
IES O Ribeiro     Curso 2018-2019 

MD75010101;  rev.:3;  data: 01/09/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO LINGUA GALEGA E LITERATURA 

MATERIA OU ÁMBITO 
LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX E DA 
ACTUALIDADE 

CURSO E GRUPOS 2º BACHARELATO A,B 

PROFESORADO RITA ABRALDES IGLESIAS 

LIBRO DE TEXTO APUNTAMENTOS 

Programación didáctica 

BAC 



IES O Ribeiro     Curso 2018-2019 

 

Páxina 2 de 29 

 

Índice 
Rexenerar co cursor no índice e premendo F9 (actualizar campos) 

1. Introdución e contextualización ........................................................................................................... 3 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave ........................................................... 3 

3. Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso ................................................................. 5 

4. Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: ................................................................ 11 

5. Concrecións metodolóxicas ............................................................................................................... 20 

6. Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar ...................................................................... 21 

7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción ................................................................. 22 

7.1 Criterios de avaliación ..................................................................................................... 22 

7.2 Criterios de cualificación ................................................................................................. 23 

7.3 Criterios de promoción .................................................................................................... 25 

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. ............................. 25 

9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 
pendentes ............................................................................................................................................. 27 

10. Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos 
necesarios en determinadas materias, no caso do bacharelato .................................................... 27 

11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como 
consecuencia dos seus resultados ................................................................................................... 27 

12. Medidas de atención á diversidade .................................................................................................... 27 

13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda ............ 27 

14. Actividades complementarias e extraescolares ............................................................................... 28 

15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación 
cos resultados académicos e procesos de mellora ......................................................................... 28 



IES O Ribeiro     Curso 2018-2019 

 

Páxina 3 de 29 

 

1. Introdución e contextualización 

Introdución xeral 

A Lei orgánica 8/2013, no capítulo III determina que se entende por currículo o conxunto de obxectivos, competencias, 
contidos, criterios de avaliación, estándares e resultados de aprendizaxe avaliables de cada unha das ensinanzas e 
etapas educativas reguladas pola citada Lei. O Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece o currículo básico 
da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  

Segundo a Lei 8/2013, corresponde ao Goberno o deseño básico, en relación cos obxectivos, competencias, contidos 
e criterios de avaliación, estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, co fin de asegurar unha formación común e o 
carácter oficial e a validez en todo o territorio nacional das titulacións ás que se refiere esta Lei Orgánica. Non obstante, 
dentro dos límites establecidos polas Administracións, os centros docentes desenvolverán e complementarán, no seu 
caso, o currículo e as medidas de atención á diversidade establecidas polas Administracións educativas, adaptándoos ás 
características do alumnado e á súa realidade educativa co fin de atander a todo o alumnado. 

De acordo co artigo 24 do RD 1105/2014, o Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, 
madurez intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lles permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse 
á vida activa con responsabilidade e competencia. Asi mesmo, capacitará ao alumnado para acceder á educación 
superior. 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave  

Competencias clave do currículo de ESO 

Segundo o Artigo 6.2 da Lei Orgánica 8/2013, se coñecen como competencias son “capacidades para aplicar de forma 
integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de acadar a realización axeitada de actividades 
e a resolución eficaz de problemas complexos”. 

O RD 1105/2014 precisa que as competencias do currículo serán as seguintes: 
o Comunicación lingüística (CCL). 
o Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
o Competencia dixital (CD). 
o Aprender a aprender (CAA). 
o Competencias sociais e cívicas (CSC). 
o Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
o Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

O Decreto autonómico 86/2015, que establece o currículo para a ESO e o bacharelato no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia precisa a relación entre as competencias clave e os criterios de avaliación. Deste xeito, facilítase a 
integración das competencias no currículo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

BLOQUE 1: ASPECTOS COMÚNS 

LGSXX1.1.1. Le e interpreta textos significativos do século XX e da actualidade, identifica neles os aspectos formais e temáticos que os 

individualizan e valóraos como expresión da sensibilidade autorial e da identidade cultural de Galicia.  

LGSXX1.2.1. Analiza e describe os elementos intratextuais e extratextuais que impregnan as obras literarias, así como a estrutura e 

técnica que os sustentan. 

LGSXX1.3.1. Estuda e describe a relación entre a obra literaria e o contexto sociocultural en que foi creada, e recoñece as influencias 

literarias e non literarias presentes nela. 

LGSXX1.4.1. Valora e describe a pluralidade de estéticas e temáticas literarias do século XX e da actualidade a través da análise do seu 

tratamento por diferentes autoras e autores. 

LGSXX1.5.1. Analiza e describe a relación entre textos da literatura galega do século XX e da actualidade con textos doutras literaturas, 

e explica as conexións formais e temáticas existentes entre eles 

LGSXX1.6.1. Estuda e describe a relación entre a obra literaria e outras artes (cine, pintura, música, etc.) e describe influencias e 

hibridacións. 

LGSXX1.7.1. Elabora traballos de investigación escritos e/ou orais sobre algunha obra ou aspecto salientable dela, empregando as fontes 

de documentación necesarias, e emite unha opinión persoal argumentada. 

LGSXX1.8.1. Crea textos de intención literaria nos que ten presentes as técnicas e os coñecementos adquiridos no estudo e na análise 

das obras da literatura galega do século XX e da actualidade. 

 

BLOQUE 2: NARRATIVA 

LGSXX2.1.1. Analiza a narrativa galega do século XX e da actualidade, e determina os seus paradigmas, os contextos e as influencias. 

LGSXX2.1.2. Comenta e compara textos narrativos da literatura galega do século XX e da actualidade, e describe a coincidencia ou 

diverxencia temática, formal ou estilística. 
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Competencias clave do currículo de ESO 

LGSXX2.2.1. Analiza o relato e sinala as súas principais características: estrutura, técnicas e extensión. 

LGSXX2.3.1. Analiza a novela e describe os seus trazos definitorios: tipo de narrador, deseño de personaxes e tratamento das categorías 

de espazo e tempo. 

 

BLOQUE 3: POESÍA 

LGSXX3.1.1. Analiza a poesía galega do século XX e da actualidade determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias. 

LGSXX3.1.2. Comenta e compara textos poéticos da literatura galega do século XX e da actualidade e describe a coincidencia ou diverxencia 

temática, formal ou estilística. 

LGSXX3.2.1. Describe o fondo ou contido dos principais textos poéticos do período e describe temas e motivos.  

LGSXX3.3.1. Analiza a forma ou expresión dos principais textos poéticos do período e describe o nivel actancial (actores e personaxes), a 

enunciación (voz, perspectiva e suxeito lírico), a estrutura e a figuración (tropos, figuras de dicción e figuras de pensamento). 

 

BLOQUE 4: TEATRO 

LGSXX4.1.1. Analiza o teatro galego do século XX e da actualidade e determina os seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias 
LGSXX4.1.2. Comenta e compara textos teatrais da literatura galega do século XX e da actualidade, e describe a coincidencia ou diverxencia 

temática, formal ou estilística. 

LGSXX4.2.1. Analiza o teatro desde a súa compoñente literaria e caracteriza a traxedia, a comedia e o drama do período. 

LGSXX4.3.1. Analiza o teatro como espectáculo e describe o funcionamento dos elementos e axentes escénicos.  

 

BLOQUE 5: ENSAIO 

LGSXX5.1.1. Analiza o ensaio galego do século XX e da actualidade e determina os seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias 
LGSXX5.2.1. Analiza diferentes tipos de ensaios literarios: (auto) biografías, libros de viaxe, memorias, diarios e críticas literarias 

LGSXX5.3.1. Analiza diferentes tipos de ensaios xornalísticos: artigos de opinión, crónicas e entrevistas. 

 

BLOQUE 6: A LITERATURA E OUTRAS ARTES 

LGSXX6.1.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura e o cine. 

LGSXX6.2.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura e a música 

LGSXX6.3.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura e as artes plásticas.  

LGSXX6.4.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura e a fotografía. 

LGSXX6.5.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura e a banda deseñada. 

LGSXX6.6.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura e as novas tecnoloxías. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA MATEMÁTICA E DAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA DIXITAL 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DAS COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

BLOQUE 1: ASPECTOS COMÚNS 

LGSXX1.1.1. Le e interpreta textos significativos do século XX e da actualidade, identifica neles os aspectos formais e temáticos que os 

individualizan e valóraos como expresión da sensibilidade autorial e da identidade cultural de Galicia.  

LGSXX1.2.1. Analiza e describe os elementos intratextuais e extratextuais que impregnan as obras literarias, así como a estrutura e 
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Competencias clave do currículo de ESO 

técnica que os sustentan. 

LGSXX1.3.1. Estuda e describe a relación entre a obra literaria e o contexto sociocultural en que foi creada, e recoñece as influencias 

literarias e non literarias presentes nela. 

LGSXX1.4.1. Valora e describe a pluralidade de estéticas e temáticas literarias do século XX e da actualidade a través da análise do seu 

tratamento por diferentes autoras e autores. 

LGSXX1.5.1. Analiza e describe a relación entre textos da literatura galega do século XX e da actualidade con textos doutras literaturas, 

e explica as conexións formais e temáticas existentes entre eles 

LGSXX1.6.1. Estuda e describe a relación entre a obra literaria e outras artes (cine, pintura, música, etc.) e describe influencias e 

hibridacións. 

LGSXX1.7.1. Elabora traballos de investigación escritos e/ou orais sobre algunha obra ou aspecto salientable dela, empregando as fontes 

de documentación necesarias, e emite unha opinión persoal argumentada. 

LGSXX1.8.1. Crea textos de intención literaria nos que ten presentes as técnicas e os coñecementos adquiridos no estudo e na análise 

das obras da literatura galega do século XX e da actualidade. 

 

BLOQUE 2: NARRATIVA 

LGSXX2.1.1. Analiza a narrativa galega do século XX e da actualidade, e determina os seus paradigmas, os contextos e as influencias.  

LGSXX2.1.2. Comenta e compara textos narrativos da literatura galega do século XX e da actualidade, e describe a coincidencia ou 

diverxencia temática, formal ou estilística. 

LGSXX2.2.1. Analiza o relato e sinala as súas principais características: estrutura, técnicas e extensión.  

LGSXX2.3.1. Analiza a novela e describe os seus trazos definitorios: tipo de narrador, deseño de personaxes e tratamento das categorías 

de espazo e tempo. 

 

BLOQUE 3: POESÍA 

LGSXX3.1.1. Analiza a poesía galega do século XX e da actualidade determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias. 

LGSXX3.1.2. Comenta e compara textos poéticos da literatura galega do século XX e da actualidade e describe a coincidencia ou diverxencia 
temática, formal ou estilística. 

LGSXX3.2.1. Describe o fondo ou contido dos principais textos poéticos do período e describe temas e motivos.  

LGSXX3.3.1. Analiza a forma ou expresión dos principais textos poéticos do período e describe o nivel actancial (actores e personaxes), a 

enunciación (voz, perspectiva e suxeito lírico), a estrutura e a figuración (tropos, figuras de dicción e figuras de pensamento). 

 

BLOQUE 4: TEATRO 

LGSXX4.1.1. Analiza o teatro galego do século XX e da actualidade e determina os seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias 
LGSXX4.1.2. Comenta e compara textos teatrais da literatura galega do século XX e da actualidade, e describe a coincidencia ou diverxencia 

temática, formal ou estilística. 

LGSXX4.2.1. Analiza o teatro desde a súa compoñente literaria e caracteriza a traxedia, a comedia e o drama do período. 

LGSXX4.3.1. Analiza o teatro como espectáculo e describe o funcionamento dos elementos e axentes escénicos. 

 

BLOQUE 5: ENSAIO 

LGSXX5.1.1. Analiza o ensaio galego do século XX e da actualidade e determina os seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias 
LGSXX5.2.1. Analiza diferentes tipos de ensaios literarios: (auto) biografías, libros de viaxe, memorias, diarios e críticas literarias 

LGSXX5.3.1. Analiza diferentes tipos de ensaios xornalísticos: artigos de opinión, crónicas e entrevistas.  

 

BLOQUE 6: A LITERATURA E OUTRAS ARTES 

LGSXX6.1.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura e o cine. 

LGSXX6.2.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura e a música 

LGSXX6.3.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura e as artes plásticas. 

LGSXX6.4.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura e a fotografía.  

LGSXX6.5.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura e a banda deseñada. 

LGSXX6.6.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura e as novas tecnoloxías. 

 

3. Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso  

Obxectivos de etapa 

O RD 1105/2014 establece que os obxectivos do currículo son os referentes relativos aos logros que o estudantes debe acadar ao finalizar cada 
etapa, como resultado das experiencias de ensino-aprendizaxe intencionalmente planificadas con ese fin (Cfr. Artigo 2). No artigo 26 do Decreto 86/2015 
precísanse os obxectivos da ensinanza secundaria obrigatoria, que a seguir se concretan para este curso e materia, establecendo a súa 
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correspondencia cos contidos e criterios de avaliación. 

Concreción dos obxectivos para o curso. Relación entre os obxectivos de etapa, os criterios de avaliación e os contidos. 

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. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  

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. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. Lectura e interpretación de textos significativos do século XX e 
da actualidade, descrición neles dos aspectos formais e temáticos que 

os individualizan e valoración destes como expresión da sensibilidade 
autorial e da identidade cultural de Galicia. 

B1.1. Ler e interpretar textos significativos do século XX e da 
actualidade, identificar neles os aspectos formais e temáticos que os 

individualizan e valoralos como expresión da sensibilidade autorial e da 
identidade cultural de Galicia.  

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. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. Lectura e interpretación de textos significativos do século XX e 
da actualidade, descrición neles dos aspectos formais e temáticos que 

os individualizan e valoración destes como expresión da sensibilidade 
autorial e da identidade cultural de Galicia. 

B1.1. Ler e interpretar textos significativos do século XX e da 
actualidade, identificar neles os aspectos formais e temáticos que os 

individualizan e valoralos como expresión da sensibilidade autorial e da 
identidade cultural de Galicia.  

• B2.1. Análise da narrativa galega do século XX e da actualidade, e 

descrición dos seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias. 
• B2.1. Analizar a narrativa galega do século XX e da actualidade 

determinando os seus paradigmas, os contextos e as influencias. 

 

• B2.2. Estudo do relato e descrición das súas principais características: 
estrutura, técnicas e extensión. 

• B2.2. Estudar o relato e sinalar as súas principais características: 
estrutura, técnicas e extensión. 

• B2.3. Estudo da novela e descrición dos seus trazos definitorios: tipo 
de narrador, deseño de personaxes e tratamento das categorías de 

espazo e tempo. 

• B2.3. Estudar a novela e describir os seus trazos definitorios: tipo de 
narrador, deseño de personaxes e tratamento das categorías de espazo e 

tempo. 

• B3.1. Análise da poesía galega do século XX e da actualidade 
determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas 

influencias. 

• B3.1. Analizar a poesía galega do século XX e da actualidade 
determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias 

• B4.1. Análise do teatro galego do século XX e da actualidade 

determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas 

influencias. 

• B4.1. Analizar o teatro galego do século XX e da actualidade 

determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias. 

• B4.2. Análise do teatro desde a súa compoñente literaria e 
caracterización da traxedia, a comedia e o drama do período. 

• B4.2. Analizar o teatro desde a súa compoñente literaria e caracterizar a 
traxedia, a comedia e o drama do período. 

• B4.3. Análise do teatro como espectáculo e descrición do 

funcionamento dos elementos e axentes escénicos 
• B4.3. Analizar o teatro como espectáculo e describir o funcionamento 

dos elementos e axentes escénicos. 

• B5.1. Análise do ensaio galego do século XX e da actualidade 

determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas 
influencias. 

• B5.1. Analizar o ensaio galego do século XX e da actualidade 

determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias. 

• B5.2. Análise de diferentes tipos de ensaios literarios: (auto) 
biografías, libros de viaxe, memorias, diarios e críticas literarias. 

• B5.2. Analizar diferentes tipos de ensaios literarios: (auto)biografías, 
libros de viaxe, memorias, diarios e críticas literarias. 
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• B5.3. Análise de diferentes tipos de ensaios xornalísticos: artigos de 
opinión, crónicas e entrevistas. 

• B5.3. Analizar diferentes tipos de ensaios xornalísticos: artigos de 
opinión, crónicas e entrevistas. 

• B6.1. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e o cine. 
• B6.1. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e o cine. 

• B6.2. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e a música. 
• B6.2. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e a música. 

• B6.3. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 
literatura e as artes plásticas. 

• B6.3. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 
literatura e as artes plásticas. 

• B6.4. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 
literatura e a fotografía. 

• B6.4. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 
literatura e a fotografía. 

• B6.5. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e a banda deseñada. 
• B6.5. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e a banda deseñada . 

• B6.6. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e as novas tecnoloxías. 
• B6.6. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e as novas tecnoloxías. 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. Lectura e interpretación de textos significativos do século XX e 
da actualidade, descrición neles dos aspectos formais e temáticos que 

os individualizan e valoración destes como expresión da sensibilidade 
autorial e da identidade cultural de Galicia. 

B1.1. Ler e interpretar textos significativos do século XX e da 
actualidade, identificar neles os aspectos formais e temáticos que os 

individualizan e valoralos como expresión da sensibilidade autorial e da 
identidade cultural de Galicia.  

• B1.2. Análise dos elementos intratextuais e extratextuais que 

impregnan as obras literarias, así como da estrutura e a técnica que os 
sustentan 

• B1.2. Analizar os elementos intratextuais e extratextuais que impregnan 

as obras literarias, así como a estrutura e técnica que os sustentan. 

• B1.3. Estudo da relación entre a obra literaria e o contexto 

sociocultural en que foi creada, e recoñecemento das influencias 
literarias e non literarias presentes nela. 

• B1.3. Estudar a relación entre a obra literaria e o contexto sociocultural 

en que foi creada, e recoñecer as influencias literarias e non literarias 
presentes nela. 

• B1.4. Valoración da pluralidade de estéticas e temáticas literarias do 
século XX e da actualidade a través da análise do seu tratamento por 

diferentes autoras e autores. 

• B1.4. Valorar a pluralidade de estéticas e temáticas literarias do século 
XX e da actualidade a través da análise do seu tratamento por diferentes 

autoras e autores. 

• B1.5. Análise da relación entre textos da literatura galega do século 
XX e da actualidade con textos doutras literaturas, e descrición das 

conexións formais e temáticas existentes entre eles. 

• B1.5. Analizar a relación entre textos da literatura galega do século XX 
e da actualidade con textos doutras literaturas, e explicar as conexións 

formais e temáticas existentes entre eles. 

• B1.6. Estudo da relación entre a obra literaria e outras artes (cine, 

pintura, música, etc.) e descrición de influencias e hibridacións. 
• B1.6. Estudar a relación entre a obra literaria e outras artes (cine, 

pintura, música, etc.) e describir influencias e hibridacións. 

• B1.7. Elaboración de traballos de investigación escritos e/ou orais 

sobre algunha obra ou aspecto salientable dela, empregando as fontes 
de documentación necesarias e cunha opinión persoal argumentada. 

• B1.7. Elaborar traballos de investigación escritos e/ou orais sobre 

algunha obra ou aspecto salientable dela, empregando as fontes de 
documentación necesarias, e emitir unha opinión persoal argumentada. 

• B1.8. Creación de textos de intención literaria nos cales se teñan 

presentes as técnicas e os coñecementos adquiridos no estudo e na 
análise das obras da literatura galega do século XX e da actualidade. 

• B1.8. Crear textos de intención literaria nos cales se teñan presentes as 

técnicas e os coñecementos adquiridos no estudo e na análise das obras da 
literatura galega do século XX e da actualidade. 

• B2.1. Análise da narrativa galega do século XX e da actualidade, e 

descrición dos seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias. 
• B2.1. Analizar a narrativa galega do século XX e da actualidade 

determinando os seus paradigmas, os contextos e as influencias. 

• B2.2. Estudo do relato e descrición das súas principais características: 
estrutura, técnicas e extensión. 

• B2.2. Estudar o relato e sinalar as súas principais características: 
estrutura, técnicas e extensión. 

• B2.3. Estudo da novela e descrición dos seus trazos definitorios: tipo 

de narrador, deseño de personaxes e tratamento das categorías de 
espazo e tempo. 

• B2.3. Estudar a novela e describir os seus trazos definitorios: tipo de 

narrador, deseño de personaxes e tratamento das categorías de espazo e 
tempo. 

• B3.1. Análise da poesía galega do século XX e da actualidade 

determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas 
influencias. 

• B3.1. Analizar a poesía galega do século XX e da actualidade 

determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias 
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• B4.1. Análise do teatro galego do século XX e da actualidade 
determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas 

influencias. 

• B4.1. Analizar o teatro galego do século XX e da actualidade 
determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias. 

• B4.2. Análise do teatro desde a súa compoñente literaria e 
caracterización da traxedia, a comedia e o drama do período. 

• B4.2. Analizar o teatro desde a súa compoñente literaria e caracterizar a 
traxedia, a comedia e o drama do período. 

• B4.3. Análise do teatro como espectáculo e descrición do 
funcionamento dos elementos e axentes escénicos 

• B4.3. Analizar o teatro como espectáculo e describir o funcionamento 
dos elementos e axentes escénicos. 

• B5.1. Análise do ensaio galego do século XX e da actualidade 

determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas 
influencias. 

• B5.1. Analizar o ensaio galego do século XX e da actualidade 

determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias. 

• B5.2. Análise de diferentes tipos de ensaios literarios: (auto) 
biografías, libros de viaxe, memorias, diarios e críticas literarias. 

• B5.2. Analizar diferentes tipos de ensaios literarios: (auto)biografías, 
libros de viaxe, memorias, diarios e críticas literarias. 

• B5.3. Análise de diferentes tipos de ensaios xornalísticos: artigos de 
opinión, crónicas e entrevistas. 

• B5.3. Analizar diferentes tipos de ensaios xornalísticos: artigos de 
opinión, crónicas e entrevistas. 

• B6.1. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e o cine. 
• B6.1. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e o cine. 

• B6.2. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e a música. 
• B6.2. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e a música. 

• B6.3. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 
literatura e as artes plásticas. 

• B6.3. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 
literatura e as artes plásticas. 

• B6.4. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 
literatura e a fotografía. 

• B6.4. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 
literatura e a fotografía. 

• B6.5. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 
literatura e a banda deseñada. 

• B6.5. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 
literatura e a banda deseñada . 

• B6.6. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e as novas tecnoloxías. 
• B6.6. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e as novas tecnoloxías. 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  

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. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• B1.3. Estudo da relación entre a obra literaria e o contexto 

sociocultural en que foi creada, e recoñecemento das influencias 
literarias e non literarias presentes nela. 

• B1.3. Estudar a relación entre a obra literaria e o contexto sociocultural 

en que foi creada, e recoñecer as influencias literarias e non literarias 
presentes nela. 

• B1.4. Valoración da pluralidade de estéticas e temáticas literarias do 
século XX e da actualidade a través da análise do seu tratamento por 

diferentes autoras e autores. 

• B1.4. Valorar a pluralidade de estéticas e temáticas literarias do século 
XX e da actualidade a través da análise do seu tratamento por diferentes 

autoras e autores. 

• B1.5. Análise da relación entre textos da literatura galega do século 
XX e da actualidade con textos doutras literaturas, e descrición das 

conexións formais e temáticas existentes entre eles. 

• B1.5. Analizar a relación entre textos da literatura galega do século XX 
e da actualidade con textos doutras literaturas, e explicar as conexións 

formais e temáticas existentes entre eles. 

• B1.6. Estudo da relación entre a obra literaria e outras artes (cine, 
pintura, música, etc.) e descrición de influencias e hibridacións. 

• B1.6. Estudar a relación entre a obra literaria e outras artes (cine, 
pintura, música, etc.) e describir influencias e hibridacións. 

• B1.7. Elaboración de traballos de investigación escritos e/ou orais 
sobre algunha obra ou aspecto salientable dela, empregando as fontes 

de documentación necesarias e cunha opinión persoal argumentada. 

• B1.7. Elaborar traballos de investigación escritos e/ou orais sobre 
algunha obra ou aspecto salientable dela, empregando as fontes de 

documentación necesarias, e emitir unha opinión persoal argumentada. 
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• B1.8. Creación de textos de intención literaria nos cales se teñan 
presentes as técnicas e os coñecementos adquiridos no estudo e na 

análise das obras da literatura galega do século XX e da actualidade. 

• B1.8. Crear textos de intención literaria nos cales se teñan presentes as 
técnicas e os coñecementos adquiridos no estudo e na análise das obras da 

literatura galega do século XX e da actualidade. 

 

• B2.1. Análise da narrativa galega do século XX e da actualidade, e 
descrición dos seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias. 

• B2.1. Analizar a narrativa galega do século XX e da actualidade 
determinando os seus paradigmas, os contextos e as influencias. 

• B2.2. Estudo do relato e descrición das súas principais características: 

estrutura, técnicas e extensión. 
• B2.2. Estudar o relato e sinalar as súas principais características: 

estrutura, técnicas e extensión. 

• B2.3. Estudo da novela e descrición dos seus trazos definitorios: tipo 

de narrador, deseño de personaxes e tratamento das categorías de 
espazo e tempo. 

• B2.3. Estudar a novela e describir os seus trazos definitorios: tipo de 

narrador, deseño de personaxes e tratamento das categorías de espazo e 
tempo. 

• B3.1. Análise da poesía galega do século XX e da actualidade 
determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas 

influencias. 

• B3.1. Analizar a poesía galega do século XX e da actualidade 
determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias 

• B4.1. Análise do teatro galego do século XX e da actualidade 
determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas 

influencias. 

• B4.1. Analizar o teatro galego do século XX e da actualidade 
determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias. 

• B4.2. Análise do teatro desde a súa compoñente literaria e 
caracterización da traxedia, a comedia e o drama do período. 

• B4.2. Analizar o teatro desde a súa compoñente literaria e caracterizar a 
traxedia, a comedia e o drama do período. 

• B4.3. Análise do teatro como espectáculo e descrición do 
funcionamento dos elementos e axentes escénicos 

• B4.3. Analizar o teatro como espectáculo e describir o funcionamento 
dos elementos e axentes escénicos. 

• B5.1. Análise do ensaio galego do século XX e da actualidade 

determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas 
influencias. 

• B5.1. Analizar o ensaio galego do século XX e da actualidade 

determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias. 

• B5.2. Análise de diferentes tipos de ensaios literarios: (auto) 
biografías, libros de viaxe, memorias, diarios e críticas literarias. 

• B5.2. Analizar diferentes tipos de ensaios literarios: (auto)biografías, 
libros de viaxe, memorias, diarios e críticas literarias. 

• B5.3. Análise de diferentes tipos de ensaios xornalísticos: artigos de 

opinión, crónicas e entrevistas. 
• B5.3. Analizar diferentes tipos de ensaios xornalísticos: artigos de 

opinión, crónicas e entrevistas. 

• B6.1. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e o cine. 
• B6.1. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e o cine. 

• B6.2. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e a música. 
• B6.2. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e a música. 

• B6.3. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 
literatura e as artes plásticas. 

• B6.3. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 
literatura e as artes plásticas. 

• B6.4. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 
literatura e a fotografía. 

• B6.4. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 
literatura e a fotografía. 

• B6.5. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e a banda deseñada. 
• B6.5. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e a banda deseñada . 

• B6.6. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e as novas tecnoloxías. 
• B6.6. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e as novas tecnoloxías. 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  

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. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• B1.7. Elaboración de traballos de investigación escritos e/ou orais 
sobre algunha obra ou aspecto salientable dela, empregando as fontes 

de documentación necesarias e cunha opinión persoal argumentada. 

 

 

• B1.7. Elaborar traballos de investigación escritos e/ou orais sobre 
algunha obra ou aspecto salientable dela, empregando as fontes de 

documentación necesarias, e emitir unha opinión persoal argumentada. 
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m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e 
sentido crítico. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• B1.2. Análise dos elementos intratextuais e extratextuais que 
impregnan as obras literarias, así como da estrutura e a técnica que os 

sustentan. 

• B1.2. Analizar os elementos intratextuais e extratextuais que impregnan 
as obras literarias, así como a estrutura e técnica que os sustentan. 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. Lectura e interpretación de textos significativos do século XX e 

da actualidade, descrición neles dos aspectos formais e temáticos que 
os individualizan e valoración destes como expresión da sensibilidade 

autorial e da identidade cultural de Galicia. 

B1.1. Ler e interpretar textos significativos do século XX e da 

actualidade, identificar neles os aspectos formais e temáticos que os 
individualizan e valoralos como expresión da sensibilidade autorial e da 

identidade cultural de Galicia.  

• B1.2. Análise dos elementos intratextuais e extratextuais que 

impregnan as obras literarias, así como da estrutura e a técnica que os 
sustentan. 

• B1.2. Analizar os elementos intratextuais e extratextuais que impregnan 

as obras literarias, así como a estrutura e técnica que os sustentan. 

• B1.3. Estudo da relación entre a obra literaria e o contexto 

sociocultural en que foi creada, e recoñecemento das influencias 
literarias e non literarias presentes nela. 

 

• B1.3. Estudar a relación entre a obra literaria e o contexto sociocultural 

en que foi creada, e recoñecer as influencias literarias e non literarias 
presentes nela. 

• B1.4. Valoración da pluralidade de estéticas e temáticas literarias do 

século XX e da actualidade a través da análise do seu tratamento por 
diferentes autoras e autores. 

• B1.4. Valorar a pluralidade de estéticas e temáticas literarias do século 

XX e da actualidade a través da análise do seu tratamento por diferentes 
autoras e autores. 

• B1.5. Análise da relación entre textos da literatura galega do século 

XX e da actualidade con textos doutras literaturas, e descrición das 
conexións formais e temáticas existentes entre eles. 

• B1.5. Analizar a relación entre textos da literatura galega do século XX 

e da actualidade con textos doutras literaturas, e explicar as conexións 
formais e temáticas existentes entre eles. 

• B1.6. Estudo da relación entre a obra literaria e outras artes (cine, 
pintura, música, etc.) e descrición de influencias e hibridacións. 

• B1.6. Estudar a relación entre a obra literaria e outras artes (cine, 
pintura, música, etc.) e describir influencias e hibridacións. 

• B1.7. Elaboración de traballos de investigación escritos e/ou orais 
sobre algunha obra ou aspecto salientable dela, empregando as fontes 

de documentación necesarias e cunha opinión persoal argumentada. 

• B1.7. Elaborar traballos de investigación escritos e/ou orais sobre 
algunha obra ou aspecto salientable dela, empregando as fontes de 

documentación necesarias, e emitir unha opinión persoal argumentada. 

• B1.8. Creación de textos de intención literaria nos cales se teñan 
presentes as técnicas e os coñecementos adquiridos no estudo e na 

análise das obras da literatura galega do século XX e da actualidade. 

• B1.8. Crear textos de intención literaria nos cales se teñan presentes as 
técnicas e os coñecementos adquiridos no estudo e na análise das obras da 

literatura galega do século XX e da actualidade. 

• B2.1. Análise da narrativa galega do século XX e da actualidade, e 
descrición dos seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias. 

• B2.1. Analizar a narrativa galega do século XX e da actualidade 
determinando os seus paradigmas, os contextos e as influencias. 
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• B2.2. Estudo do relato e descrición das súas principais características: 
estrutura, técnicas e extensión. 

• B2.2. Estudar o relato e sinalar as súas principais características: 
estrutura, técnicas e extensión. 

• B2.3. Estudo da novela e descrición dos seus trazos definitorios: tipo 

de narrador, deseño de personaxes e tratamento das categorías de 
espazo e tempo. 

• B2.3. Estudar a novela e describir os seus trazos definitorios: tipo de 

narrador, deseño de personaxes e tratamento das categorías de espazo e 
tempo. 

• B3.1. Análise da poesía galega do século XX e da actualidade 
determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas 

influencias. 

• B3.1. Analizar a poesía galega do século XX e da actualidade 
determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias 

• B4.1. Análise do teatro galego do século XX e da actualidade 
determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas 

influencias. 

• B4.1. Analizar o teatro galego do século XX e da actualidade 
determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias. 

• B4.2. Análise do teatro desde a súa compoñente literaria e 

caracterización da traxedia, a comedia e o drama do período. 
• B4.2. Analizar o teatro desde a súa compoñente literaria e caracterizar a 

traxedia, a comedia e o drama do período. 

• B4.3. Análise do teatro como espectáculo e descrición do 

funcionamento dos elementos e axentes escénicos 
• B4.3. Analizar o teatro como espectáculo e describir o funcionamento 

dos elementos e axentes escénicos. 

• B5.1. Análise do ensaio galego do século XX e da actualidade 
determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas 

influencias. 

• B5.1. Analizar o ensaio galego do século XX e da actualidade 
determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias. 

• B5.2. Análise de diferentes tipos de ensaios literarios: (auto) 

biografías, libros de viaxe, memorias, diarios e críticas literarias. 
• B5.2. Analizar diferentes tipos de ensaios literarios: (auto)biografías, 

libros de viaxe, memorias, diarios e críticas literarias. 

• B5.3. Análise de diferentes tipos de ensaios xornalísticos: artigos de 
opinión, crónicas e entrevistas. 

• B5.3. Analizar diferentes tipos de ensaios xornalísticos: artigos de 
opinión, crónicas e entrevistas. 

• B6.1. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 
literatura e o cine. 

• B6.1. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 
literatura e o cine. 

• B6.2. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 
literatura e a música. 

• B6.2. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 
literatura e a música. 

• B6.3. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e as artes plásticas. 
• B6.3. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e as artes plásticas. 

• B6.4. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e a fotografía. 
• B6.4. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e a fotografía. 

• B6.5. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 
literatura e a banda deseñada. 

• B6.5. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 
literatura e a banda deseñada . 

• B6.6. Análise das relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e as novas tecnoloxías. 
• B6.6. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da 

literatura e as novas tecnoloxías. 

4. Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: 

Estándares de aprendizaxe avaliable 

 Segundo o RD 1105/2014,  no seu artigo 2, define os estándares de aprendizaxe avaliables como especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os 
resultados de aprendizaxe e que concretan o que o estudante 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 comparab les. 

 O Artigo 13 da Resolución do 27 de xullo de 2015 establece que as programacións didácticas deberán concretar, para cada estándar de aprendizaxe, a 
temporalización, o grao mínimo de consecución para superar a materia e o procedemento e os instrumentos de avaliación. 

Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia e procedementos e 
instrumentos de avaliación. 
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4.1. Temporalización dos estándares 
 

                                                                   Boque 1 : Aspectos comúns 
 

 

Estándares da materia 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

▪ LGSXX1.1.1. Le e interpreta textos significativos do século XX e da 
actualidade, identifica neles os aspectos formais e temáticos que os 
individualizan e valóraos como expresión da sensibilidade autorial e da 
identidade cultural de Galicia 

X X X 

▪ LGSXX1.2.1. Analiza e describe os elementos intratextuais e extratextuais 
que impregnan as obras literarias, así como a estrutura e técnica que os 
sustentan. 

X X X 

LGSXX1.3.1. Estuda e describe a relación entre a obra literaria e o contexto 
sociocultural en que foi creada, e recoñece as influencias literarias e non 
literarias presentes nela. 

X X X 

LGSXX1.4.1. Valora e describe a pluralidade de estéticas e temáticas literarias 
do século XX e da actualidade a través da análise do seu tratamento por 
diferentes autoras e autores. 

X X X 

LGSXX1.5.1. Analiza e describe a relación entre textos da literatura galega do 
século XX e da actualidade con textos doutras literaturas, e explica as conexións 
formais e temáticas existentes entre eles. 

X X X 

LGSXX1.6.1. Estuda e describe a relación entre a obra literaria e outras artes 
(cine, pintura, música, etc.) e describe influencias e hibridacións. 

X X X 

LGSXX1.7.1. Elabora traballos de investigación escritos e/ou orais sobre 
algunha obra ou aspecto salientable dela, empregando as fontes de 

documentación necesarias, e emite unha opinión persoal argumentada. 

X X X 

LGSXX1.8.1. Crea textos de intención literaria nos que ten presentes as 
técnicas e os coñecementos adquiridos no estudo e na análise das obras da 
literatura galega do século XX e da actualidade. 

X X X 

 

Bloque 2. Narrativa 

LGSXX2.1.1. Analiza a narrativa galega do século XX e da actualidade, e 
determina os seus paradigmas, os contextos e as influencias. 

X X X 

LGSXX2.1.2. Comenta e compara textos narrativos da literatura galega do 
século XX e da actualidade, e describe a coincidencia ou diverxencia temática, 
formal ou estilística. 

X X X 

LGSXX2.2.1. Analiza o relato e sinala as súas principais características: 
estrutura, técnicas e extensión. 

X X X 

LGSXX2.3.1. Analiza a novela e describe os seus trazos definitorios: tipo de 
narrador, deseño de personaxes e tratamento das categorías de espazo e 

tempo. 

X X X 

Bloque 3. Poesía 
 

LGSXX3.1.1. Analiza a poesía galega do século XX e da actualidade 
determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias. 

X X X 

LGSXX3.1.2. Comenta e compara textos poéticos da literatura galega do século 
XX e da actualidade e describe a coincidencia ou diverxencia temática, formal 
ou estilística. 

X X X 
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LGSXX3.2.1. Describe o fondo ou contido dos principais textos poéticos do 
período e describe temas e motivos. 

X X X 

LGSXX3.3.1. Analiza a forma ou expresión dos principais textos poéticos do 
período e describe o nivel actancial (actores e personaxes), a enunciación (voz, 
perspectiva e suxeito lírico), a estrutura e a figuración (tropos, figuras de dicción 
e figuras de pensamento). 

X X X 

 

Bloque 4. Teatro 
 

LGSXX4.1.1. Analiza o teatro galego do século XX e da actualidade e determina 

os seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias. 
X X X 

LGSXX4.1.2. Comenta e compara textos teatrais da literatura galega do século 
XX e da actualidade, e describe a coincidencia ou diverxencia temática, formal 
ou estilística. 

X X X 

LGSXX4.2.1. Analiza o teatro desde a súa compoñente literaria e caracteriza a 
traxedia, a comedia e o drama do período. 

X X X 

LGSXX4.3.1. Analiza o teatro como espectáculo e describe o funcionamento dos 

elementos e axentes escénicos. 
X X X 

Bloque 5. Ensaio 
 

LGSXX5.1.1. Analiza o ensaio galego do século XX e da actualidade e 
determina os seus paradigmas, os seus contextos e as súas influencias. 

X X X 

LGSXX5.2.1. Analiza diferentes tipos de ensaios literarios: (auto)biografías, 
libros de viaxe, memorias, diarios e críticas literarias. 

X X X 

LGSXX5.3.1. Analiza diferentes tipos de ensaios xornalísticos: artigos de 

opinión, crónicas e entrevistas. 
X X X 

                              Bloque 6. A literatura e outras artes 
 

LGSXX6.1.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións 
hibridadas da literatura e o cine. 

X X X 

LGSXX6.2.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións 
hibridadas da literatura e a música. 

X X X 

LGSXX6.3.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións 
hibridadas da literatura e as artes plásticas. 

X X X 

LGSXX6.4.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións 

hibridadas da literatura e a fotografía. 
X X X 

LGSXX6.5.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións 
hibridadas da literatura e a banda deseñada. 

X X X 

LGSXX6.6.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións 
hibridadas da literatura e as novas tecnoloxías. 

X X X 

 

En base ao Calendario escolar previsto para o curso 2016-17, os estándares de aprendizaxe distribuiranse non por Bloques de Contido 

senón seguindo un criterio cronolóxico. Así, no 1º trimestre de curso (setembro a decembro de 2016) tratarase a Literatura galega ata a 

Guerra Civil española, no 2º trimestre (xaneiro a marzo), a Literatura Galega desde a Guerra Civil ata a Democracia e, no 3º trimestre 

(abril,maio) desde a Democracia ata a actualidade. Isto implica que en cada trimestre se terán en conta todos os estándares de 

aprendizaxe aplicables ao período concreto da Literatura galega que se estea a estudar. 
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4.2. Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Básicos / 
Non 
básicos 

Instrumentos de avaliación 

Bloque 1. 
Aspectos comúns 

• B1.1. Ler e interpretar textos 
significativos do século XX e da 

actualidade, identificar neles os 
aspectos formais e temáticos que os 

individualizan e valoralos como 
expresión da sensibilidade autorial e 

da identidade cultural de Galicia. 

• LGSXX1.1.1. Le e interpreta textos 
significativos do século XX e da actualidade, 

identifica neles os aspectos formais e temáticos 
que os individualizan e valóraos como 

expresión da sensibilidade autorial e da 
identidade cultural de Galicia. 

B Observación directa 

Comentario literario 

Proba escrita 

• B1.2. Analizar os elementos 
intratextuais e extratextuais que 

impregnan as obras literarias, así 
como a estrutura e técnica que os 

sustentan. 

• LGSXX1.2.1. Analiza e describe os 
elementos intratextuais e extratextuais que 

impregnan as obras literarias, así como a 
estrutura e técnica que os sustentan. 

B Observación directa 

Comentario literario 

                Proba escrita 

• B1.3. Estudar a relación entre a obra 

literaria e o contexto sociocultural en 
que foi creada, e recoñecer as 

influencias literarias e non literarias 
presentes nela. 

LGSXX1.3.1. Estuda e describe a relación 

entre a obra literaria e o contexto sociocultural 
en que foi creada, e recoñece as influencias 

literarias e non literarias presentes nela. 

B Observación directa 

Comentario literario 

Proba escrita 

• B1.4. Valorar a pluralidade de 
estéticas e temáticas literarias do 

século XX e da actualidade a través 
da análise do seu tratamento por 

diferentes autoras e autores. 

• LGSXX1.4.1. Valora e describe a pluralidade 
de estéticas e temáticas literarias do século XX 

e da actualidade a través da análise do seu 
tratamento por diferentes autoras e autores. 

NB Observación directa 

 

• B1.5. Analizar a relación entre 

textos da literatura galega do século 
XX e da actualidade con textos 

doutras literaturas, e explicar as 
conexións formais e temáticas 

existentes entre eles. 

• LGSXX1.5.1. Analiza e describe a relación 

entre textos da literatura galega do século XX 
e da actualidade con textos doutras literaturas, 

e explica as conexións formais e temáticas 
existentes entre eles. 

NB Observación directa 

             Comentario literario 

• B1.6. Estudar a relación entre a obra 
literaria e outras artes (cine, pintura, 

música, etc.) e describir influencias e 
hibridacións. 

• LGSXX1.6.1. Estuda e describe a relación 
entre a obra literaria e outras artes (cine, 

pintura, música, etc.) e describe influencias e 
hibridacións 

NB Observación directa 

             Comentario literario 

• B1.7. Elaborar traballos de 
investigación escritos e/ou orais sobre 

algunha obra ou aspecto salientable 
dela, empregando as fontes de 

documentación necesarias, e emitir 
unha opinión persoal argumentada. 

• LGSXX1.7.1. Elabora traballos de 
investigación escritos e/ou orais sobre algunha 

obra ou aspecto salientable dela, empregando 
as fontes de documentación necesarias, e emite 

unha opinión persoal argumentada. 

NB Observación directa 

              

• B1.8. Crear textos de intención 

literaria nos cales se teñan presentes 
as técnicas e os coñecementos 

adquiridos no estudo e na análise das 
obras da literatura galega do século 

XX e da actualidade. 

• LGSXX1.8.1. Crea textos de intención 

literaria nos cales ten presentes as técnicas e os 
coñecementos adquiridos no estudo e na 

análise das obras da literatura galega do século 
XX e da actualidade. 

B Observación directa 

              

Bloque 2. 
Narrativa 

 

 

 

 

• B2.1. Analizar a narrativa galega do 

século XX e da actualidade 
determinando os seus paradigmas, os 

contextos e as influencias. 

• LGSXX2.1.1. Analiza a narrativa galega do 

século XX e da actualidade, e determina os 
seus paradigmas, os contextos e as influencias. 

B Observación directa 

Comentario literario 

                Proba escrita 

▪ • LGSXX2.1.2. Comenta e compara textos 
narrativos da literatura galega do século XX 

e da actualidade, e describe a coincidencia 
ou diverxencia temática, formal ou 

estilística. 

NB Observación directa 
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• B2.2. Estudar o relato e sinalar as 
súas principais características: 

estrutura, técnicas e extensión. 

• LGSXX2.2.1. Analiza o relato e sinala as 
súas principais características: estrutura, 

técnicas e extensión. 
B Observación directa 

Comentario literario 

                Proba escrita 

• B2.3. Estudar a novela e describir os 

seus trazos definitorios: tipo de 
narrador, deseño de personaxes e 

tratamento das categorías de espazo e 
tempo. 

• LGSXX2.3.1. Analiza a novela e describe os 

seus trazos definitorios: tipo de narrador, 
deseño de personaxes e tratamento das 

categorías de espazo e tempo. 

B Observación directa 

Comentario literario 

                Proba escrita  

Bloque 3.Poesía 

 

• B3.1. Analizar a poesía galega do 
século XX e da actualidade 

determinando os seus paradigmas, os 
seus contextos e as súas influencias 

• LGSXX3.1.1. Analiza a poesía galega do 
século XX e da actualidade determinando os 

seus paradigmas, os seus contextos e as súas 
influencias. 

B Observación directa 

Comentario literario 

                Proba escrita 

• LGSXX3.1.2. Comenta e compara textos 
poéticos da literatura galega do século XX e da 
actualidade e describe a coincidencia ou 

diverxencia temática, formal ou estilística. 

NB Observación directa 

 

• B3.2. Estudar o fondo ou contido 

dos principais textos poéticos do 
período, determinando temas e 

motivos. 

LGSXX3.2.1. Describe o fondo ou contido dos 

principais textos poéticos do período e 
describe temas e motivos. 

B Observación directa 

Comentario literario 

                Proba escrita 

• B3.3. Estudar a forma ou expresión 
dos principais textos poéticos do 

período, determinando o nivel 
actancial (actores e personaxes), a 

enunciación (voz, perspectiva e 
suxeito lírico), a estrutura e a 

figuración (tropos, figuras de dicción 
e figuras de pensamento). 

• LGSXX3.3.1. Analiza a forma ou expresión 
dos principais textos poéticos do período e 

describe o nivel actancial (actores e 
personaxes), a enunciación (voz, perspectiva e 

suxeito lírico), a estrutura e a figuración 
(tropos, figuras de dicción e figuras de 

pensamento). 

B Observación directa 

Comentario literario 

                Proba escrita 

Bloque 4.Teatro 

 

• B4.1. Analizar o teatro galego do 

século XX e da actualidade 
determinando os seus paradigmas, os 

seus contextos e as súas influencias. 

• LGSXX4.1.1. Analiza o teatro galego do 

século XX e da actualidade e determina os 
seus paradigmas, os seus contextos e as súas 

influencias 

NB Observación directa 

 

• LGSXX4.1.2. Comenta e compara textos 
teatrais da literatura galega do século XX e da 

actualidade, e describe a coincidencia ou 
diverxencia temática, formal ou estilística. 

B Observación directa 

Comentario literario 

                Proba escrita 

• B4.2. Analizar o teatro desde a súa 
compoñente literaria e caracterizar a 
traxedia, a comedia e o drama do 

período. 

• LGSXX4.2.1. Analiza o teatro desde a súa 
compoñente literaria e caracteriza a traxedia, a 
comedia e o drama do período. 

NB Observación directa 

 

• B4.3. Analizar o teatro como 

espectáculo e describir o 
funcionamento dos elementos e 

axentes escénicos. 

• LGSXX4.3.1. Analiza o teatro como 

espectáculo e describe o funcionamento dos 
elementos e axentes escénicos. 

NB Observación directa 

             Comentario literario 

Bloque 5.Ensaio 

 

• B5.1. Analizar o ensaio galego do 

século XX e da actualidade 
determinando os seus paradigmas, os 

seus contextos e as súas influencias. 

• LGSXX5.1.1. Analiza o ensaio galego do 

século XX e da actualidade e determina os 
seus paradigmas, os seus contextos e as súas 

influencias 
 

NB Observación directa 

 

• B5.2. Analizar diferentes tipos de 
ensaios literarios: (auto)biografías, 

libros de viaxe, memorias, diarios e 
críticas literarias. 

• LGSXX5.2.1. Analiza diferentes tipos de 
ensaios literarios: (auto) biografías, libros de 

viaxe, memorias, diarios e críticas literarias 
NB Observación directa 

 

• B5.3. Analizar diferentes tipos de 
ensaios xornalísticos: artigos de 

opinión, crónicas e entrevistas. 

• LGSXX5.3.1. Analiza diferentes tipos de 
ensaios xornalísticos: artigos de opinión, 

crónicas e entrevistas. 
NB Observación directa 
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Bloque 6. A 
literatura e outras 
artes 

• B6.1. Analizar as relacións, 
influencias e producións hibridadas 

da literatura e o cine. 

• LGSXX6.1.1. Analiza e describe as 
relacións, influencias e producións hibridadas 

da literatura e o cine. 
NB Observación directa 

Debate 

• B6.2. Analizar as relacións, 

influencias e producións hibridadas 
da literatura e a música. 

• LGSXX6.2.1. Analiza e describe as 

relacións, influencias e producións hibridadas 
da literatura e a música 

NB Observación directa 

 

• B6.3. Analizar as relacións, 
influencias e producións hibridadas 

da literatura e as artes plásticas. 

• LGSXX6.3.1. Analiza e describe as 
relacións, influencias e producións hibridadas 

da literatura e as artes plásticas. 
NB Observación directa 

 

• B6.4. Analizar as relacións, 

influencias e producións hibridadas 

da literatura e a fotografía. 

• LGSXX6.4.1. Analiza e describe as 

relacións, influencias e producións hibridadas 

da literatura e a fotografía. 
NB Observación directa 

 

• B6.5. Analizar as relacións, 

influencias e producións hibridadas 
da literatura e a banda deseñada . 

• LGSXX6.5.1. Analiza e describe as 

relacións, influencias e producións hibridadas 
da literatura e a banda deseñada. 

NB Observación directa 

Debate 

• B6.6. Analizar as relacións, 
influencias e producións hibridadas 

da literatura e as novas tecnoloxías. 

• LGSXX6.6.1. Analiza e describe as 
relacións, influencias e producións hibridadas 

da literatura e as novas tecnoloxías. 
NB Observación directa 

 

 

4.1 Grao mínimo de consecución dos estándares 

 

LGSXX1.1.1. Le e interpreta textos significativos do século XX e da actualidade, identifica neles os aspectos formais e temáticos que 
os individualizan e valóraos como expresión da sensibilidade autorial e da identidade cultural de Galicia. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non le  nin identifica  ▪ Le e identifica 
parcialmente 

▪ Le e identifica 
regularmente 

▪ Le e identifica 
totalmente 

LGSXX1.2.1. Analiza e describe os elementos intratextuais e extratextuais que impregnan as obras literarias, así como a estrutura e 
técnica que os sustentan. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non analiza nin describe ▪ Analiza e describe 
parcialmente 

▪ Analiza e describe con 
regularidade 

▪ Analiaza e describe 
totalmente 

 

LGSXX1.3.1. Estuda e describe a relación entre a obra literaria e o contexto sociocultural en que foi creada, e recoñece as influencias 
literarias e non literarias presentes nela. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non describe nin 
recoñece 

▪ Describe e recoñece 
tanxencialmente 

▪ Describe e recoñece 
parcialemnte 

▪ Describe e recoñece 
completamente 

 

LGSXX1.4.1. Valora e describe a pluralidade de estéticas e temáticas literarias do século XX e da actualidade a través da análise do seu 
tratamento por diferentes autoras e autores. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non valora nin describe ▪ Valora e describe 
parcialmente 

▪ Valora e describe 
regularmente 

▪ Valora e describe 
completamente 
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LGSXX1.5.1. Analiza e describe a relación entre textos da literatura galega do século XX e da actualidade con textos doutras 
literaturas, e explica as conexións formais e temáticas existentes entre eles. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Analiza e describe moi 
vagamente 

▪ Analiza e describe 
parcialmente 

▪ Analiza e describe 
regularmente 

▪ Analiza e describe 
perfectamente 

 

LGSXX1.6.1. Estuda e describe a relación entre a obra literaria e outras artes (cine, pintura, música, etc.) e describe influencias e 
hibridacións. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non estuda nin describe ▪ Estuda e describe 
tanxencialmente 

▪ Estruda e describe con 
regularidade 

▪ Estuda e describe 
exhaustivamente 

 

LGSXX1.7.1. Elabora traballos de investigación escritos e/ou orais sobre algunha obra ou aspecto salientable dela, empregando as 
fontes de documentación necesarias, e emite unha opinión persoal argumentada. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non elabora traballos ▪ Elabóraos parcialmente ▪ Ealabóraos sen 
argumentar a 
valoración persoal 

▪ Elabora e argumenta  

 

LGSXX1.8.1. Crea textos de intención literaria nos cales ten presentes as técnicas e os coñecementos adquiridos no estudo e na 
análise das obras da literatura galega do século XX e da actualidade. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non o consegue ▪ Faino parcialmente ▪ Faino regularmente ▪ Faino perfectamente 

 

LGSXX2.1.1. Analiza a narrativa galega do século XX e da actualidade, e determina os seus paradigmas, os contextos e as influencias. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non a analiza ▪ Analiza parcialmente ▪ Analiza regularmente ▪ Analiza totalmente 

 

LGSXX2.1.2. Comenta e compara textos narrativos da literatura galega do século XX e da actualidade, e describe a coincidencia ou 
diverxencia temática, formal ou estilística. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non comenta nin 
compara 

▪ Comenta e compara 
tanxencialmente 

▪ Comenta e compara 
regularmente 

▪ Comenta e compara 
perfectamente 
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LGSXX2.2.1. Analiza o relato e sinala as súas principais características: estrutura, técnicas e extensión. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non o analiza nin sinala ▪ Analiza e sinala 
parcialmente 

▪ Analiza e sinala 
regularmente 

▪ Analiza e sinata 
completamente 

 

LGSXX2.3.1. Analiza a novela e describe os seus trazos definitorios: tipo de narrador, deseño de personaxes e tratamento das 
categorías de espazo e tempo. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non analiza nin describe ▪ Analiza e describe 
tanxencialmente 

▪ Analiza e describe 
regularmente 

▪ Analiza e describe 
perfectamente 

 

LGSXX3.1.1. Analiza a poesía galega do século XX e da actualidade determinando os seus paradigmas, os seus contextos e as súas 
influencias. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non analiza nin 
determina 

▪ Analiza e determina 
parcialmente 

▪ Analiza e determina 
regularmente 

▪ Analiza e determina 
perfectamente 

 

LGSXX3.1.2. Comenta e compara textos poéticos da literatura galega do século XX e da actualidade e describe a coincidencia ou 
diverxencia temática, formal ou estilística. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non comenta nin 
compara 

▪ Comenta e comapara 
parcialmente 

▪ Comenta e compara 
regularmente 

▪ Comenta e compara 
completamente 

 

LGSXX3.2.1. Describe o fondo ou contido dos principais textos poéticos do período e describe temas e motivos. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non os describe ▪ Descríbeos 
tanxencialmente 

▪ Descríbeos regularmente ▪ Descríbeos totalmente 

 

LGSXX3.3.1. Analiza a forma ou expresión dos principais textos poéticos do período e describe o nivel actancial (actores e 
personaxes), a enunciación (voz, perspectiva e suxeito lírico), a estrutura e a figuración (tropos, figuras de dicción e figuras de 
pensamento). 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non a analiza ▪ Analñizaa parcialmente ▪ Analízaa regularmente ▪ Analízaa completamente 
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LGSXX4.1.1. Analiza o teatro galego do século XX e da actualidade e determina os seus paradigmas, os seus contextos e as súas 
influencias 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non o analiza ▪ Analiza parcialmente ▪ Analiza regularmente ▪ Analiza exhaustivamente 

 

LGSXX4.1.2. Comenta e compara textos teatrais da literatura galega do século XX e da actualidade, e describe a coincidencia ou 
diverxencia temática, formal ou estilística. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non comenta nin 
compara 

▪ Comenta e compara 
tanxencialmente 

▪ Comenta e compara 
regularmente 

▪ Comenta e compara 
completamente 

 

LGSXX4.2.1. Analiza o teatro desde a súa compoñente literaria e caracteriza a traxedia, a comedia e o drama do período. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non o analiza nin 
caracteriza 

▪ Analiza e caracteriza 
parcialmente 

▪ Analiza e caracteriza 
regularmente 

▪ Analiza e caracteriza 
totalmente 

 

LGSXX4.3.1. Analiza o teatro como espectáculo e describe o funcionamento dos elementos e axentes escénicos. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non o analiza nin 
describe 

▪ Analiza e describe 
tanxencialmente 

▪ Analiza e descbe 
regularmente 

▪ Analiza e describe 
exhaustivamente 

 

LGSXX5.1.1. Analiza o ensaio galego do século XX e da actualidade e determina os seus paradigmas, os seus contextos e as súas 
influencias. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non analiza nin determina ▪ Analiza e determina 

parcialmente 

▪ Analiza e determina 

regularmente 

▪ Analiza e determina 

perfectamente 

 

LGSXX5.2.1. Analiza diferentes tipos de ensaios literarios: (auto)biografías, libros de viaxe, memorias, diarios e críticas literarias. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non analiza  ▪ Analiza  parcialmente ▪ Analiza  regularmente ▪ Analiza perfectamente 

 

LGSXX5.3.1. Analiza diferentes tipos de ensaios xornalísticos: artigos de opinión, crónicas e entrevistas. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non analiza  ▪ Analiza  parcialmente ▪ Analiza  regularmente ▪ Analiza perfectamente 
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LGSXX6.1.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura e o cine. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non o analiza nin 
describe 

▪ Analiza e describe 
tanxencialmente 

▪ Analiza e descbe 
regularmente 

▪ Analiza e describe 
exhaustivamente 

 

LGSXX6.2.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura e a música. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non o analiza nin 
describe 

▪ Analiza e describe 
tanxencialmente 

▪ Analiza e descbe 
regularmente 

▪ Analiza e describe 
exhaustivamente 

 

LGSXX6.3.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura e as artes plásticas. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non o analiza nin 
describe 

▪ Analiza e describe 
tanxencialmente 

▪ Analiza e descbe 
regularmente 

▪ Analiza e describe 
exhaustivamente 

 

LGSXX6.4.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura e a fotografía. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non o analiza nin 
describe 

▪ Analiza e describe 
tanxencialmente 

▪ Analiza e descbe 
regularmente 

▪ Analiza e describe 
exhaustivamente 

 

LGSXX6.5.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura e a banda deseñada. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non o analiza nin 
describe 

▪ Analiza e describe 
tanxencialmente 

▪ Analiza e descbe 
regularmente 

▪ Analiza e describe 
exhaustivamente 

 

LGSXX6.6.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura e as novas tecnoloxías. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

▪ Non o analiza nin 
describe 

▪ Analiza e describe 
tanxencialmente 

▪ Analiza e descbe 
regularmente 

▪ Analiza e describe 
exhaustivamente 

 

5. Concrecións metodolóxicas 

Concrecións metodolóxicas 

A metodoloxía será participativa e activa. Consistirá na introdución ou presentación do aspecto temático ou tarefa por parte do 
profesor e predominará a lectura , comentario  e creación de textos.  
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6. Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar 

Materiais e recursos didácticos 

Non hai libro de texto. Traballarase cos apuntamentos do profesor como base e, sobre todo, con textos literarios. 

 

• Libros de lectura obrigatoria. O alumno ha ler un de entre os seguintes textos: 

Aqueles días en que eramos malas, Inma López Silva 

Trece badaladas, Suso de Toro 

Todo é silencio, Manuel Rivas 

O club da calceta, María Reimóndez 

Os fillos do mar, Pedro Feijoo 

A memoria da choiva, Pedro Feijoo 

A praia dos afogados, Domingo Villar 

Pepa A Loba, Carlos R.Reigosa 

Resistencia, Rosa Aneiros 

Tdo isto che darei, Dolores Redondo, Xerais 

Festina lente, Marcos Calveiro, Xerais 

O sol do verán Carlos Casares, Galaxia 

Os elefantes de Shokúrov, Antón Riveiro Coello, Galaxia 

 

• Libros de lectura optativos: 

• Memorias dun neno labrego, Xosé Neira Vilas (1ª avaliación) 

• Os outros feirantes, Á. Cunqueiro (2ª avaliación) 

 

Bibliografía 

     ÁLVAREZ, Mª Xesús, Textos de selectividade, Literatura Galega 2, Xerais 

 BARÁ TORRES, L. e LOURENZO GONZÁLEZ, M.: A descrición, Xerais. 

BARÁ TORRES, L. e LOURENZO GONZÁLEZ, M.: A narración, Xerais. 

BARÁ TORRES, L. e LOURENZO GONZÁLEZ, M.: O diálogo, Xerais. 

BARÁ TORRES, L. e LOURENZO GONZÁLEZ, M.: A exposición, Xerais. 

RODRÍGUEZ FER, C.: Arte literaria. Catálogo, descrición e teoría crítica para a comprensión e comentario dos textos, Xerais. 

VVAA Literatura galega do SXX, ANT 

Guías de lectura 

 

                   Videografía 

• Vídeos e películas sobre obras da literatura galega como: Os lobos, de Fole; A lingua das bolboretas, de Rivas; Sobre a morte do Bieito, 

de Dieste, etc. 

                   Páxinas Web 

Literatura galega http://ctrvg.es/libros/inicio.html 

Museo Castelao http://www.museocastelao.org 

Sondepoetas.blogspot.com 

 

http://ctrvg.es/libros/inicio.html
http://www.museocastelao.org/
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7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 

7.1 Criterios de avaliación 

Avaliacións parciais 

Realizaranse tres avaliacións parciais. Cada avaliación parcial constará como mínimo de unha proba global na que se 

combinarán varios estándares de aprendizaxe. Nesta proba poderán combinarse preguntas teóricas (que non poderán 

quedar en branco) e exercicios prácticos.  A cualificación terá en conta a corrección e xusteza dos contidos e tamén a 

corrección e calidade da lingua empregada. Caso de haber dúas probas parciais ou máis por avaliación, estas  farán media 

sempre e cando se teña unha nota igual ou superior ao 3. 

Poderase aprobar a avaliación cunha nota media de 4´5 se o alumno suma a nota do libro de lectura optativo,  sendo de 

0´5 puntos como máximo.A nota obtida deberá ser un 5. 

Ademais, para aprobar o alumno deberá ter Apto o libro de lectura obrigatoria e presentado  os traballos que sobre el fagan 
ao longo do curso. Tamén será condición para aprobar utilizar a lingua galega na aula. 

Poderá haber un exame oral cuxa cualificación será APTO/NON APTO. No caso de que se inclúa un exame oral, para 

aprobar a avaliación será condición indispensable a cualificación positiva nesta proba.  

O que non supere a avaliación terá un exame de recuperación no seguinte trimestre. Na cualificación desta recuperación 

Establécese unha nota máxima de 6 puntos á hora de valorar o resultado dunha recuperación no cómputo global para a 

obtención da nota final do/a alumno/a.  A cualificación desta recuperación será a que compute para facer a media entre 

avaliacións. A nota do libro de lectura (ata 0,5) só conta para o exame convencional de avaliación, non para a 

recuperación. A nota da recuperación deberá ser igual ou superior a 5 e, de ser o caso, deberá superarse o control do libro 
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7.2  Criterios de cualificación 

de lectura obrigatorio. Cando un alumno teña a avaliación superada pero non apto o libro de lectura a nota da avaliación 

será un 4. En caso de non superar a recuperación do libro de lectura en ningunha das ocasións o alumno/a deberá acudir a 

unha proba extraordinaria no mes de xuño ou á convocatoria extraordinaria de setembro. Se suspende de novo o control 

de lectura do libro obrigatorio na convocatoria de setembro o/a alumno/a suspenderá a materia e deberá recuperala no 

curso seguinte.  

   Cando o/a alumno/a aprobado/a obteña de media en calquera avaliación unha cualificación decimal superior a 0,5     

poderase redondear á alza, sempre que demostre interese pola materia, participación activa na clase e realizase os 

traballos propostos. 

O profesor poderá solicitar do alumno/a exercicios tipo comentario de texto para seren entregados e corrixidos 

individualmente. Restarase da nota da avaliación 0,25 puntos por cada un deles non entregados. 

O alumno/a que se ausente inxustificadamente aos dous exames de avaliación (ou a un, se houber un único 
exame) ou o/s deixe en branco (os dous ou o único, de ser o caso),  só poderá recuperar a devandita avaliación no 
exame final ordinario de xuño. 

 

 

 

Serán condición para aprobar: 

-  utilizar a lingua galega na aula. 

- Ler os libros de lectura obrigatoria 

- Realizar e entregar os comentarios propostos polo profesor 

- Participar activamente na lectura e comentario de textos e obras literaria 

Avaliación final 

A nota da avaliación ordinaria establecerase segundo a nota media entre as tres avaliacións, sempre que o alumno teña 

dúas avaliacións aprobadas cun 5 e a terceira cun 3 ou máis. O resultado da nota media deberá ser un 5 como mínimo 

para aprobar o curso. Na cualificación final o redondeo farase a favor do/a alumno/a a partir dun 5 sempre que demostre 

interese pola materia, participación activa na clase e realizase todos os traballos propostos.  

  Os/as alumnos/as que suspenden terán un exame final con todos os contidos. A nota para aprobar será igualmente 5. 

  O alumnado que desexe subir a nota final de curso, baixo a súa responsabilidade, tamén se presentará ao exame final, 

sendo a súa cualificación final a que obteña nesta proba global. 

 Obviamente, a lingua vehicular e de uso obrigatorio na aula é o galego. O non emprego desta lingua será avaliado  
negativamente e provocará o suspenso na materia. 

Avaliación extraordinaria 

Consistirá nunha proba global de toda a materia dada en xuño ou, se é o caso, en setembro. Para aprobar será necesario 

obter unha cualificación igual ou superior a 5 no exame da materia .   

Criterios de cualificación 

Tal e como se establece na Orde do 15 de xullo de 2015 (DOG. Nº 136, 21-7-15), esta materia concíbese 

como “complemento á de Lingua Galega e Literatura, esta materia pretende que o alumnado galego poida 

ampliar o seu coñecemento da cultura da comunidade da cal forma parte, aumentar o seu coñecemento do 

mundo, analizar de forma crítica a realidade e, así, mellorar as súas posibilidades comunicativas e estéticas 

(...) Todo o alumnado cursa Lingua Galega e Literatura, co cal adquire unha visión xeral da creación literaria. 

Por tanto, para o desenvolvemento desta materia débese partir da materia común, de forma que non se 

produza unha redundancia de contidos e se favoreza o afondamento na formación literaria do alumnado”. 
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Na mesma Orde, indícase tamén que “A lectura será actividade fundamental nesta materia, entendida como 

acción complexa que implica comprender, explicar, analizar, interpretar e valorar a obra literaria, de forma que 

se perciba como algo vivo, creativo e lúdico, que conforme lectores/as sensibles, curiosos/as, reflexivos/as e 

respectuosos/as cara a todas as manifestacións literarias, artísticas e de pensamento ou opinión. É 

fundamental propiciar o traballo da aula que estimule as inquedanzas literarias do alumnado e no que se 

fomente o espírito crítico, a escoita e o respecto polas distintas ideas e opinións sobre unha obra, a autoría 

ou un tema”. 

 

En base ao indicado na antedita Orde, o traballo diario na aula (lecturas, realización de comentarios, traballos 

de aula, comportamento...) constituirá a base para establecer a nota media da avaliación. 

 

 

Criterios de corrección de FALTAS: 

Desconto por faltas. 

Sobre a puntuación global do exame poderanse descontar ata un máximo de 1 punto. Distinguirase entre :  

Faltas leves (acento non diacrítico). Penalizaranse con 0´05 

Faltas graves (acento diacrítico, b/v, h, y ...). Penalizaranse con 0´1 

Faltas moi graves. Penalizaranse con 0´2. Considéranse faltas moi graves, entre outras:  

-o emprego de tempos compostos 

-o non mantemento da alternancia vocálica nos verbos 

-o uso incorrecto do infinitivo conxugado 

-a confusión de te e che 

-a confusión de lle e lles 

-a colocación incorrecta dos pronomes átonos 

-o uso incorrecto do posesivo sen artigo 

-o emprego do relativo quen en plural 

-o emprego de plural en –os nos demostrativos 

-a non contracción dalgunhas preposicións con certos pronomes 

-o uso de algún posposto con valor negativo 

-a formación incorrecta do plural dos substantivos rematados en –l 

-a asignación incorrecta do xénero nalgúns substantivos 

-o uso incorrecto da preposición a co complemento directo 

-castelanismos léxicos ou gramaticais 
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7.3 Criterios de promoción 

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e 

a práctica docente. 

Indicadores de logro do proceso de ensino e da práctica docente 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Programa  a materia tendo en conta os 
estándares de aprendizaxe previstos nas leis 
educativas. 

si  

  2.  Programa a materia tendo en conta o 
tempo dispoñible para o seu 
desenvolvemento. 

Si  

  3.  Selecciona e secuencia de xeito 
progresivo os contidos da programación de 
aula tendo en conta as particularidades de 
cada un dos grupos. 

Si  

  4.  Programa actividades e estratexias en 
función dos estándares de aprendizaxe. 

si  

  5.  Planifica as clases de xeito flexible, 
preparando actividades e recursos axeitados á 
programación de aula e ás necesidades e os 
intereses do alumnado. 

si  

  6.  Establece os criterios, procedementos e 
os instrumentos de avaliación e autoavaliación 
que permiten facer o seguimento do progreso 
de aprendizaxe dos seus alumnos. 

si  

  7. Coordínase co profesorado doutros 
departamentos que podan ter contidos afíns á 
súa disciplina. 

si  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Proporciona un plan de traballo ao si  

Libros de lectura 

Ao longo da primeira avaliación, os alumnos deberán ler un libro con carácter obrigatorio do que farán un traballo ao longo 

do curso  e que será entregado por avaliacións atendendo en cada unha delas a distintos contidos e análise crítica do 

mesmo.  A  nota  do traballo sobre a lectura correspondente a cada avaliación será APTO/NON APTO. O/a alumno/a que 

non presente o traballo  non aprobará a avaliación. Cando un alumno teña a avaliación superada pero NON APTO o 

traballo do libro de lectura a nota da avaliación será un 4 e terá a posibilidade de volver presentar o traballo na seguinte 

avaliación. En caso de non superar a recuperación en ningunha das ocasións o alumno/a deberá acudir á convocatoria 

extraordinaria de setembro. Se non preesenta o traballo  na convocatoria de setembro o/a alumno/a suspenderá a materia 

e deberá recuperala no curso seguinte. 

Haberá, tamén, unha lectura optativa nas dúas primeiras avaliacións. O libro de lectura voluntaria sumará, como máximo, 

0´5p sobre a nota global da avaliación. Pode sumarse a un 4´5 para obter a avaliación positiva. Será necesario obter un 5 

de nota media para superar a avaliación. 

 

 

Criterios de promoción 
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principio de cada unidade. 

  2.  Plantexa situacións que introduzan a 

unidade (lecturas, debates, diálogos…). 
Si  

  3.  Relaciona as aprendizaxes con 
aplicacións reais eou coa súa funcionalidade.  

Si  

  4.  Informa sobre os progresos acadados e 

as dificultades atopadas.  
si  

  5.  Relaciona os contidos e as actividades 
cos intereses do alumnado. 

si  

  6.  Estimula a participación activa dos 

estudantes en clase. 
si  

  7.  Promove a reflexión dos temas tratados. si  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Resume as ideas fundamentais discutidas 
antes de pasar a unha nova unidade ou tema 

con mapas conceptuais, esquemas… 

si  

  2.  Cando introduce conceptos novos, 
relaciónaos, se é posible, cos xa coñecidos; 
intercala preguntas aclaratorias; pon 

exemplos... 

si  

  3.  Ten predisposición para resolver dúbidas 
e ofrecer asesorías dentro e fóra das clases. 

si  

 4.  Optimiza o tempo dispoñible para o 

desenvolvemento de cada unidade didáctica.  
si  

  5.  Utiliza axuda audiovisual ou de outro tipo 
para apoiar os contidos na aula. 

si  

  6.  Promove o traballo cooperativo e mantén 
unha comunicación fluída cos estudantes. 

si  

  7.  Desenvolve os contidos dun xeito 
ordenado e comprensible para os alumnos. 

si  

  8.  Plantexa actividades que permitan acadar 
os estándares de aprendizaxe e as destrezas 

propias da etapa educativa. 

si  

  9.  Plantexa actividades grupais e individuais. si  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Realiza a avaliación inicial a principio de 
curso para axustar a programación ao nivel 

dos estudantes. 

si  

  2.  Detecta os coñecementos previos de cada 
unidade didáctica. 

si  

  3.  Revisa, a cotío, os traballos propostos na 

aula e fóra dela. 
si  

  4.  Proporciona a información necesaria 
sobre a resolución das tarefas e o xeito de 
melloralas. 

si  

  5.  Corrixe e explica de forma habitual os 
traballos e actividades dos alumnos e dá 
pautas para a mellora das súas aprendizaxes. 

si  

  6.  Utiliza criterios de avaliación abondo, que 
atenda de xeito equilibrado a avaliación dos 
diferentes contidos. 

si  

  7.  Favorece os procesos de autoavaliación e 
coavaliación. 

Si  

  8.  Propón novas actividades que facilites a 
adquisición de obxectivos cando estes non 
teñan sido acadados suficientemente. 

Si   

  9.  Propón novas actividades de máis nivel 
cando os obxectivos teñan sudo acadados con 

suficiencia. 

si  

10.  Utiliza diferentes técnicas de avaliación en 
función dos contidos, o nivel dos estudantes, 
etc. 

si  

11.  Emplea diferentes medios para informar si  
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dos resultados aos estudiantes e ás familias. 

9. Organización das actividades de seguimento, 

recuperación e avaliación das materias pendentes  

Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes 

Non hai alumnos coa materia pendente 

10. Organización dos procedementos que lle permitan ao 
alumnado acreditar os coñecementos necesarios en 
determinadas materias, no caso do bacharelato  

Procedementos para acreditar os coñecementos necesarios 

Esta materia concíbese como “complemento á de Lingua Galega e Literatura, esta materia pretende que o alumnado 

galego poida ampliar o seu coñecemento da cultura da comunidade da cal forma parte, aumentar o seu coñecemento do 

mundo, analizar de forma crítica a realidade e, así, mellorar as súas posibilidades comunicativas e estéticas”, polo que os 

procedementos de avaliación inicial da materia son os mesmos que se aplican para a Materia de Lingua Galega e 

Literatura de 2º de Bacharelato 

 

11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou 
colectivas que se poidan adoptar como consecuencia 
dos seus resultados  

Deseño da avaliación inicial 

A avaliación inicial da materia realízase en paralelo coa materia común de Lingua galega e Literatura e toma como base as 

notas da materia en 1º de Bacharelato e as notas obtidas polo alumnado nos primeiros comentarios entregados.  

En base a estes resultados determinarase se é preciso reforzar de maneira individual ou grupal os contidos traballados.  

 

Medidas individuais e colectivas 

Os alumnos que o necesiten serán reforzados naqueles aspectos nos que necesiten apoio. 

12. Medidas de atención á diversidade 

Medidas de atención á diversidade 

En colaboración co departamento de orientación se procurará detectar os casos dos alumnos que 
precisen medidas de atención especiais e elaboraranse actividades ó seu nivel para conseguir que poidan 
avanzar na súa aprendizaxe, manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima. 

Tal e como se propón na Orde desta materia, procurarase conformar lectores/as sensibles, curiosos/as, reflexivos/as e 

respectuosos/as cara a todas as manifestacións literarias, artísticas e de pensamento ou opinión e estimular as 

inquedanzas literarias do alumnado fomentando o espírito crítico, a escoita e o respecto polas distintas ideas e opinións 

sobre unha obra, a autoría ou un tema. 

 

13. Concreción dos elementos transversais que se 

traballarán no curso que corresponda  
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Elementos transversais que se traballarán 

COMPRENSIÓN LECTORA: será tratada mediante lecturas e diferentes tipos de textos durante todo o curso para ser quen 
de extraer a información necesaria e progresar no coñecemento, lectura e estudo da literatura e gozar da lectura.  
 
EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA: traballarase mediante a expresión ordenada e clara de pensamentos, emocións e 

opinións, así como dialogar, formar un xuízo crítico , xerar ideas, estruturar o coñecemento, dar coherencia e cohesión ao 

discurso , adoptar decisións e gozar escoitando, lendo o expresándose de forma oral (respectando as normas de 

comunicación) e escrita. 

 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: será tratada mediante a busca , selección e emprego  deferramentas dixitais para 
transmitir información e comprender as mensaxes dos medios de comunicación, así como para construír textos , traballos e 
coñecementos. 
 
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN: traballarase mediante a utilización de ferramentas en 

soportes variados (dicionarios, enciclopedias, xornais dixitais, correctores ortográficos, bibliotecas virtuais, biblioteca… ) 

para mellorar as habilidades de obtención de información, así como mediante a adquisición de coñecementos axeitados 

para seleccionar, analizar criticamente, organizar, relacionar e sintetizar a información co fin de transformala en 

coñecemento. 

 
ESPÍRITO EMPRENDENDOR:será tratado a través do desenvolvemento da iniciativa persoal e da autonomía mediante a 
intervención en situación de comunicación reais ou simuladas, así como na creación de textos propios , na participación en 
traballos e proxectos en grupo e na expresión da propia opinión con espírito crítico. 
 
EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL: traballarase mediante a comprensión crítica da realidade, así como o 

coñecemento e exercicio dos valores democráticos e dos dereitos civís en textos seleccionados de lectura e comentario así 

como no día a día da aula. 

 
EDUCACIÓN PARA A PAZ , DESENVOLVEMENTO DOS VALORES DE TOLERANCIA E RESPECTO POLOS 
DEREITOS HUMANOS: será especialmente tratada no día a día da aula así como nos temas onde se fale do conflito 
lingüístico e do respecto absoluto polas diferentes variedades lingüísticas, e en textos seleccionados de lectura e 
comentario.  

PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO E DE CALQUERA TIPO DE VIOLENCIA OU DISCRIMINACIÓN: terá 
especial tratamento a través do estudo da chamada “linguaxe sexista” e do uso que dela se fai, evitando estereotipos que 
supoñen xuízos de valor e prexuízos a través  da linguaxe así como no día a día da aula.  

 
Outros temas tales como a educación medioambiental, a educación para a saúde, a educación viaria... serán 
tratados no día a día da aula así como introducidos a través da selección de textos empregados e do seu comentario.  

 
 

14. Actividades complementarias e extraescolares 

Actividades complementarias e extraescolares 

Para esta materia proponse eleborar un booktrailer sobre un dos libros de lectura para 

visionalo na aula cos alumnos de 2º de bacharelato de Lingua e Literatura Galega.  

 

15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das 
programacións didácticas en relación cos resultados 

académicos e procesos de mellora 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 

Ao longo curso 2017-18 irase comprobando a operatividade do desenvolvemento da programación, sendo conscientes de 



IES O Ribeiro     Curso 2018-2019 

 

Páxina 29 de 29 

 

antemán que dúas sesións lectivas semanais son totalmente insuficientes para o desenvolvemento duns contidos tan 

amplos, variados e complexos, máxime se se lle tenta outorgar unha perspectiva práctica á materia. Será fundamental a 

coordinación coa materia de Lingua galega e literatura 2 Bacharelato para evitarmos repeticións e redundancias. 

 

 


