
DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

CRITERIOS DE AVANCE E RECUPERACIÓN 
 

 

Ø Estableceranse dous tipos de tarefas: de avance e de recuperación.  

Ø As tarefas de recuperación están dirixidas ao alumnado que teña avaliacións 
suspensas sen recuperar:   

• 1º e 2º da ESO e, 1º e 2º de Bacharelato. O que se deberá 
recuperar é a 2ª avaliación, en particular a materia da que se 
examinaran.  

• 3º e 4º da ESO. Deberá recuperarse tanto a 1ª como a 2ª 
avaliacións; nestes cursos comezarase pola segunda dado que a 
materia é menos. Así o alumnado que tivese aprobado a 1ª podería 
incorporarse posteriormente a avance. Nunha segunda fase 
recuperarase a primeira avaliación. Se se ten aprobada a avaliación, 
a lectura e a escritura non se recuperan.  

Ø As tarefas terán data de entrega fixa e non aprazable.  

 

AVANCE 

• As actividades serán quincenais; ata fin de curso contémplanse entre tres e 
catro envíos.   

• Sumarán un máximo de 1,5 p. á media obtida.  

• Os contidos de Lingua terán igual peso cós de literatura en 3º e 4º da ESO.  

• Consérvanse os libros de lectura que se poidan conseguir facilmente cun 
enlace en Internet. En 2º e 4º da ESO o seu peso será dun 30% e en 1º de 
Bacharelato dun 40%; en Literatura Universal dun 60%.  

• Haberá actividades de escritura na ESO nos cursos de 1º (25%) e 2º (20%). 
No Bacharelato haberá resumo/esquema e comentario. (20%).  

• En 2º de Bacharelato séguese cos mesmo criterios ca nas avaliacións 
anteriores.  

 

Contidos mínimos seleccionados. (Entre paréntese a 
correlación cos estándares de aprendizaxe correspondentes). 

1º da ESO: 

• Comprensión lectora (De 2.1.1/2.1.2./2.1.3) 

• Expresión escrita (inclúe ortografía). (2.4.1 e 2.4.2) 

• Repaso das clases de palabras. (3.1.1./3.1.2./3.1.3) 



• Non se esixirá a lectura de Melocotón en almíbar por consideraren as 
profesoras que esixe unha explicación previa.  

2º da ESO:  

• Nocións básicas de suxeito, atributo, predicado nominal e verbal. 
Principios básicos de Semántica. (3.2.1./3.3.1.) 

• Expresión escrita. (2.5.1./2.5.2/3.1.2) 

• Lectura de La ratonera de Agatha Christie. (4.1.1.) 

3º da ESO 

• Práctica de Sintaxe da oración simple. (3.3.1./3.3.2./3.4.1./3.1.2) 

• Estudo de textos relevantes de A vida de Lázaro de Tormes, 
Cervantes e do teatro barroco. (4.5.1./4.5.2) 

• Non se esixirá a lectura por ser unha adaptación non conseguible en 
Internet.  

4º da ESO. 

• Sintaxe: interordinación e subordinación. (3.6.1./3.6.2./3.6.3) 

• La zapatera prodigiosa. (4.1.1/4.1.2/4.1.3/4.2.2) 

• Comprensión de textos: utilizaranse para isto textos da xeración do 
27 e da literatura de posguerra. (4.4.1/4.4.2) 

• Resumos.  

1º de Bacharelato 

• Sintaxe da oración simple. (3.3.1.) 

• Lectura e comprensión de Los Pazos de Ulloa. (4.1.1./4.2.1) 

• Resumos, esquemas e comentarios críticos. (2.3.1/2.4.3) 

Literatura Universal 

• Lectura de La metamorfosis de Kafka e de La nieta del señor Linh (no 
seu defecto Casa de muñecas). (2.2.2./2.2.1/2.3.1) 

• Comprensión de textos básicos da narrativa do século XIX. 
(1.1.1./1.1.2/1.3.1) 

2º de Bacharelato 

Incluirase o temario previsto para as probas de ABAU 

 

RECUPERACIÓN 

• Na segunda avaliación o alumnado só deberá recuperar aquelas partes 
das que se examinara.  

• Haberá de unha a tres tarefas por avaliación  



• Libros de lectura. En calquera das dúas avaliacións nos libros 
conservarase a puntuación asignada durante o curso en cada nivel da 
ESO e, polo tanto, a porcentaxe. Efectuarase recuperación daqueles 
libros que sexa factible conseguir a través dun enlace en Internet. 

• Na escritura da ESO conservarase a cualificación outorgada na 
avaliación correspondente, e polo tanto a porcentaxe. Efectuarase 
recuperación.  

• O outorgado á Lingua será idéntico ao de literatura na 1ª avaliación (3º e 
4º da ESO). .  

• Consérvase a cualificación obtida de traballo na aula na ESO tal como 
ocorría nas recuperacións habituais. 

• Tal como estaba establecido na Programación, os resumos/esquemas 
e comentarios de 1º de Bacharelato non se recuperan. Consérvase a 
cualificación obtida na 2ª avaliación.  

• En 2º de Bacharelato faranse tres tarefas na segunda avaliación, 
relativas a lingua, historia da literatura e El lector de Julio Verne. 
Conservaranse as porcentaxes outorgadas na avaliación.  

• En Literatura Universal conservaranse as porcentaxes establecidas a 
comezo de curso.   

 

ALUMNADO PENDENTE 

 

O alumnado pendente terá unha proba co procedemento que acorde  a 
Comisión Pedagóxica do centro, igual en todas as materias. 

Deberán recuperarse as probas suspensas, correspondentes á 1ª e 2ª 
avaliación excepto en 2º de Bacharelato no que xa se fixeran probas das tres 
avaliacións e, polo tanto, deberá recuperarse todo o curso.  

Os contidos mínimos son os fixados na Programación de Lingua castelá.  

 

 

 

 

 

 

  


