración en actividades e proxectos de carácter interdisciplinar programados por outros 

departamentos ao longo do curso. 

E) Posibles encontros con escritores. 

 

 

 

 

 

15.MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN, E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

 

Por una banda, dita programación está suxeita á: 

• RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación, Formación Profesional 

pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, 

educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 

2021/22. 

• Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de 

Galicia para o curso 2021-2022, versión do 06/07/2021, publicada en 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/2021_07_06_protocolo_21_22.pdf.  

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/2021_07_06_protocolo_21_22.pdf


 

121 
 

De igual maneira, a programación didáctica poderá ser revisada ou modificada, de ser preciso, en función 

das diversas instruccións ou protocolos publicados polas autoridades competentes en dita materia na 

Comunidade autónoma de Galicia, en relación á situación sanitaria que estamos vivindo.   

Por outra banda, os mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica 

consistirán en reunións periódicas do profesorado adscrito ao departamento, así como un intercambio 

continuo de información con profesores doutros departamentos e co Departamento de Orientación. 

      Farase unha reflexión e análise dos seguintes elementos: 

- A idoneidade da selección, distribución e temporalización dos obxectivos e contidos. 

-  A idoneidade da metodoloxía seguida e dos materiais e recursos didácticos empregados. 

- A adecuación dos criterios de avaliación relacionados coa adquisición das competencias clave. 

- A adecuación dos obxectivos ás distintas características e necesidades especiais do alumnado 

- A eficacia dos procedementos e instrumentos de avaliación. Revisión dos criterios de cualificación. 

-  O desenvolvemento das actividades extraescolares e complementarias e das relacionadas co Plan 

Lector do centro, coa integración das TIC e co Plan de Convivencia. 

      As modificacións que se desprendan desta avaliación faranse constar na memoria final dos 

departamentos xunto cunha proposta de medidas correctoras que se terán en conta no deseño da 

Programación Didáctica do seguinte curso. 
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