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INTRODUCIÓN 

A lectura de textos procedentes da literatura universal 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 levan depositado a imaxinación, os sentimentos e os pensamentos de distintas 
culturas ao longo da historia, conduce os/as estudantes a afondar na comprensión da propia identidade, 
tanto individual como colectiva, así como a valorar de xeito crítico a realidade do mundo contemporáneo. A 
lectura de fragmentos ou obras completas representativas do patrimonio literario universal permítelle ao 
alumnado coñecer outras realidades sociais e culturais, enriquecer a súa personalidade, ampliando a súa 
visión do mundo, e afianzar os seus hábitos de lectura, desenvolvendo o seu sentido estético. 
A aproximación á materia de Literatura Universal como coñecemento e aprendizaxe contribúe a desenvolver
a competencia lingüística, as sociais e cívicas, e a de conciencia e expresión cultural dos alumnos e das 
alumnas adquiridas durante a ESO e na materia común de Lingua Castelá e Literatura.  
O desenvolvemento destes coñecementos literarios en bacharelato implica a descuberta da lectura como 
unha experiencia enriquecedora, que produce no/na estudante unha resposta afectiva e intelectual, fundada
tanto na construción do sentido do texto como no recoñecemento das súas particularidades expresivas e 
discursivas.  
Os contidos organízanse en dous bloques. O primeiro bloque, "Procesos e estratexias", abrangue 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, asemade, o estudo das relacións significativas entre as obras literarias e o resto
das artes (obras musicais, cinematográficas, pictóricas, etc.). O segundo bloque, "Os grandes períodos e 
movementos da literatura universal", dedícase ao estudo cronolóxico das obras máis significativas de cada 
momento, a través dunha selección de obras e autores/as. Esta presentación cronolóxica pon de relevo a 
recorrencia 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 recorrencias temáticas, 
así como semellanzas ou diverxencias expresivas. Deste xeito, o alumnado ha aprender 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 favorecer a aprendizaxe autónoma.

2



OBXECTIVOS

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 pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e 
impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como 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.

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) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas 
propias da modalidade elixida.

l) 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.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural.

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 
condutas e hábitos saudables.

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

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación 
e mellora no contexto dun mundo globalizado
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COMPETENCIAS CLAVE
 
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 espírito emprendedor (CSIEE).

Conciencia e expresións culturais (CCEC).
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CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Bloque 1. Procesos e estratexias

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave

h
i
l
n

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

B1.1. Ler, comprender, analizar e comentar obras 
breves, fragmentos ou obras completas 
significativas de distintas épocas, interpretando o 
seu contido de acordo cos coñecementos 
adquiridos sobre temas e formas literarias, así 
como sobre períodos e os/as autores/as 
significativos/as. 

LUB1.1.1. Le fragmentos significativos ou 
textos completos de obras da literatura 
universal, identificando algúns elementos, 
mitos ou arquetipos creados pola literatura 
e que chegaron a converterse en puntos de
referencia da cultura universal. 
LUB1.1.2. Interpreta obras ou fragmentos 
representativos de distintas épocas, 
situándoas no seu contexto histórico, social 
e cultural, identificando a presenza de 
determinados temas e motivos, e 
recoñecendo as características do xénero e
do movemento en que se inscriben, así 
como os trazos máis salientables do estilo 
litera- rio. 

CSC
CCEC

CCEC
CSC
CAA

c
h
i
l
n

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

 B1.2. Interpretar obras narrativas, líricas e 
dramáticas da literatura universal nomeadamente 
significativas, relacionando a súa forma e o seu 
contido coas ideas estéticas dominantes do 
momento en que se escribiron, e coas 
transformacións artísticas e históricas producidas 
no resto das artes

 LUB1.2.1. Interpreta determinadas obras 
narrativas, líricas e dramáticas da literatura 
universal nomeadamente significativas e 
relaciónaas coas ideas estéticas 
dominantes do momento en que se 
escribiron, analizando as vinculacións entre
elas e comparando a  súa forma de 
expresión. 
LUB1.2.2. Establece relacións significativas
entre a literatura e o resto das artes, 
interpretando de xeito crítico algunhas 
obras ou fragmentos significativos 
adaptados a outras manifestacións 
artísticas, analizando as relacións, as 
similitudes e as diferenzas entre diferentes 
linguaxes expresivas. 

CCL
CSC

CCL
CCEC



Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave

c
h
i
l
n

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

B1.3. Observar, recoñecer e valo- rar a evolución 
dalgúns temas e formas creados pola literatura e o
seu valor permanente en diversas manifestacións 
artísticas da cultu- ra universal. 

 LUB1.3.1. Comenta textos literarios de 
diferentes épocas e describe a evolución de
determinados temas e formas creados pola 
literatura. 
LUB1.3.2. Recoñece o valor permanente 
destes temas e formas da literatura noutras 
manifestacións artísticas da cultura 
universal. 
 

CCL
CSC

CSC
CCEC

h
i
l
n

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

 B1.4. Analizar e comparar textos da literatura 
universal e das literaturas galega e española da 
mesma época, pondo de manifesto as influencias, 
as coincidencias e as diferenzas entre eles. 

LUB1.4.1. Compara textos literarios da 
literatura universal e textos das literaturas 
galega e española da mesma época, e 
recoñece as influencias mutuas e o 
mantemento de determinados temas e 
formas. 

CSC
CCL

Bloque 2. Os grandes períodos e movementos da literatura universal

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave

h
l
n

b
g
h
n

B2.1. Da Antigüidade á Idade Media: 
As mitoloxías e a orixe da literatura.

B2.2. Renacemento e Clasicismo: 
 – Os cambios do mundo e a nova 
visión do home durante o 
Renacemento. 
– A lírica do amor: o petrarquismo. 
Orixes: a poesía trovadoresca e o 
Dolce Stil Nuovo. A innovación do 
Cancioneiro de Petrarca. Lectura e 
comentario dunha antoloxía lírica e 
dalgún conto da época. 
– A narración en prosa: Boccaccio. 
– Teatro clásico europeo. O teatro 
isabelino en Inglaterra. Comenzo do 
mito de Fausto dentro da literatura. 

B2.1. Ler, comprender e analizar obras breves, 
fragmentos ou obras completas, significativas de 
distintas épocas, interpretando o seu contido de 
acordo cos coñecementos adquiridos sobre temas 
e formas literarias, así como sobre períodos e 
autores/as significativos/as

 B2.2. Realizar traballos críticos sobre a lectura 
dunha obra significativa dunha época, 
interpretándoa en relación co seu contexto 
histórico e literario, obtendo a in- formación 
bibliográfica necesaria e efectuando unha 
valoración persoal.

 
B2.3. Realizar exposicións orais ou escritas acerca
dunha obra, un/unha autor/a ou unha época con 

LUB2.1.1. Le e analiza textos literarios 
universais de distintas épocas, 
interpretando o seu contido de acordo cos 
coñecementos adquiridos sobre temas e 
formas literarias, así como sobre períodos e
autores/as significativos/as. 

LUB2.2.1. Realiza traballos críticos sobre 
unha obra lida na súa integridade, 
relacionándoa co seu contexto histórico, 
social e literario e, de ser o caso, co 
significado e a relevancia do/da autor/a na 
época ou na historia da literatura, e con- 
sultando fontes de información di- versas

 LUB2.3.1. Realiza presentacións orais ou 

CCL
CSC

CD
CCEC



Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave

Lectura e comentario dunha obra de 
teatro clásico. Observación das 
relacións existentes entre as obras de 
teatro clásicas e as obras de diferentes
xéneros musicais e cinematográficos 
que xurdiorn a partir delas.   

B2.3. O Século das Luces: 
– O desenvolvemento do espíritu 
crítico: a Ilustración. A Enciclopedia. A 
prosa ilustrada.
 – A novela europea no século XVIIl. Os
herdeiros de Cervantes e da picaresca 
española na literatura inglesa.  
– Lectura comentada dalguna novela 
europea da prosa ilustrada e dalgún 
fragmento de novela inglesa dso século
XVlll.  

B2.4. O movemento romántico: 
– A revolución romántica: conciencia 
histórica e novo sentido da ciencia. 
– O Romanticismo e a súa conciencia 
de movemento literario. Precursores: 
Goethe.  
– A poesía romántica e a novela 
histórica. 
 – Lectura e comentario dunha 
antoloxía de poetas románticos 
europeos e dalgún fragmento de 
novela histórica.  
– Observación das relacións existentes
entre as obras literarias do 
romanticismo e as obras de diferentes 
xéneros musicais (sinfonías, poemas 
sinfónicos, lieder, óperas), 
cinematográficos e teatrais que 
xurdiron a partir delas.  

axuda de medios audiovisuais e das tecnoloxías 
da información e da comunicación, expresando as 
propias opinións, seguindo un esquema preparado
previamente, valorando as obras literarias como 
punto de encontro de ideas e sen- timentos 
colectivos e como instrumentos para acrecentar o 
caudal da propia experiencia. 

escritas planificadas inte- grando 
coñecementos literarios e lectura, cunha 
correcta estruturación do contido, 
argumentación coherente e clara das 
propias opi- nións, consulta e cita de fontes,
selección de información relevante e 
utilización do rexistro apropiado e da 
terminoloxía literaria necesa- ria. 

 LUB2.3.2. Explica oralmente ou por escrito 
os cambios significativos na concepción da 
literatura e dos xéneros literarios, en 
relación co conxunto de circunstancias his- 
tóricas, sociais e culturais, e esta- blecendo
relacións entre a literatu- ra e o resto das 
artes.

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

CCL
CD

CCL 
CCE

CCL
CCA



Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave

B2.5. A segunda mitade do século XlX: 
– 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. 
Lectura e comentario dunha antoloxía 
de fragmentos de novelas realistas.
 – O nacemento da gran literatura 
norteamericana (1830-1890).  Da 
experiencia vital á literatura. O 
renacemento do conto. Lectura e 
comentario dalgúns contos da segunda
mitade do século XlX.  
– O arranque dla modernidade poética:
de Baudelaire ao Simbolismo. Lectura 
dunha antoloxía de poesía simbolista. 
– A renovación do teatro europeo: un 
novo teatro e unhas novas formas de 
pensamento. Lectura e comentario 
dunha obra. 
– Observación das relacións existentes
entre as obras literarias deste período 
e as obras de diferentes xéneros 
musicais, cinematográficos e teatrais 
que xurdiron a partir delas.  

B2.6. Os novos enfoques da literatura 
no século XX e as transformacións dos 
xéneros literarios: 
– A crise do pensamento decimonónico
e a cultura de fin de século. A quebra 
da orde europea: a crise de 1914. As 
innovacións filosóficas, científicas e 
técnicas e a súa influencia na creación 
literaria. 
– A consolidación dunha nova forma de



Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave

escribir na novela. Estudo das técnicas 
narrativas. Lectura dunha novela corta, 
dalgún relato e/ou dalgún conto 
representativo deste período. 
– As vangardas europeas. O 
surrealismo. Lectura dunha antoloxía 
de poesía vangardista. 
 – A culminación da gran literatura 
americana. A xeración perdida. 
– O teatro do absurdo e do 
compromiso. Lectura dalgunha obra 
representativa destas correntes 
dramáticas.  
– Observación das relacións existentes
entre as obras desta época e as obras 
de diferentes xéneros musicais, 
cinematográficos e teatrais que xudiron
a partir delas. 



TEMPORALIZACIÓN

                         1º Trimestre

                         Bloques 1, 2.1, 2.2 e 2.3
                        -Da Antigüidade á Idade Media
                        -Renacemento e Clasicismo
                        -O Século das Luces

                         2º Trimestre

                         Bloques 1, 2.4 e 2.5
                         -O movemento romántico
                         -A segund metade do século XIX

                        3º Trimestre

                       Bloques 1 e 2.6
                         - Os novos enfoques da literatura no século XX e as transformacións dos xéneros literarios

Todos os estándares de aprendizaxe aplicaránse ao longo de todo o curso

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN

B2.1

  
      Coñecer o ámbito e características xerais das máis antigas literaturas que tiveron influencia na nosa 
cultura.
   .  Coñecer algúns autores e obras das antigas literaturas chinesa e india.
   .  Identificar a estrutura e características da Biblia. 
      Identificar algúns mitos e deuses da literatura antiga e algunhas das súas características.
     Coñecer e saborear aspectos fundamentais das dúas grandes epopeas gregas, Ilíada e Odisea. 
      Ter ideas xerais sobre algúns autores da lírica grega.
      Coñecer os autores principais do teatro grego (traxedia e comedia) e comprender algunha das súas 
obras.
    .  Poder citar algunhas características e autores de fábulas e novela no mundo grego.
      Coñecer algúns autores latinos de teatro e as súas obras principais.
 Coñecer os principais poetas latinos e os seus grandes temas ou tópicos literarios.  
      Identificar a noción de Idade Media, a época á que corresponde, os seus condicionamentos e 
características.
  .  Coñecer, na antiga literatura islámica, as súas obras máis significativas, como o Corán e As mil e 
unha noites. 
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    .  Saber distinguir na épica medieval as manifestacións guerreiras das novelescas.
     Ter unha idea xeral dos principais cantares de xesta europeos medievais.
   .  Coñecer as características e algunhas obras e autores do ciclo artúrico.
   .  Distinguir diferentes trazos e manifestacións da lírica provenzal ou trovadoresca.
   .  Comprender as primeiras manifestacións da lírica italiana medieval e a importancia literaria de 
Dante.
    .  Saber a orixe do teatro medieval e algunhas manifestacións.
 Coñecer algunhas narracións medievais importantes no ámbito francés.  

 
B2.2

  
     Coñecer os trazos esenciais do Renacemento e do Humanismo europeos.
      Coñecer o contexto histórico-cultural do século XVII en Europa. 
    .  Recoñecer, comprender e valorar a poesía de Petrarca.
      Explicar que é o petrarquismo e sinalar as súas notas predominantes.
      Determinar os aspectos que caracterizan O Decamerón, de Boccaccio; A Arcadia, de Sannazaro; e 
Gargantúa e Pantagruel, de Rabelais. 
     Determinar os aspectos que caracterizan O príncipe, de Maquiavelo; O cortesán, de Castiglione, e os
Ensaios, de Montaigne. 
      Sinalar a división do teatro de Shakespeare e relacionar as súas obras principais.
   9.  Comprender e valorar a importancia e as características esenciais do teatro de Shakespeare.
 Comprender e valorar os trazos máis relevantes dun dos dramaturgos franceses do século XVII: 
Molière. 
  

B2.3

  
      Coñecer o contexto histórico e cultural do século XVIII en Europa. 
      Coñecer e comprender os trazos esenciais que definen o movemento da Ilustración europea.
      Coñecer e comprender as características xerais da literatura europea no século XVIII. 
     Explicar a importancia da Enciclopedia e sinalar algúns dos enciclopedistas máis relevantes. 
    .  Determinar, comprender e valorar os trazos esenciais da obra literaria de Voltaire.
     Coñecer, comprender e valorar as características máis sinaladas da obra de Rousseau.
      Coñecer, comprender e valorar os aspectos máis significativos da narrativa de Defoe e, 
especialmente, da súa novela Robinson Crusoe. 
 Determinar, comprender e valorar as notas máis sinaladas da novelística de Jonathan Swift

B2.4

  
  
    Coñecer o contexto histórico e cultural europeo na primeira metade do século XIX. 
      Determinar e comprender os trazos esenciais que definen o movemento romántico.
    Coñecer e comprender as características xerais máis importantes da literatura romántica.
     Recoñecer, comprender e valorar a obra de Goethe como precursor do Romanticismo e como un dos
autores máis importantes da literatura universal.
     Coñecer os poetas prerrománticos ingleses.
     Coñecer, comprender e valorar a obra poética dos principais líricos románticos europeos: Hölderlin, 
Novalis, Heine, Byron, Shelley, Keats, Lamartine, Hugo e Leopardi.
 Coñecer, comprender e valorar a obra dos principais narradores europeos da primeira metade do 
século XIX: Chateaubriand, Dumas, Austen, Scott, Pushkin e Manzoni.  
        Coñecer, comprender e valorar a obra dos principais escritores de conto e narración curta da época: 
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Hoffmann e Poe.

B2.5

  
     Identificar o movemento literario do Realismo, as súas características e os seus autores principais.
      Coñecer e saber explicar aspectos fundamentais dos narradores realistas franceses e dalgunhas 
das súas obras.
     Distinguir a escola naturalista, as súas características e os seus autores principais.
  .  Coñecer novelistas europeos do século XIX de diversos países, como Inglaterra, Rusia e Portugal. 
      Coñecer a narrativa estadounidense no século XIX, as súas características, os seus inicios e algúns 
autores fundamentais. 
    Identificar a nova sensibilidade e as novas correntes literarias a finais do século XIX. 
     Distinguir os movementos literarios que dan canle ás novas correntes poéticas e as súas 
características.
     Coñecer características, obras e significación dos principais autores das correntes parnasiana e 
simbolista en Francia.
    Analizar, comprender e gozar cos versos máis significativos dos grandes poetas do Simbolismo e o 
Parnasianismo.
    .  Coñecer o grande poeta de EE. UU. Walt Whitman, a súa significación e a súa obra.
      Coñecer aos grandes renovadores do teatro europeo da 2. ª metade do século XIX e ler, analizar, 
comprender e gozar algunha das súas obras fundamentais. 
     Ter coñecemento do labor literario de Oscar Wilde, comprender algunha das súas obras e valorar a 
súa achega á evolución literaria. 
    Comprender as achegas narrativas doutros novelistas ingleses de fin de século XIX (Stevenson, 
Kipling e Carroll), e gozar coa súa lectura. 
  
  

 B2.6

  
     Entender a renovación do pensamento e dos outros campos culturais na primeira metade do século 
XX e a súa manifestación na poesía e na narrativa. 
     Distinguir os varios movementos artísticos e literarios dos primeiros decenios do século XX e saber 
que autores os cultivaron. 
     Comprender e explicar o Surrealismo como grande movemento da renovación poética.
      Coñecer os principais poetas europeos contemporáneos das vangardas.
  .  Saber da importancia de poetas en lingua inglesa desta época e coñecer algunhas das súas obras 
máis importantes.
      Coñecer a renovación das técnicas narrativas nos primeiros decenios do século XX. 
     Coñecer a narrativa en lingua francesa, inglesa e alemá de principios do século XX. 
 Coñecer os movementos narrativos renovadores en Francia e Italia de mediados do século XX, o 
«Neorrealismo italiano» e o «Nouveau Roman» («nova novela») francés, e os seus principais cultivadores.  
        Coñecer as tendencias dramáticas máis importantes do século XX. 
      Coñecer a importancia de Alfred Jarry e A. Artaud no teatro do século XX. 
      Comprender e valorar as fórmulas dramáticas de Pirandello e as súas pezas máis relevantes.
     Coñecer e comprender en que consiste o teatro épico de Bertolt Brecht e as súas obras máis 
importantes.
    Sinalar as características e as obras do teatro tradicional de B. Shaw e J. Giraudoux.
   .  Coñecer e valorar o teatro do absurdo de E. Ionesco e as súas obras máis importantes.
      Coñecer e valorar o teatro do absurdo de S. Becket e as súas obras máis sinaladas.
      Relacionar os dramaturgos ingleses máis destacados da segunda metade do século XX e sinalar 
obras e características do seu teatro. 
  .  Sinalar as obras e as características dramáticas dos estadounidenses T. Williams e A. Miller.
  .  Comprender o Existencialismo, as súas orixes filosóficas e as súas amplas manifestacións literarias 
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no espazo, no tempo e no tipo de respostas.
     Comprender o significado da obra de Kafka e H. Hesse, como primeiras mostras do pensamento 
existencialista.
      Ter unha idea xeral das principais manifestacións do existencialismo relixioso, os autores máis 
representativos e algunhas obras máis coñecidas.
      Coñecer algunhas obras literarias de Jean-Paul Sartre como exemplo da visión existencialista do 
seu autor.
     Coñecer algunhas obras literarias de Albert Camus como exemplo da visión existencialista do seu 
autor, e analizar de forma razoada algunha das súas obras.
      Comprender os condicionamentos socioculturais da segunda metade do século XX. 
    Coñecer algunhas manifestacións narrativas de importantes autores europeos da segunda metade do
século XX. 
 Ler, comprender e gozar algunhas novelas recentes, como manifestación da problemática social e 
cultural actual.  
            Coñecer a situación política, social e cultural nos Estados Unidos de Norteamérica no século XX e 
entender a literatura como testemuña desa situación. 
      Coñecer e valorar a produción literaria dos principais escritores da «Xeración perdida» 
estadounidense, como mostra da vida e valores da sociedade americana do momento.
    Comprender e saborear distintos aspectos literarios de novelas de escritores da «Xeración perdida».
    Ter algúns coñecementos xerais sobre as características da vida e sociedade de EE.UU. da segunda 
metade do século XX, en canto son aspectos que condicionan a creación literaria. 
    Coñecer algúns narradores estadounidenses moi significativos da segunda metade do século XX 
sabendo citar algunhas das súas obras e os temas que nelas desenvolven. 
    Comprender e saborear algunha novela dun autor estadounidense recente.
    Coñecer a narrativa estadounidense recente escrita por mulleres, os caracteres diferenciais desta 
literatura e varias das súas autoras e obras.
    Relacionar autores e argumentos de novelas recentes coa arte cinematográfica

Todos os estándares de aprendizaxe cumpliranse nun 50%

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

Para obter información sobre o avance do alumnado no proceso de aprendizaxe se utilizará a observación 
directa na aula e a  análise de tarefas diversas feitas previamente. Se prestará atención á progresiva 
corrección de erros. Así mesmo, realizaranse diversas probas elaboradas polo profesor para que él e mái-lo 
alumno podan valora-la efectividade das tarefas no progreso da aprendizaxe.  
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Para aplica-los procedementos de avaliación anteriormente referidos empregaranse os seguintes 
instrumentos de avaliación: 
-Probas escritas dos alumnos.
-Traballos entregados.
-Tarefas de aula. O profesor fará anotacións no seu caderno sobre a actuación dos alumnos durante as 
mesmas.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

        -Probas de contido e expresión oral, incluídas as lecturas obrigatorias: 95% (+-5%)
  -Comportamento: puntualidade, deberes para a casa, actitude cara aos compañeiros e profesores: 5% 
(+-5%) 

Proba extraordinaria
Na  convocatoria  extraordinaria  de  setembro  realizarase  unha  proba  que  inclúa  os  contidos  mínimos
esixibles.  

METODOLOXÍA

 
 O enfoque metodolóxico de cada materia deberá contribuír a desenvolver o currículo desde a perspectiva 
dos obxectivos marcados e tendo en conta as súas características. Trátase de asegurar a máxima 
coherencia entre os principios e valores presentados e os que se porán en práctica no proceso educativo.
 
 Na materia de literatura universal as propostas metodolóxicas que se consideran máis relevantes, a partir 
dos obxectivos fundamentais recollidos no segundo punto do currículo, son as seguintes:
 
 -Facilitar e impulsar o traballo autónomo das alumnas e dos alumnos e, ao mesmo tempo, estimular as 
súas capacidades para o traballo en equipo; potenciar as técnicas de documentación e investigación e as 
aplicacións e transferencias do aprendido.
 
 -Favorecer situacións de aprendizaxe contextualizadas e abertas que lle permitan ao alumnado achegarse 
ao coñecemento de clásicos universais.
 
 -Buscar información, interpretala e reutilizala para a elaboración de textos propios, orais e escritos. 
Promover a utilización das TIC e das bibliotecas como ferramentas e espazos de recursos. Ademais, 
potenciarase a utilización de formatos dixitais na realización de tarefas e na presentación dos traballos.
 
 -Traballo e aprendizaxe en grupo.
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MATERIAIS

 - Libros de lectura e de consulta.

 - Fotocopias.

- Material didáctico en soporte dixital.
MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN DA  DIVERSIDADE

Os alumnos manifestan unha gran diversidade de intereses,  motivacions, capacidades e estilos de 
aprendizaxe. Hai estudantes reflexivos (detéñense na análise dun problema) e estudantes impulsivos 
(responden moi rápidamente); estudantes analíticos (pasan lentamente das partes ao todo) e estudantes 
sintéticos (abordan o tema desde a globalidade); uns traballan durante periodos longos e outros necesitan 
descansos; algúns necesitan un reforzo continuo e outros non; hainos que prefiren traballar sos e hainos 
que prefiren traballar en pequeno ou gran grupo. 
Medidas para dar resposta á diversidade:
- Detectar as ideas previas mediante, por exemplo, diálogos no aula ou debates, que permitirán que o 
docente coñeza aos estudantes e eles a si mesmos.
- Repasar as nocións estudadas con regularidade e resolver os problemas detectados.
- Realizar numerosas e diversas actividades que combinen as resolucións individuais e en pequeno e gran 
grupo, e a oralidade e o escrito.
- Utilizar recursos gráficos, dixitais, visionado de películas, etc. 
- Usar o esquema da unidade como unha forma de autoavaliación.

TRANSVERSAIS

     A lectura e reflexión sobre textos literarios introducen ó alumnado nos valores éticos e políticos, e
contemplan o interese por temas tan actuais como a paz e a guerra, a situación da muller, a necesidade dos
valores cívicos, o respecto a todas as crencias ou a aceptación de costumes diferentes.

PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN

Tomaranse en conta os seguintes indicadores:

-Relación tempo-contidos: comprobarase se a temporalización e secuenciación de contidos previstos 
correspondeuse cos levados a cabo no curso e de non ser o caso, tomarase en conta que contidos víronse 
mermados ou obviados por falta de tempo, ou que contidos puideron ser reforzados. Estudarase a marxe de
acción posible con respecto ao currículo para cursos vindeiros.

-Aspectos específicos da materia: tomarase en conta que tipo de actividades achegaron maior eficacia e os 
contidos que resultaron máis complicados para os alumnos. 

-Resposta dos alumnos ante os diferentes aspectos da materia: aparte dos resultados académicos, 
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analizaranse a eficacia da metodoloxía didáctica para suscitar o interese e participación dos alumnos, así 
como a actitude e aplicación ante os instrumentos de avaliación utilizados.

Ordes,  15 de setembro de 2019

                           Jorge Rosales Pardavila
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