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DISTRIBUCIÓN DA CARGA LECTIVA 
 

 
 
Nieves Doval Fernández 
1ºR, 1ºS e 1ºT da ESO 
2ºR da ESO  
FP Básica II. Comunicación e sociedade.  
 
 

Susana Iglesias Feijoo  
2ºT da ESO 
3ºA e 3ºB da ESO. 
1ºA, 1ºB e 1ºC de Bacharelato 
Titoría de 1ºC 
 
 

Luz Marina López Ignacio  

1ºV da ESO 
4ºA e 4ºB da ESO 
2ºB de Bacharelato 
1ºD de Literatura Universal 
Xefatura do Departamento 

 
Mª Jesús Vázquez Pérez 
2ºA e 2ºC de Bacharelato 
1ºD de Bacharelato 
2ºS da ESO 
Vicedirección 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 

 O alumnado dos catro cursos da ESO procede dos centros circundantes: Ramón 

Cabanillas, Lamas de Abade, e dos Tilos.  

 Así mesmo, hai un colectivo de alumnos que chegou do estranxeiro, especialmente de 

Hispanoamérica, nos últimos cinco cursos, pero é minoritario e parece ir diminuíndo. Destacan 

sobre todo nos dous primeiros cursos da ESO. 

 Polo que se refire ao Bacharelato, súmanse ao alumnado proveniente do centro, 

outros novos de centros da bisbarra ou de concertados: Vedra. Boqueixón, Touro, Cluny. O 

Departamento conta con tres profesoras definitivas e outra provisional, as catro con horario 

completo. Hai un desconto por Xefatura de Departamento e outro por Vicedirección.  
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CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
Comunicación lingüística Indubidablemente esta competencia é necesariamente a que maior 

relevancia ten nesta materia.  

- Comprende o sentido dos textos escritos e orais, así como as mensaxes que veñen dos 

medios de comunicación.  

- Exprésase oralmente con corrección, adecuación e coherencia.  

- Respecta as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita 

atenta ao interlocutor... 

 - Manexa elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas 

situacións comunicativas.  

- Produce textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás e 

académicas. 

  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. Para o estudo 

desta competencia, debemos ter en conta que a análise morfolóxica, sintáctica e textual axuda 

a desenvolver o pensamento lóxico. Os estándares que podemos relacionar con esta 

competencia son:  

- Aplica estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.  

- Exprésase con propiedade na linguaxe matemática.  

 

Competencia dixital. O alumnado está inmerso nun mundo tecnolóxico e desde esta materia 

non debemos estar alleos a ela. O uso do material informático para elaborar material, para 

producir textos, elaborar carteis, comunicarse é parte da actividade habitual do centro. 

Traballaremos os seguintes estándares de aprendizaxe avaliables:  

- Emprega distintas fontes para a busca de información.  

- Usa distintas fontes e selecciónaas segundo a súa fiabilidade. 

-Entende mensaxes provenientes dos medios de comunicación.  

- Elabora información propia obtida a través das novas tecnoloxías. - Comprende as mensaxes 

que veñen dos medios de comunicación. 

- Usa os medios de comunicación para transmitir información.  

- Utiliza as novas tecnoloxías dun xeito crítico e ético.  

 

Aprender a aprender. Ao ser esta materia instrumental, favorece o desenvolvemento de 

capacidades que melloren os procesos de aprendizaxe que non só queden nesta materia senón 

que poidan favorecer a outras.  

-Crea estratexias para a adquisición de novos contidos en diferentes contextos.   

Sabe como elaborar unha definición.  

Sabe estruturar información e xerarquizalas.  

Sabe establecer comparación.  

 

Competencias sociais e cívicas. Contribuír á convivencia e a descubrir a diferenza como algo 

positivo pode tamén facerse desde a lingua. O estudo da Sociolingüística é importante, pero 
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tamén a cortesía e mesmo o traballo en grupo son importantes para desenvolver 

competencias. 

- Amosa capacidade de diálogo en situacións de convivencia e traballo e para a resolución de 

conflitos.  

- Valora a variedade de opinión e ideas.   

-Xestiona o seu comportamento desde a asunción de valores.  

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor A autonomía e a capacidade de emprender 

tarefas son cualidades que os alumnos deberán desenvolver nas súas vidas laborais.   

 - Manifesta responsabilidade nas función outorgadas.  

 - Manifesta constancia no traballo a pesar das dificultades.  

- Valora a oportunidade de axuda nas tarefas.  

- Sabe traballar en grupo. 

- Optimiza o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.  

- Ten iniciativa persoal. 

 

Conciencia e expresións culturais.  A literatura constitúe un excelente medio de fomentar a 

percepción do mundo no que se vive e de ser sensible a el. Traballaranse os seguintes 

estándares de aprendizaxe avaliables: 

- É receptivo ás expresións artísticas.  

-Valora a creatividade e esforzase en elaborar textos que así o demostren.  

 - Recoñece na interculturalidade unha riqueza.  

-Respecta o patrimonio cultural.  
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OBXECTIVOS DA E.S.O. 
(D.O.G. 29 de xuño de 2015) 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 
ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas 
e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato 
e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade 
plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

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

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

 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia 
contra a muller. 

 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo 
e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 
novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisións e asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá, textos e 
mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propia e das outras 
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
ñ.) Respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 
desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 
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PRIMEIRO DA E.S.O. 
 

 

 

Grupos: 

  Catro grupos. 

 

Profesorado:  

  Nieves Doval Fernández (tres grupos) (1ºR, 1ºS, 1ºT) 

  Luz Marina López Ignacio (un grupo) (1ºV) 
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MATERIAIS E RECURSOS 
 

Libro de texto:  

 

 ARCE, M. et al. (2015), Lengua castellana y literatura 1, Barcelona, Teide  

 

Libros de lectura:  

 1ª avaliación:   

 IRISH: “Aprendiz de detective” e “Un robo muy costoso“, Vicens Vives (Cucaña) 

 2ª avaliación:  

ALCOLEA, A.: El medallón perdido, Anaya 

La rosa de los vientos. Antología poética, Vicens Vives (Cucaña) 

 3ª avaliación:   

 MIHURA, M.: Melocotón en almíbar, Teide 

 Libros optativos 

TWAIN, M.: Las aventuras de Tom Sawyer, Teide (adaptación) 
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OBXECTIVOS DE 1º DA E.S.O 
 

1. Acadar un nivel mínimo nas capacidades orais e escritas. 

2. Expresarse oralmente e por escrito de forma aceptablemente fluída e correcta 

adecuándose á situación comunicativa e de modo coherente e cohesionado.  

 

3. Saber sintetizar textos orais e escritos recoñecendo a súa estrutura.  

4. Comprender textos orais e escritos e é quen de facer algunha valoración. Distingue 

información de opinión.   

5. Respectar as convencións dos textos orais: cortesía, quendas de fala. 

6. Respectar as convencións dos textos escritos: 

i. Caligrafía lexible. 

ii. Uso adecuado dos puntos e das comas. 

iii. Establecemento de parágrafos. 

iv. Presentación: marxes e sangrías. 

v. Ortografía correcta en palabras de léxico habitual.  

7. Recoñecer e empregar oralmente ou por escrito a estrutura dos textos explicitados nos 

contidos.  

8. Elaborar textos narrativos, descritivos, dialogados, instrutivos.  

9. Explicar o significado de palabras nun texto; serán do mesmo nivel có traballado na 

clase.  

10. Identificar as clases de palabras nun texto adecuado ao nivel. Non ten erros nas 

variables e nas invariables recoñece ben o adverbio, a preposición e as conxuncións 

coordinadas.  

11. Usar a modalidade, temporalidade e deíxe persoal dun modo axeitado.  

12. Distinguir entre rexistro formal e coloquial. 

13. Distinguir entre o dialecto e a lingua estándar. Recoñece a variedade dialectal da 

contorna.  

14. Ler e comprender cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas 

aos seus gustos, afeccións e intereses, o que se valorará a través dos libros de lecturas 

explicitados.  

15. Identificar e xustificar a pertenza dun texto a un texto determinado.  

16. Identificar metricamente o romance e o soneto coa correspondente xustificación da 

adscrición.  

17. Distinguir entre rima asonante e consonante e ser quen da medición do verso.  

18. Identificar tropos e figuras retóricas: comparación, metáfora, símbolo, paralelismo, 

aliteración, hipérbole, personificación, anáfora. 
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CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
MÍNIMOS, TEMPORALIZACIÓN, PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO     

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Instrumentos 

Procedementos 

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar     

h 

m 

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

B1.1. Escoitar de 
forma activa e 
comprender o 
sentido global 
de textos 
orais. 

LCLB1.1.1. Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e 
cortesía que regulan os debates e calquera intercambio comunicativo oral. 

75% TC OA CCL 

CSC 

a 

d 

g 

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

B1.2. Valorar a 
importancia da 
conversa na 
vida social 
practicando 
actos de fala 
(contando, 
describindo, 
opinando, 
dialogando, 
etc.), en 
situacións 
comunicativas 
propias da 
actividade 
escolar. 

LCLB1.2.1. Intervén en actos comunicativos orais e valora a súa 
participación. 

50% TC OA CCL 

CSIEE 

h B1.3. 
Coñecemento 

B1.3. Recoñecer, 
interpretar e 

LCLB1.3.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais valorando a 
claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión 

50% TC OA CCL 

CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO     

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Instrumentos 

Procedementos 

Competencias 
clave 

e uso 
progresivamen
te autónomo 
das 
estratexias 
necesarias 
para a 
produción e a 
avaliación de 
textos orais. 
Aspectos 
verbais e non 
verbais. 

avaliar 
progresivamen
te a claridade 
expositiva, a 
adecuación, a 
coherencia e a 
cohesión do 
contido das 
producións 
orais propias e 
alleas, así 
como os 
aspectos 
prosódicos e 
os elementos 
non verbais 
(acenos, 
movementos, 
ollada, etc.). 

dos contidos.  

LCLB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe 
non verbal, da xestión de tempos e do emprego de axudas audiovisuais en 
calquera tipo de discurso. 

25% TC OA CD 

LCLB1.3.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir da 
práctica habitual da avaliación e autoavaliación, e propón solucións para 
melloralas. 

25% TC OA CAA 

g 

h 

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

B1.4. Aprender a 
falar en 
público, en 
situacións 
formais e 
informais, de 
xeito individual 
ou en grupo. 

LCLB1.4.1. Realiza presentacións orais.  50% TC OA+TI+TG CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO     

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Instrumentos 

Procedementos 

Competencias 
clave 

a 

d 

h 

m 

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

B1.5. Reproducir 
situacións 
reais ou 
imaxinarias de 
comunicación 
potenciando o 
desenvolveme
nto progresivo 
das 
habilidades 
sociais, a 
expresión 
verbal e non 
verbal, e a 
representación 
de realidades, 
sentimentos e 
emocións. 

LCLB1.5.1. Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias de 
comunicación. 

50% TC OA CSC 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir     

h 

n 

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

B2.1. Ler, 
comprender, 
interpretar e 
valorar textos 
en diferentes 
formatos e 
soportes. 

LCLB2.1.1. Retén información e recoñece a idea principal e as ideas 
secundarias, comprendendo as relacións entre elas. 

50% TC PE CCL 

LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle 
permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá e nos procesos de 
aprendizaxe. 

50% TC PE CCL 

LCLB2.1.3. Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuais, esquemas, etc. 

50% TC PE CMCCT 

b B2.2. Utilización 
progresivamen

B2.2. Procurar e 
manexar 

LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de información 
integrando os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou 

25% TC OA CD 



13 

 

I.E.S. PONTEPEDRIÑA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO: 2019-2020 

 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO     

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Instrumentos 

Procedementos 

Competencias 
clave 

e 

h 

te autónoma 
da biblioteca 
escolar e das 
tecnoloxías da 
información e 
da 
comunicación 
como fonte de 
obtención de 
información. 
Educación 
para o uso, o 
tratamento e a 
produción de 
información. 

información, 
na biblioteca e 
noutras fontes, 
en papel ou 
dixital, para 
integrala nun 
proceso de 
aprendizaxe 
continua. 

escritos. 

LCLB2.2.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en 
versión dixital. 

50% TC OA CD 

LCLB2.2.3. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e 
de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos, 
etc. 

50% TC OA CD 

g 

h 

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

B2.3. Aplicar 
progresivamen
te as 
estratexias 
necesarias 
para producir 
textos 
adecuados, 
coherentes e 
cohesionados. 

LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos 
(esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta borradores de 
escritura. 

50% TC CC CSIE 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO     

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Instrumentos 

Procedementos 

Competencias 
clave 

h 

l 

B2.4. Produción 
de textos 
escritos e 
audiovisuais 
relacionados 
co ámbito 
persoal, co 
educativo ou 
escolar e co 
social. 

B2.5. Produción 
de textos 
escritos e 
audiovisuais 
narrativos, 
descritivos, 
instrutivos, 
expositivos e 
argumentativo
s e escritura 
de textos 
dialogados. 

B2.4. Escribir 
textos en 
diferentes 
soportes e 
formatos, en 
relación co 
ámbito de uso.  

LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou 
educativo e social, imitando textos modelo. 

50% TC PE 

TI 

CCL 

LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, 
argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. 

50% TC PE 

TI 

CCL 

LCLB2.4.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado 
dos elementos visuais que poden aparecer nos textos. 

25% TC PE 

TI 

CMCCT 

CD 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua     

b 

h 

B3.1. 
Recoñecemen
to, uso e 
explicación 
das categorías 
gramaticais: 
substantivo, 
adxectivo, 

B3.1. Aplicar os 
coñecementos 
sobre a lingua 
e as súas 
normas de uso 
para resolver 
problemas de 
comprensión 

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, 
e utiliza este coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos 
propios e alleos. 

50% TC PE CCL 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos 
propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a 
produción de textos nas súas producións orais, escritas e audiovisuais. 

75% TC PE 

OA 

CC 

 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO     

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Instrumentos 

Procedementos 

Competencias 
clave 

determinante, 
pronome, 
verbo, 
adverbio, 
preposición, 
conxunción e 
interxección. 

B3.2. 
Coñecemento, 
uso e 
valoración das 
normas 
ortográficas e 
gramaticais, 
recoñecendo o 
seu valor 
social e a 
necesidade de 
cinguirse a 
elas para 
conseguir 
unha 
comunicación 
eficaz. 

de textos orais 
e escritos e 
para a 
composición e 
a revisión 
progresivamen
te autónoma 
dos textos 
propios e 
alleos. 

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas 
producións orais e escritas. 

50% TC PE 

OA 

CCL 

e 

h 

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

B3.2. Usar de 
forma efectiva 
os dicionarios 
e outras fontes 
de consulta, 
tanto en papel 
como en 
formato dixital, 
para resolver 
dúbidas en 

LCLB3.2.1. Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos para 
resolver as súas dúbidas sobre o uso da lingua e para ampliar o seu 
vocabulario. 

25% TC OA CD 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO     

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Instrumentos 

Procedementos 

Competencias 
clave 

relación ao 
manexo da 
lingua e para 
enriquecer o 
propio 
vocabulario. 

h B3.4. 
Recoñecemen
to, uso e 
explicación 
dos 
conectores 
textuais e dos 
principais 
mecanismos 
de referencia 
interna, tanto 
gramaticais 
como léxicos. 

B3.3. Identificar 
os conectores 
textuais e os 
principais 
mecanismos 
de referencia 
interna 
presentes nos 
textos, 
recoñecendo a 
súa función na 
organización 
do contido do 
discurso. 

LCLB3.3.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, 
contraste e explicación) e os principais mecanismos de referencia interna, 
gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos (elipse e substitucións 
mediante sinónimos e hiperónimos), valorando a súa función na 
organización do contido do texto. 

25% TC PE 

OA 

CCL 

a 

h 

B3.5. 
Recoñecemen
to, uso e 
explicación 
dos recursos 
de 
modalización 
en función da 
persoa que 
fala ou 
escribe. 
Expresión da 
obxectividade 

B3.4. Identificar a 
intención 
comunicativa 
da persoa que 
fala ou 
escribe.  

LCLB3.4.1. Recoñece a expresión da obxectividade ou subxectividade 
identificando as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención 
comunicativa do emisor. 

50% TC PE CSC 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO     

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Instrumentos 

Procedementos 

Competencias 
clave 

e da 
subxectividade 
a través das 
modalidades 
oracionais e 
as referencias 
internas ao 
emisor e ao 
receptor nos 
textos. 

i 

l 

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

B3.5. Participar 
en proxectos 
(elaboración 
de materiais 
multimedia, 
folletos, 
carteis, 
recensións 
sobre libros e 
películas, etc.) 
nos que se 
utilicen varias 
linguas, tanto 
curriculares 
como outras 
presentes no 
centro 
docente, e 
relacionados 
cos elementos 
transversais, 
evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 

LCLB3.5.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, obras de teatro, etc.) 
nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

50% TC TI 

TG 

CCL 

CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO     

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Instrumentos 

Procedementos 

Competencias 
clave 

lingüísticos ou 
culturais. 

culturais. 

a 

h 

i 

ñ 

o 

B3.7. 
Recoñecemen
to da 
diversidade 
lingüística 
propia do 
ámbito 
persoal, social 
e mediático. 

B3.6. Recoñecer 
e valorar a 
diversidade 
lingüística, con 
especial 
atención á 
realidade do 
centro docente 
e do ámbito 
social do 
alumnado. 

LCLB3.6.1. Coñece e valora a diversidade lingüística do seu grupo, do centro 
docente e do seu ámbito social próximo. 

50% TC OA CSC 

g 

h 

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

B3.7. Reflexionar 
sobre o 
sistema e as 
normas de uso 
das linguas, 
mediante a 
comparación e 
a 
transformación 
de textos, 
enunciados e 
palabras, e 
utilizar estes 
coñecementos 
para 
solucionar 
problemas de 
comprensión e 
para a 
produción de 

LCLB3.7.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para 
mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das 
outras. 

25% TC OA CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO     

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Instrumentos 

Procedementos 

Competencias 
clave 

textos. 

 Bloque 4. Educación literaria     

h 

l 

n 

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

B4.1. Ler 
fragmentos ou 
obras da 
literatura 
española e 
universal de 
todos os 
tempos, e da 
literatura 
xuvenil, 
próximas aos 
propios gustos 
e ás propias 
afeccións, 
amosando 
interese pola 
lectura. 

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras 
literarias próximas aos seus gustos, ás súas afeccións e aos seus 
intereses. 

75% TC PE CCL 

CCEC 

h 

l 

n 

B4.1. Lectura 
libre de obras 
da literatura 
española e 
universal, e da 
literatura 
xuvenil, como 
fonte de 
pracer, de 

B4.2. Fomentar o 
gusto e o 
hábito pola 
lectura en 
todas as súas 
vertentes: 
como fonte de 
acceso ao 
coñecemento 

LCLB4.2.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos 
compañeiros e coas compañeiras. 

50% TC OA CCEC 

LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo 
progresivamente a expresión corporal como manifestación de sentimentos 
e emocións, respectando as producións das demais persoas. 

50% TC OA CCEC 

CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO     

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Instrumentos 

Procedementos 

Competencias 
clave 

enriquecement
o persoal e de 
coñecemento 
do mundo, 
para lograr o 
desenvolveme
nto dos seus 
propios gustos 
e intereses 
literarios, e a 
súa autonomía 
de lectura. 

e como 
instrumento de 
lecer e 
diversión que 
permite 
explorar 
mundos 
diferentes aos 
nosos, reais 
ou 
imaxinarios. 

h 

l 

n 

B4.2. Redacción 
de textos de 
intención 
literaria a partir 
da lectura de 
textos 
utilizando as 
convencións 
formais do 
xénero e con 
intención 
lúdica e 
creativa. 

B4.3. Redactar 
textos 
persoais de 
intención 
literaria 
seguindo as 
convencións 
do xénero, con 
intención 
lúdica e 
creativa. 

LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos 
dados seguindo as convencións do xénero con intención lúdica e creativa. 

50% TC PE 

TI 

CC 

CCL 

CCEC 

LCLB4.3.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e regular os seus propios sentimentos. 

50% TC OA CCEC 

CSIE 
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Abreviaturas:  

TC: Ao longo de todo o curso.  

PE: Proba escrita. 

PO: Proba oral.  

OA: Observación de aula.  

TI: Traballo individual. 

TG: Traballo en grupo.  
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 En canto a lingua oral, comezaremos tamén coa comprensión oral de textos curtos. 

Entendemos que á parte de inicialos nesta práctica, mellora a súa concentración. Faranse 

prácticas ao longo do curso. Poderán ser obxecto de exame no 10% que corresponde a 

escritura.  

 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 Ao tratarse dun 1º da ESO todos os bloques serán tratados ao longo do curso. 

Seguiremos nese sentido o indicado polo libro de texto da editorial Teide a razón de tres 

unidades por avaliación. Nestas unidades a propia editorial distribúe os contidos e 

estándares de aprendizaxe de modo que en cada unha haxa materia pertencente aos catro 

bloques.  

 En canto aos libros de lectura, establécense os seguintes como obrigatorios:  

 1ª avaliación:   

 IRISH, W. : “Aprendiz de detective”e “Un robo muy costoso“, Vicens Vives (Cucaña) 

 2ª avaliación:  

ALCOLEA, A.: El medallón perdido, Anaya 

La rosa de los vientos. Antología poética, Vicens Vives (Cucaña) 

 3ª avaliación:   

 MIHURA, M.: Melocotón en almíbar, Teide 

 Libros optativos 

TWAIN, M.: Las aventuras de Tom Sawyer, Teide (adaptación) 
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SEGUNDO DA E.S.O. 
 

 

 

Grupos: 

Tres grupos  

 

Profesorado:  

 Nieves Doval Fernández (2ºR) 

Susana Iglesias Feijoo (2ºT) 

María Jesús Vázquez  (2ºS) 
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MATERIAIS E RECURSOS 
 

Libro de texto:  

 

 ARCE, M. et al. (2015): Lengua castellana y literatura 2, Barcelona, Teide  

 

Libros de lectura:  

  

STEVENSON, R.L.: “El diablo en la botella” e “El ladrón de cadáveres”, Vicens Vives 

(Cucaña)  

 VERNE, J.: La vuelta al mundo en ochenta días, Teide (adaptación) 

CHRISTIE, A.: La ratonera, Vicens Vives 

 Antoloxía de poemas seleccionados polas profesoras.  

Lectura optativa:  

 SWIFT, J. : Los viajes de Gulliver,  Teide (adaptación) 
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OBXECTIVOS DE 2º DA E.S.O. 
 

1. Ler de modo aceptablemente fluído e correcto en voz alta.  

2. Expresarse oral e por escrito de modo aceptablemente fluído e correcta 

3. Ter unha caligrafía lexible.  

4. Estruturar axeitadamente en parágrafos.  

5. Presentar adecuadamente os seus escritos: marxes e sangrías. 

6. Utilizar correctamente os puntos e seguidos e comas.  

7. Elaborar frases coherentes e cohesionadas cos procedementos incluídos nos contidos.  

8. Non ter faltas de ortografía en palabras do léxico habitual. 

9. Ser adecuada a súa expresión oral e escrita á situación comunicativa.  

10. Utilizar un léxico e sintaxe correspondentes ao nivel cursado.  

11. Recoñecer e empregar oralmente ou por escrito a estrutura dos textos explicitados nos 

contidos.  

12. Comprender textos de nivel axeitado ao curso.  

13. Ser quen de elaborar resumos e esquemas de texto do nivel do traballado na clase.  

14. Elaborar os textos incluídos nos contidos.  

15. Identificar as clases de palabras nun texto. 

16. Distinguir e unidade de función.  

17. Distinguir frase de oración.  

18. Identificar a concordancia como mecanismo sintáctico.  

19. Identificar os principais mecanismos de cohesión.  

20. Identificar as funcións da frase.  

21. Identificar en exemplos tipo as seguintes funcións: suxeito, complemento directo, 

complemento indirecto, complemento circunstancial, atributo.  

22. Distinguir entre rexistro formal e coloquial. 

23. Ler e comprender cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas 

aos seus gustos, afeccións e intereses, o que se valorará a través dos libros de lecturas 

explicitados. 

24. Ler e comprender cun grao crecente de interese obras literarias canónicas da historia 

da literatura universal.  

25. Valorar as obras de lectura incluídas na relación, resumindo o contido, explicando os 

aspectos que máis lle chamaron a atención e o que a lectura lle achegou como 

experiencia persoal.  

26. Identificar razoadamente os distintos xéneros e subxéneros literarios. 

27. Identificar metricamente o romance e o soneto coa correspondente xustificación da 

adscrición.  

28. Distinguir entre rima asonante e consonante e ser quen da medición do verso.  

29. Identifica tropos e figuras retóricas: comparación, metáfora, símbolo, paralelismo, 

aliteración, hipérbole, personificación, anáfora. 

30. Identificar e coñecer autores e obras relevantes da literatura universal.  
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CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

MÍNIMOS, TEMPORALIZACIÓN, PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

avaliacón 

Competencias  

clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar     

h 

m 

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

B1.1. Escoitar de forma 
activa, comprender, 
interpretar e valorar 
textos orais propios 
dos ámbitos persoal, 
educativo ou escolar, e 
social.  

LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais propios 
do ámbito persoal, escolar/ educativo e social, identificando a 
estrutura, a información relevante e a intención comunicativa 
do/da falante. 

50% TC OA CCL 

LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae informacións 
concretas. 

50% TC OA CCL 

LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais respectando a 
xerarquía dada. 

50% TC OA CCL 

h 

m 

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

B1.2. Escoitar de xeito 
activo, comprender, 
interpretar e valorar 
textos orais de 
diferente tipo. 

LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais de 
intención narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva e 
argumentativa, identificando a información relevante, 
determinando o tema e recoñecendo a intención comunicativa 
do/da falante, así como a súa estrutura e as estratexias de 
cohesión textual oral. 

50% TC OA CCL 

LCLB1.2.2. Retén información relevante e extrae informacións 
concretas.  

50% TC OA CCL 

LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados 
para localizar o significado de palabras ou enunciados 
descoñecidos (demanda axuda, procura en dicionarios, lembra 
o contexto en que aparece, etc.). 

50% TC OA CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

avaliacón 

Competencias  

clave 

LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos e argumentativos de forma clara, recollendo as 
ideas principais e integrando a información en oracións que se 
relacionen loxicamente e semanticamente. 

50% TC OA CCL 

CAA 

h 

m 

B1.3. Escoita activa e 
cumprimento das 
normas básicas que 
favorecen a 
comunicación. 

B1.3. Escoitar de xeito 
activo e comprender o 
sentido global de 
textos orais. 

LCLB1.3.1. Observa e analiza as intervencións particulares de 
cada participante nun debate tendo en conta o ton empregado, 
a linguaxe que se utiliza, o contido e o grao de respecto cara 
ás opinións das demais persoas. 

50% TC OA CCL 

CSC 

h B1.4. Coñecemento e 
uso 
progresivamente 
autónomo das 
estratexias 
necesarias para a 
produción e a 
avaliación de textos 
orais. Aspectos 
verbais e non 
verbais. 

B1.4. Comprender o 
sentido global de 
textos orais. 

LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción de discursos orais 
valorando a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia 
do discurso e a cohesión dos contidos.  

25% TC OA CSIE 

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da 
linguaxe non verbal e da xestión de tempos, e o emprego de 
axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

52% TC OA CD 

LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a 
partir da práctica habitual da avaliación e autoavaliación, e 
propón solucións para melloralas. 

50% TC OA CAA 

g 

h 

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

B1.5. Aprender a falar en 
público, en situacións 
formais e informais, de 
xeito individual ou en 
grupo. 

LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais.  50% 2ªav.  OA CCL 

LCLB1.5.2. Realiza intervencións non planificadas dentro da 
aula, analizando e comparando as similitudes e as diferenzas 
entre discursos formais e espontáneos. 

50% TC OA CSC 

LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel 
formal da lingua nas súas prácticas orais. 

50% TC OA CCL 

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e 
adaptando a súa mensaxe á finalidade da práctica oral. 

50% TC OA CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

avaliacón 

Competencias  

clave 

a 

d 

g 

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

B1.7. Creación de 
textos orais e 
audiovisuais que 
reproduzan 
situacións reais ou 
imaxinarias de 
comunicación. 

B1.6. Participar e valorar 
a intervención en 
debates, coloquios e 
conversas 
espontáneas. 

LCLB1.6.1. Cínguese ao tema, non divaga e atende as 
instrucións do/da moderador/a en debates e coloquios. 

50% TC OA CSC 

LCLB1.6.2. Respecta as normas de cortesía que deben dirixir as 
conversas orais axustándose á quenda de palabra, 
respectando o espazo, xesticulando adecuadamente, 
escoitando activamente as demais persoas e usando fórmulas 
de saúdo e despedida. 

75% TC OA CCL 

CSC 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir     

b 

h 

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

B2.1. Aplicar estratexias 
de lectura comprensiva 
e crítica de textos. 

LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en 
función do obxectivo e o tipo de texto. 

50% TC OA CCL 

LCLB2.1.2. Comprende o significado das palabras propias de 
nivel formal da lingua e incorpóraas ao seu repertorio léxico. 

50% TC PE CCL 

LCLB2.1.3. Relaciona a información explícita e implícita dun 
texto, e pona en relación co contexto. 

50% TC PE CCEC 

LCLB2.1.4. Deduce a idea principal dun texto e recoñece as 
ideas secundarias, comprendendo as relacións que se 
establecen entre elas.  

50% TC PE CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

avaliacón 

Competencias  

clave 

LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha 
frase ou dun texto que conteña diferentes matices semánticos 
e que favorezan a construción do significado global e a 
avaliación crítica. 

50% TC PE CMCCT 

b 

h 

l 

B2.2. Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos narrativos, 
descritivos, 
instrutivos, 
expositivos e 
argumentativos. 

B2.2. Ler, comprender, 
interpretar e valorar 
textos en diferentes 
formatos e soportes. 

LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia informacións 
explícitas e implícitas nun texto, e deduce informacións ou 
valoracións implícitas. 

50% TC PE CCL 

LCLB2.2.2. Interpreta, explica e deduce a información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, 
esquemas, etc. 

50% TC PE CMCCT 

b 

e 

h 

B2.3. Utilización 
progresivamente 
autónoma da 
biblioteca escolar e 
das tecnoloxías da 
información e da 
comunicación como 
fonte de obtención 
de información. 
Educación para o 
uso, o tratamento e 
a produción de 
información. 

B2.3. Procurar e manexar 
información, na 
biblioteca e noutras 
fontes, en papel ou 
dixital, para integrala 
nun proceso de 
aprendizaxe continua. 

LCLB2.3.1. Utiliza de xeito autónomo diversas fontes de 
información integrando os coñecementos adquiridos nos seus 
discursos orais ou escritos. 

25% TC OA CD 

LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, 
locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 
autonomamente libros, vídeos, etc. 

50% TC OA CD 

g 

h 

B2.4. Coñecemento e 
uso das técnicas e 
as estratexias para a 
produción de textos 
escritos: 
planificación, 
obtención de datos, 

B2.4. Aplicar 
progresivamente as 
estratexias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes 
e cohesionados. 

LCLB2.4.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus 
escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e 
redacta borradores de escritura. 

50% TC OA CSIE 

LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, 
organizando as ideas con claridade, enlazando enunciados en 
secuencias lineais cohesionadas e respectando as normas 

50% TC PE CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

avaliacón 

Competencias  

clave 

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

gramaticais e ortográficas.  

e 

h 

i 

l 

B2.5. Produción de 
textos escritos e 
audiovisuais 
relacionados co 
ámbito persoal, 
educativo ou 
escolar, e social. 

B2.6. Produción de 
textos escritos e 
audiovisuais 
narrativos, 
descritivos, 
instrutivos, 
expositivos e 
argumentativos, e 
escritura de textos 
dialogados. 

B2.5. Escribir textos en 
diferentes soportes e 
formatos, en relación 
co ámbito de uso.  

LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, 
escolar ou educativo e social, imitando textos modelo. 

50% TC PE+TI CCL 

LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 
expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos 
modelo. 

50% TC PR*TI CCEC 

LCLB2.5.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o 
significado dos elementos visuais que poden aparecer nos 
textos. 

50% TC PE+TI CMCCT 

CD 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua     

b 

h 

B3.1. Recoñecemento, 
uso e explicación 
das categorías 
gramaticais: 
substantivo, 
adxectivo, 
determinante, 
pronome, verbo, 

B3.1. Aplicar os 
coñecementos sobre a 
lingua e as súas 
normas de uso para 
resolver problemas de 
comprensión de textos 
orais e escritos, e para 
a composición e a 

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos. 

50% TC PE CCL 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais 
en textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 
adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 
producións orais, escritas e audiovisuais. 

75% TC PE+CC+OA CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

avaliacón 

Competencias  

clave 

adverbio, 
preposición, 
conxunción e 
interxección. 

B3.2. Coñecemento, 
uso e valoración das 
normas ortográficas 
e gramaticais, 
recoñecendo o seu 
valor social e a 
necesidade de 
cinguirse a elas para 
conseguir unha 
comunicación eficaz. 

revisión 
progresivamente 
autónoma dos textos 
propios e alleos. 

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais 
nas súas producións orais e escritas. 

50% 1ª av. PE+OA CCL 

b 

h 

B3.3. Comprensión e 
interpretación dos 
compoñentes do 
significado das 
palabras: denotación 
e connotación.  

B3.2. Comprender o 
significado das 
palabras en toda a súa 
extensión para 
recoñecer e diferenciar 
os usos obxectivos dos 
subxectivos. 

LCLB3.2.1. Diferencia os compoñentes denotativos e 
connotativos no significado das palabras dentro dunha frase 
ou un texto oral ou escrito. 

50% TC PE+OA CCL 

h B3.4. Coñecemento 
reflexivo das 
relacións 
semánticas que se 
establecen entre as 
palabras. 

B3.3. Comprender e 
valorar as relacións de 
igualdade e de 
contrariedade que se 
establecen entre as 
palabras e o seu uso 
no discurso oral e 
escrito. 

LCLB3.3.1. Recoñece e usa sinónimos e antónimos dunha 
palabra, e explica o seu uso concreto nunha frase ou nun texto 
oral ou escrito. 

50% TC PE+OA CCL 

h B3.5. Observación, 
reflexión e 

B3.4. Recoñecer os 
cambios de significado 

LCLB3.4.1. Recoñece e explica o uso metafórico e metonímico 
das palabras nunha frase ou nun texto oral ou escrito. 

50% TC PE+OA CCEC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

avaliacón 

Competencias  

clave 

n explicación dos 
cambios que afectan 
o significado das 
palabras: causas e 
mecanismos. 
Metáfora, 
metonimia, palabras 
tabú e eufemismos. 

que afectan a palabra 
no texto: metáfora, 
metonimia, palabras 
tabú e eufemismos. 

LCLB3.4.2. Recoñece e explica os fenómenos contextuais que 
afectan o significado global das palabras: tabú e eufemismo. 

50% 1ª av. PE CCEC 

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

B3.5. Identificar os 
conectores textuais e 
os principais 
mecanismos de 
referencia interna 
presentes nos textos, 
recoñecendo a súa 
función na 
organización do 
contido do discurso. 

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de 
adición, contraste e explicación) e os principais mecanismos 
de referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) 
e léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), e valora a súa función na organización do 
contido do texto. 

25% TC PE CCL 

a 

h 

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

B3.6. Identificar a 
intención comunicativa 
da persoa que fala ou 
escribe.  

LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que implica o uso dos 
tempos e modos verbais. 

50% 1ª av. PE CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

avaliacón 

Competencias  

clave 

i 

l 

B3.8. Participación en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensións 
sobre libros e 
películas, etc.) nos 
que se utilicen 
varias linguas, tanto 
curriculares como 
outras presentes no 
centro docente, e 
relacionados cos 
elementos 
transversais, 
evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais. 

B3.7. Participar en 
proxectos (elaboración 
de materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensións 
sobre libros e 
películas, etc.) nos que 
se utilicen varias 
linguas, tanto 
curriculares como 
outras presentes no 
centro docente, e 
relacionados cos 
elementos 
transversais, evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais. 

LCLB3.7.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias 
que posúe como persoa plurilingüe. 

25% TC TI+TG CCL 

a 

h 

i 

ñ 

o 

B3.9. Recoñecemento 
da diversidade 
lingüística propia do 
ámbito persoal, 
social e mediático. 

B3.8. Recoñecer e valorar 
a diversidade 
lingüística, con 
especial atención á 
realidade galega. 

LCLB3.8.1. Coñece e valora a diversidade lingüística de Galicia. 50% 3ª av. PE CSC 

g 

h 

B3.10. Identificación e 
progresiva 
utilización dos 
coñecementos sobre 
as linguas para 
desenvolver unha 
competencia 

B3.9. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas 
de uso das linguas, 
mediante a 
comparación e a 
transformación de 
textos, enunciados e 

LCLB3.9.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a 
produción dos textos traballados en calquera das outras. 

25% TC PE CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

avaliacón 

Competencias  

clave 

comunicativa 
integrada. 

palabras, e utilizar 
estes coñecementos 
para solucionar 
problemas de 
comprensión e para a 
produción de textos. 

 Bloque 4. Educación literaria     

h 

l 

n 

c 

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

B4.1. Ler fragmentos ou 
obras da literatura 
española e universal 
de todos os tempos e 
da literatura xuvenil, 
próximas aos propios 
gustos e ás afeccións, 
amosando interese 
pola lectura. 

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás  súas 
afeccións e aos seus intereses. 

75% TC PE CCL 

h 

l 

n 

c 

B4.1. Lectura libre de 
obras da literatura 
española e 
universal, e da 
literatura xuvenil 
como fonte de 
pracer, de 
enriquecemento 

B4.2. Promover a 
reflexión sobre a 
conexión entre a 
literatura e o resto das 
artes (música, pintura, 
cine, etc.), como 
expresión do 
sentimento humano, 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a capacidade de 
reflexión observando, analizando e explicando a relación entre 
diversas manifestacións artísticas de todas as épocas (música, 
pintura, cine, etc.). 

50% TC PE CCEC 

LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución 
de personaxes-tipo, temas e formas ao longo de diversos 
períodos histórico-literarios ata a actualidade. 

50% TC PE CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

avaliacón 

Competencias  

clave 

persoal e de 
coñecemento do 
mundo, para lograr o 
desenvolvemento 
dos seus propios 
gustos e intereses 
literarios, e a súa 
autonomía de 
lectura. 

analizando e 
interrelacionando obras 
literarias, musicais, 
arquitectónicas, etc. 
personaxes e temas de 
todas as épocas. 

h 

l 

n 

c 

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

B4.3. Fomentar o gusto e 
o hábito pola lectura en 
todas as súas 
vertentes: como fonte 
de acceso ao 
coñecemento e como 
instrumento de lecer e 
diversión que permite 
explorar mundos 
diferentes aos nosos, 
reais ou imaxinarios. 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos/coas compañeiros/as. 

50% TC OA CCL 

CSC 

LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, adecuando a voz, 
apoiándose en elementos da comunicación non verbal e 
potenciando a expresividade verbal. 

75%  

 

 

TC 

PO CCL 

h 

l 

n 

B4.2. Redacción de 
textos de intención 
literaria a partir da 
lectura de textos, 
utilizando as 
convencións formais 
do xénero e con 

B4.4. Redactar textos 
persoais de intención 
literaria seguindo as 
convencións do 
xénero, con intención 
lúdica e creativa. 

LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

50% TC PE+TI+CC CCL 

CCEC 

LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento 
de comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 
sentimentos. 

50% TC OA CAA 



36 

 

I.E.S. PONTEPEDRIÑA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO: 2019-2020 

 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

avaliacón 

Competencias  

clave 

intención lúdica e 
creativa. 

 

Abreviaturas:  

TC: Ao longo de todo o curso.  

PE: Proba escrita. 

PO: Proba oral.  

OA: Observación de aula.  

TI: Traballo individual. 

TG: Traballo en grupo.  
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TEMPORALIZACIÓN DOS LIBROS DE LECTURA 
 As profesoras irán adecuando o libro de texto á materia impartida en cada trimestre. 

Mentres que en Literatura se seguirá unha orde lineal, en Lingua será precisa unha 

reordenación.  

 

 En canto aos libros de lectura, establécense os seguintes como obrigatorios:  

 1ª avaliación:   

STEVENSON,  :”El diablo en la botella” e “El ladrón de cadáveres”, Vicens Vives 

(Cucaña) 

 2ª avaliación:  

 VERNE, J.: La vuelta al mundo en ochenta días,  Teide 

3ª avaliación:  

 CHRISTIE, A.: La ratonera, Vicens Vives 

 Antoloxía de poemas seleccionados polas profesoras. 

Lecturas optativas:  

 SWIFT, J.: Los viajes de Gulliver, Teide (adaptación) 
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TERCEIRO DA E.S.O. 
 

 

 

Grupos: 

 Dous.  

 

Profesorado:  

 Susana Iglesias Feijoo.  

 

 

Libro de texto:  

 MÍNGUEZ GALLEGO, A. et al. (2011), Castellano 3 ESO. Lengua y literatura., Tabarca 

llibres, 2016 
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MATERIAIS E RECURSOS 
 

Libro de texto:  Libro de texto:  MÍNGUEZ GALLEGO, A. et al. (2016), Castellano 3 ESO. 

Lengua y literatura, Tabarca llibres 

 

Libros de lectura:  
 1ª avaliación: 

 CANSINO, Eliacer: El misterio Velázquez, Bruño 

 2ª avaliación:  

 CERVANTES, M. De: “Rinconete y Cortadillo”, Bambú 

 3ª avaliación:  

 LOPE DE VEGA: Fuenteovejuna, SM 

 

 Haberá a seguinte lectura optativa:  

RUIZ GARCÍA, P.: El enigma del scriptorium, SM (Gran Angular) 
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OBXECTIVOS DE 3º DA ESO 
 

1. Expresarse oralmente e por escrito de modo fluído, coherente e cohesionado ademais 

de correcto.  

2. Demostrar un aproveitamento mínimo nas actitudes relacionadas coa lingua; respecto 

pola diversidade lingüística ou polas normas de interacción verbal.  

3. Expresarse oralmente e por escrito de forma fluída e correcta adecuándose á situación 

comunicativa e de modo coherente e cohesionado.  

a) Lee de modo fluído en voz alta.  

b) Expresarse oralmente de modo fluído, adecuado e organizado en castelán en 

exposicións orais.  

c) Ter unha caligrafía lexible.  

d) Estruturar en parágrafos.  

e) Presentar os seus escritos de modo adecuado: marxes, sangrías.  

f) Utilizar correctamente os puntos e seguido e comas.  

g) Utilizar frases coherentes e cohesionadas.  

h) Non ter faltas de ortografía en palabras do léxico habitual. 

i) Adecuarse á situación comunicativa.  

j) Utilizar o léxico e sintaxe que corresponden ao nivel cursado.  

 

4. Saber sintetizar textos orais e escritos recoñecendo a súa estrutura.  

5. Comprender textos orais e escritos e valora de forma crítica e argumentada o seu 

contido.  

6. Respectar as convencións dos textos orais: cortesía, quendas de fala. 

7. Explicar o significado de palabras nun texto.  

8. Recoñecer e empregar oral e por escrito a estrutura dos textos explicitados nos 

contidos.  

9. Identificar e usar correctamente as diferentes clases de palabras.  

10. Identificar as perífrases verbais en exemplos tipo.  

11.  Transformar as estruturas activas en pasivas.  

12. Identificar as funcións da frase e da oración simple de modo que non se cometen erros 

que subvertan os principios básicos de identificación dunha función.  

13. Identificar a unidade e función dun segmento dentro dun texto.   

14. Identificar en exemplos tipo as seguintes funcións: suxeito, complemento directo, 

complemento indirecto, complemento circunstancial, atributo e c. axente.  

15. Distinguir entre derivación e composición, prefixos e sufixos, e, dentro destes, entre 

prefixos e sufixos derivativos e flexivos.  

16. Identificar e localizar distintos procedementos de formación de palabras.  

17. Identificar e localizar as diferentes relacións semánticas e cambios semánticos.  

18. Distinguir entre denotación e connotación.  

19. Utilizar a terminoloxía adecuada para a explicación de textos.  

20. Identificar as distintas variedades do español e a súa orixe.  

21. Usar as variedades adecuadas ao contexto. 

22. Identificar os mecanismos de cohesión nun texto.  
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23. Recoñecer as propiedades textuais e produce textos que as respecten.  

a. Ler e comprender cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias 

próximas aos seus gustos, afeccións e intereses, o que se valorará a través dos 

libros de lecturas explicitados. 

24. Valorar as obras de lectura incluídas na relación, resumindo o contido, explicando os 

aspectos que máis lle chamaron a atención e o que a lectura lle achegou como 

experiencia persoal. 

25. Xustificar a adscrición dun texto a un movemento determinado (ata o S. XVII incluído) 

26. Demostrar unha adecuada comprensión lectora e de análise dos textos literarios: 

temática, técnica, estilo e métrica dos textos literarios lidos e das obras obxecto de 

lectura obrigatoria.  

27. Localizar cronoloxicamente e no que toca ao movemento e xénero correspondentes, 

un fragmento, unha obra ou un autor determinados.  

28. Identificar a métrica do romance e do soneto coa correspondente xustificación da 

adscrición.  

29. Distinguir entre rima asonante e consonante e capacidade da medición do verso.  

30. Identificar os tropos e figuras retóricas: comparación, metáfora, símbolo, paralelismo, 

aliteración, hipérbole, personificación, anáfora, antítese, hipérbato. 

 

 

 

 

 

 



42 

 

I.E.S. PONTEPEDRIÑA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO: 2019-2020 

 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
MÍNIMOS, TEMPORALIZACIÓN, PROCEDEMENTOS E INTRUMENTOS, COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

Instrumentos 

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar     

h 

m 

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

B1.1. Escoitar de xeito 
activo, comprender, 
interpretar e valorar 
textos orais propios 
dos ámbitos persoal, 
educativo ou escolar, 
e social.  

LCLB1.1.1. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do 
texto, analizando fontes de procedencia non verbal. 

50% TC OA CCL 

LCLB1.1.2. Comprende o sentido global de textos publicitarios, 
informativos e de opinión procedentes dos medios de 
comunicación, distinguindo a información da persuasión na 
publicidade e a información da opinión en noticias, reportaxes, 
etc., identificando as estratexias de enfatización e de expansión. 

50% TC OA CSC 

LCLB1.1.3. Resume textos, de forma oral, recollendo as ideas 
principais e integrándoas con claridade en oracións que se 
relacionen loxicamente e semanticamente. 

50% TC OA CCL 

h 

m 

B1.2. Comprensión, 
interpretación e 
valoración de 
textos orais en 
relación coa súa 
finalidade: textos 
narrativos, 
descritivos, 
instrutivos, 

B1.2. Escoitar de xeito 
activo, comprender, 
interpretar e valorar 
textos orais de 
diferente tipo. 

LCLB1.2.1. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do 
texto, analizando fontes de procedencia non verbal. 

50% TC OA CCL 

LCLB1.2.2. Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da 
estrutura de textos narrativos, descritivos, expositivos, 
argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos razoados e 
relacionándoos con conceptos persoais, para xustificar un punto 
de vista particular. 

50% TC OA CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

Instrumentos 

Competencias 
clave 

expositivos e 
argumentativos. 

h 

m 

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

B1.3. Escoitar de xeito 
activo e comprender 
o sentido global de 
textos orais. 

LCLB1.3.1. Escoita, observa e explica o sentido global de debates, 
coloquios e conversas espontáneas identificando a información 
salientable, determinando o tema e recoñecendo a intención 
comunicativa e a postura de cada participante, así como as 
diferenzas formais e de contido que regulan os intercambios 
comunicativos formais e os intercambios comunicativos 
espontáneos. 

50% TC OA CSC 

h B1.4. Coñecemento 
e uso 
progresivamente 
autónomo das 
estratexias 
necesarias para a 
produción e a 
avaliación de 
textos orais. 
Aspectos verbais 
e non verbais. 

B1.4. Recoñecer, 
interpretar e avaliar 
progresivamente a 
claridade expositiva, 
a adecuación, a 
coherencia e a 
cohesión do contido 
das producións orais 
propias e alleas, así 
como os aspectos 
prosódicos e os 
elementos non 
verbais (acenos, 
movementos, ollada, 
etc.). 

LCLB1.4.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais 
valorando a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dos contidos.  

50% TC OA CCL 

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da 
linguaxe non verbal, da xestión de tempos e do emprego de 
axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

25% TC OA CD 
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 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

Instrumentos 

Competencias 
clave 

g 

h 

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

B1.5. Aprender a falar 
en público, en 
situacións formais e 
informais, de xeito 
individual ou en 
grupo. 

LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais.  50% TC OA CCL 

LCLB1.5.2. Organiza o contido e elabora guións previos á 
intervención oral formal, seleccionando a idea central e o 
momento en que vai ser presentada ao seu auditorio, así como 
as ideas secundarias e os exemplos que van apoiar o seu 
desenvolvemento.  

50% TC OA CCL 

LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel 
formal da lingua nas súas prácticas orais. 

50% TC OA CCL 

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e 
adaptando a súa mensaxe á finalidade da práctica oral. 

75% TC OA CCL 

LCLB1.5.5. Avalía, por medio de guías, as producións propias e 
alleas, mellorando progresivamente as súas prácticas 
discursivas. 

50% TC OA CAA 

a 

d 

g 

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

B1.6. Participar e 
valorar a 
intervención en 
debates, coloquios e 
conversas 
espontáneas. 

LCLB1.6.1. Participa activamente en debates e coloquios 
escolares respectando as regras de interacción, intervención e 
cortesía que os regulan, manifestando as súas opinións e 
respectando as opinións das demais persoas. 

75% TC OA CSC 

LCLB1.6.2. Avalía as intervencións propias e alleas. 25% TC OA CCL 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir     

b B2.1. Coñecemento 
e uso das 

B2.1. Aplicar 
estratexias de lectura 

LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en 
función do obxectivo e o tipo de texto. 

50% TC OA CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

Instrumentos 

Competencias 
clave 

h técnicas e as 
estratexias 
necesarias para a 
comprensión de 
textos escritos. 

comprensiva e crítica 
de textos. 

LCLB2.1.2. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase 
ou dun texto que conteña matices semánticos e que favorezan a 
construción do significado global e a avaliación crítica. 

50% TC OA CCL 

LCLB2.1.3. Avalía o seu proceso de comprensión de lectura 
usando fichas sinxelas de autoavaliación.  

50% TC OA CAA 

h 

l 

B2.2. Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos narrativos, 
descritivos, 
instrutivos, 
expositivos e 
argumentativos. 

B2.2. Ler, comprender, 
interpretar e valorar 
textos en diferentes 
formatos e soportes. 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa 
de textos escritos propios do ámbito persoal e familiar, 
educativo ou escolar, e social (medios de comunicación), 
identificando a tipoloxía textual seleccionada, a organización do 
contido, as marcas lingüísticas e o formato utilizado. 

50% TC PE CCL 

LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa 
de textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos, 
argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía textual 
seleccionada, as marcas lingüísticas e a organización do 
contido. 

50% TC PE CCEC 

a 

c 

h 

B2.3. Actitude 
progresivamente 
crítica e reflexiva 
ante a lectura 
organizando 
razoadamente as 
ideas e 
expóndoas, 
respectando as 
ideas das demais 
persoas. 

B2.3. Manifestar unha 
actitude crítica ante a 
lectura de calquera 
tipo de textos a 
través dunha lectura 
reflexiva que permita 
identificar posturas 
de acordo ou 
desacordo, 
respectando en todo 
momento as opinións 
das demais persoas. 

LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e 
desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 

50% TC OA CCL 

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado 
dun texto. 

50% TC PE CCL 

LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais persoas. 100% TC OA CSC 

b 

e 

B2.4. Utilización 
progresivamente 
autónoma da 

B2.4. Procurar e 
manexar 
información, na 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes de 
información, e integra os coñecementos adquiridos nos seus 
discursos orais ou escritos. 

25% TC OA CD 
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 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

Instrumentos 

Competencias 
clave 

h biblioteca escolar 
e das tecnoloxías 
da información e 
da comunicación 
como fonte de 
obtención de 
información. 
Educación para o 
uso, o tratamento 
e a produción de 
información. 

biblioteca e noutras 
fontes, en papel ou 
dixital, para integrala 
nun proceso de 
aprendizaxe 
continua. 

e 

g 

h 

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

B2.5. Aplicar 
progresivamente as 
estratexias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes e 
cohesionados. 

LCLB2.5.1. Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas 
co contido (ideas e estrutura) ou a forma (puntuación, ortografía, 
gramática e presentación), e avalía a súa propia produción 
escrita ou a dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

50% TC OA CAA 

LCLB2.5.2. Reescribe textos propios e alleos aplicando as 
propostas de mellora que se deducen da avaliación da 
produción escrita e axustándose ás normas ortográficas e 
gramaticais que permiten unha comunicación fluída. 

75% TC TI CCL 

g 

h 

l 

B2.6. Produción de 
textos escritos e 
audiovisuais 
relacionados co 
ámbito persoal, 
educativo ou 

B2.6. Escribir textos en 
diferentes soportes e 
formatos, en relación 
co ámbito de uso.  

LCLB2.6.1. Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando diversos tipos de 
argumento, imitando textos modelo. 

50% TC TI 

PE 

CCL 

LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores textuais nas exposicións 
e nas argumentacións. 

50% TC TI 

PE 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

Instrumentos 

Competencias 
clave 

escolar, e social. 

B2.7. Produción de 
textos escritos e 
audiovisuais 
narrativos, 
descritivos, 
instrutivos, 
expositivos e 
argumentativos e 
escritura de 
textos dialogados. 

LCLB2.6.3. Resume textos xeneralizando termos que teñen trazos 
en común, globalizando a información e integrándoa en oracións 
que se relacionen loxicamente e semanticamente, evitando 
parafrasear o texto resumido. 

50% TC TI 

PE 

CAA 

g 

h 

l 

B2.8. Interese 
crecente pola 
composición 
escrita como 
fonte de 
información e 
aprendizaxe e 
como xeito de 
comunicar 
sentimentos, 
experiencias, 
coñecementos e 
emocións. 

B2.7. Valorar a 
importancia da 
escritura como 
ferramenta de 
adquisición das 
aprendizaxes e como 
estímulo do 
desenvolvemento 
persoal. 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos recoñecendo na escritura o 
instrumento que é capaz de organizar o seu pensamento. 

50% TC TI 

PE 

CMCCT 

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel 
formal da lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e 
recoñece a importancia de enriquecer o seu vocabulario para 
expresarse oralmente e por escrito con exactitude e precisión. 

50% TC OA CCL 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente unha actitude 
creativa ante a escritura. 

50% TC OA CCEC 

LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da 
información e da comunicación, participando, intercambiando 
opinións, comentando e valorando escritos alleos, ou escribindo 
e dando a coñecer os seus propios. 

25% TC OA CD 

CSC 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua     

b 

h 

B3.1. 
Recoñecemento, 
uso e explicación 

B3.1. Aplicar os 
coñecementos sobre 
a lingua e as súas 

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 
nos textos e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos. 

50% TC PE CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

Instrumentos 

Competencias 
clave 

das categorías 
gramaticais: 
substantivo, 
adxectivo, 
determinante, 
pronome, verbo, 
adverbio, 
preposición, 
conxunción e 
interxección. 

B3.2. Coñecemento, 
uso e valoración 
das normas 
ortográficas e 
gramaticais, 
recoñecendo o 
seu valor social e 
a necesidade de 
cinguirse a elas 
para conseguir 
unha 
comunicación 
eficaz. 

normas de uso para 
resolver problemas 
de comprensión de 
textos orais e 
escritos, e para a 
composición e a 
revisión 
progresivamente 
autónoma dos textos 
propios e alleos, 
utilizando a 
terminoloxía 
gramatical necesaria 
para a explicación 
dos usos da lingua. 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 
textos propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos 
para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, 
escritas e audiovisuais. 

75% TC PE CCL 

h B3.3. 
Recoñecemento, 
uso e explicación 
dos elementos 
constitutivos da 
palabra. 
Procedementos 
para formar 
palabras. 

B3.2. Recoñecer e 
analizar a estrutura 
das palabras 
pertencentes ás 
diversas categorías 
gramaticais, 
distinguindo as 
flexivas das non 
flexivas. 

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os elementos constitutivos da 
palabra (raíz e afixos), e aplica este coñecemento á mellora da 
comprensión de textos escritos e ao enriquecemento do seu 
vocabulario activo. 

50% 1ªAV. PE CCL 

LCLB3.2.2. Explica os procedementos de formación de palabras, 
distinguindo as compostas, as derivadas, as siglas e os 
acrónimos. 

50% 1ªAV. PE CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

Instrumentos 

Competencias 
clave 

h B3.4. 
Recoñecemento, 
identificación e 
explicación do 
uso dos grupos 
de palabras 
(nominal, 
adxectival, 
preposicional, 
verbal e 
adverbial) e das 
relacións que se 
establecen entre 
os elementos que 
os conforman no 
marco da oración 
simple. 

B3.3. Observar, 
recoñecer e explicar 
os usos dos grupos 
nominais, 
adxectivais, verbais, 
preposicionais e 
adverbiais dentro do 
marco da oración 
simple. 

LCLB3.3.1. Identifica os grupos de palabras en frases e textos, 
diferenciando a palabra nuclear do resto de palabras que o 
forman, e explica o seu funcionamento no marco da oración 
simple. 

50% 3ªAV. PE CCL 

LCLB3.3.2. Recoñece e explica nos textos o funcionamento 
sintáctico do verbo a partir do seu significado, distinguindo os 
grupos de palabras que poden funcionar como complementos 
verbais argumentais e adxuntos.  

50% 3ªAV. PE CCL 

h B3.5. 
Recoñecemento, 
uso e explicación 
dos elementos 
constitutivos da 
oración simple: 
suxeito e 
predicado. 
Oracións 
impersoais, 
activas e pasivas. 

B3.4. Recoñecer, usar 
e explicar os 
elementos 
constitutivos da 
oración simple.  

LCLB3.4.1. Recoñece e explica nos textos os elementos 
constitutivos da oración simple, diferenciando suxeito e 
predicado e interpretando a presenza ou a ausencia do suxeito 
como unha marca da actitude, obxectiva ou subxectiva, do 
emisor. 

50% 3ªAV. PE CCL 

 

LCLB3.4.2. Transforma oracións activas en pasivas  e viceversa, e 
explica os papeis semánticos do suxeito (axente, paciente e 
causa). 

50% 3ªAV. PE CAA 

LCLB3.4.3. Amplía oracións nun texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando os nexos adecuados e creando oracións 
novas con sentido completo. 

50% 3ªAV. PE CCL 

a B3.6. 
Recoñecemento, 
uso e explicación 

B3.5. Identificar os 
conectores textuais e 
os principais 

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de 
adición, contraste e explicación) e os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e 

50% TC PE CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

Instrumentos 

Competencias 
clave 

dos conectores 
textuais e dos 
principais 
mecanismos de 
referencia interna, 
tanto gramaticais 
como léxicos. 

mecanismos de 
referencia interna 
presentes nos textos, 
recoñecendo a súa 
función na 
organización do 
contido do discurso. 

léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a súa función na organización do 
contido do texto. 

a 

h 

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

B3.6. Identificar a 
intención 
comunicativa da 
persoa que fala ou 
escribe.  

LCLB3.6.1. Identifica e usa en textos orais ou escritos as formas 
lingüísticas que fan referencia ao emisor e ao receptor ou á 
audiencia (persoa gramatical, uso de pronomes, suxeito axente 
ou paciente, oracións impersoais, etc.). 

50% TC PE CCL 

a 

h 

B3.8. Explicación 
progresiva da 
coherencia do 
discurso, tendo 
en conta as 
relacións 
gramaticais e 

B3.7. Interpretar 
adecuadamente os 
discursos orais e 
escritos tendo en 
conta os elementos 
lingüísticos, as 
relacións gramaticais 

LCLB3.7.1. Recoñece a coherencia dun discurso atendendo á 
intención comunicativa do emisor, identificando a estrutura e a 
disposición de contidos. 

50% TC PE CCL 

LCLB3.7.2. Identifica estruturas textuais (narración, descrición, 
explicación e diálogo), explica os mecanismos lingüísticos que 
as diferencian e aplica os coñecementos adquiridos na 

50% TC PE CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

Instrumentos 

Competencias 
clave 

léxicas que se 
establecen no 
interior do texto e 
a súa relación co 
contexto. 

e léxicas, a estrutura 
e a disposición dos 
contidos en función 
da intención 
comunicativa. 

produción e na mellora de textos propios e alleos. 

a 

h 

l 

B3.9. Coñecemento 
das orixes 
históricas da 
realidade 
plurilingüe de 
España, e 
valoración como 
fonte de 
enriquecemento 
persoal e como 
mostra da riqueza 
do noso 
patrimonio 
histórico e 
cultural. 

B3.8. Coñecer a 
realidade plurilingüe 
de España, a 
distribución 
xeográfica das súas 
linguas e dos 
dialectos, as súas 
orixes históricas e 
algúns dos seus 
trazos diferenciais. 

LCLB3.8.1. Localiza nun mapa as linguas de España e explica 
algunha das súas características diferenciais, comparando 
varios textos, recoñece as súas orixes históricas e describe 
algúns dos seus trazos diferenciais. 

50% 3ª AV. PE CSC 

LCLB3.8.2. Recoñece as variedades xeográficas do castelán 
dentro e fóra de España.  

50% 3ª AV. PE CSC 

i 

l 

B3.10. Participación 
en proxectos 
(elaboración de 
materiais 
multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre 
libros e películas, 
etc.) nos que se 
utilicen varias 
linguas, tanto 
curriculares como 
outras presentes 

B3.9. Participar en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre 
libros e películas, 
etc.) nos que se 
utilicen varias 
linguas, tanto 
curriculares como 
outras presentes no 
centro docente, e 

LCLB3.9.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

25% TC OA CCL 

CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

Instrumentos 

Competencias 
clave 

no centro 
docente, e 
relacionados cos 
elementos 
transversais, 
evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais. 

relacionados cos 
elementos 
transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais. 

g 

h 

B3.11. Identificación 
e progresiva 
utilización dos 
coñecementos 
sobre as linguas 
para desenvolver 
unha 
competencia 
comunicativa 
integrada. 

B3.10. Reflexionar 
sobre o sistema e as 
normas de uso das 
linguas, mediante a 
comparación e a 
transformación de 
textos, enunciados e 
palabras, e utilizar 
estes coñecementos 
para solucionar 
problemas de 
comprensión e para 
a produción de 
textos. 

LCLB3.10.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a 
produción dos textos traballados en calquera das outras. 

25% TC OA CAA 

 Bloque 4. Educación literaria     

h 

l 

n 

c 

B4.1. Lectura libre 
de obras da 
literatura 
española e 
universal, e da 
literatura xuvenil, 
como fonte de 
pracer, de 

B4.1. Ler fragmentos 
ou obras da literatura 
española e universal 
de todos os tempos 
e da literatura 
xuvenil, próximas 
aos propios gustos e 
ás súas afeccións, 

LCLB4.1.1. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o 
contido, explicando os aspectos que máis chamaron a súa 
atención e o que a lectura lle achegou como experiencia 
persoal.  

50% TC PE CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

Instrumentos 

Competencias 
clave 

enriquecemento 
persoal e de 
coñecemento do 
mundo para 
lograr o 
desenvolvemento 
dos seus propios 
gustos e intereses 
literarios, e a súa 
autonomía de 
lectura. 

amosando interese 
pola lectura. 

h 

l 

n 

c 

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

B4.2. Favorecer a 
lectura e 
comprensión de 
obras literarias da 
literatura española e 
universal de todos os 
tempos e da 
literatura xuvenil, 
próximas aos propios 
gustos e ás propias 
afeccións, 
contribuíndo á 
formación da 
personalidade 
literaria. 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio 
estético perseguindo como única finalidade o pracer pola 
lectura. 

50% TC PE CCEC 

h 

l 

B4.1. Lectura libre 
de obras da 
literatura 

B4.3. Promover a 
reflexión sobre a 
conexión entre a 

LCLB4.3.1. Compara textos literarios e pezas dos medios de 
comunicación que respondan a un mesmo tópico, observando, 
analizando e explicando os puntos de vista segundo o medio, a 

25% TC PE CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

Instrumentos 

Competencias 
clave 

n 

c 

española e 
universal, e da 
literatura xuvenil, 
como fonte de 
pracer, de 
enriquecemento 
persoal e de 
coñecemento do 
mundo para 
lograr o 
desenvolvemento 
dos seus propios 
gustos e intereses 
literarios, e a súa 
autonomía de 
lectura. 

literatura e o resto 
das artes (música, 
pintura, cine, etc.), 
como expresión do 
sentimento humano, 
analizando e 
relacionando obras 
literarias, musicais e 
arquitectónicas, e 
personaxes, temas, 
etc. de todas as 
épocas. 

época ou a cultura, e valorando e criticando o que le ou ve. 

h 

l 

n 

c 

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

B4.4. Fomentar o gusto 
e o hábito pola 
lectura en todas as 
súas vertentes: como 
fonte de acceso ao 
coñecemento e 
como instrumento de 
lecer e diversión que 
permite explorar 
mundos diferentes 
aos nosos, reais ou 
imaxinarios. 

LCLB4.4.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos/coas compañeiros/as. 

50% TC OA CCL 

LCLB4.4.2. Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas 
propostas ou seleccionadas polo alumnado, investigando e 
experimentando de forma progresivamente autónoma. 

50% TC TG CSC 

CSIEE 
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 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

Instrumentos 

Competencias 
clave 

lectura. 

h 

l 

n 

c 

B4.2. Aproximación 
aos xéneros 
literarios e ás 
obras máis 
representativas 
da literatura 
española da 
Idade Media ao 
Século de Ouro a 
través da lectura 
e explicación de 
fragmentos 
significativos e, 
de ser o caso, 
textos completos. 
Reflexión e 
superación de 
estereotipos de 
xénero, clase, 
crenzas, etc. 

B4.5. Comprender 
textos literarios 
representativos da 
literatura da Idade 
Media ao Século de 
Ouro recoñecendo a 
intención do/da 
autor/a, relacionando 
o seu contido e a súa 
forma cos contextos 
socioculturais e 
literarios da época, 
identificando o tema, 
recoñecendo a 
evolución dalgúns 
tópicos e formas 
literarias, e 
expresando esa 
relación con xuízos 
persoais razoados. 

LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de textos literarios, en 
versión orixinal ou adaptados, e representativos da literatura da 
Idade Media ao Século de Ouro, identificando o tema, 
resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe literaria. 

50% TC PE CCL 

LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención 
do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e formas, 
emitindo xuízos persoais razoados. 

50% TC PE CCEC 

h 

l 

n 

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

B4.6. Redactar textos 
persoais de intención 
literaria seguindo as 
convencións do 
xénero, con intención 
lúdica e creativa. 

LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

50% TC PE 

TI 

CCEC 

CCL 

LCLB4.6.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento 
de comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 
sentimentos. 

50% TC PE 

TI 

CAA 

CCL 

e B4.4. Consulta e B4.7. Consultar e citar LCLB4.7.1. Achega nos seus traballos escritos ou orais 50% TC TI CSIEE 
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 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Mínimos Tempor. Procedementos 

Instrumentos 

Competencias 
clave 

utilización de 
fontes e recursos 
variados de 
información para 
a realización de 
traballos. 

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

conclusións e puntos de vista persoais e críticos sobre as obras 
literarias estudadas, expresándose con rigor, claridade e 
coherencia. 

CCL 

LCLB4.7.2. Utiliza recursos variados das tecnoloxías da 
información e da comunicación para a realización dos seus 
traballos educativos. 

25% TC OA CD 

 

Abreviaturas:  

TC: Ao longo de todo o curso.  

PE: Proba escrita. 

PO: Proba oral.  

OA: Observación de aula.  

TI: Traballo individual. 

TG: Traballo en grupo.  
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TEMPORALIZACIÓN DOS LIBROS DE LECTURA 
 

 Para a exposición dos temas, seguiremos as unidades do libro de texto de Tabarca tal 

como son concibidas por esta editorial, cos seus criterios de avaliacións e estándares de 

aprendizaxe. O que difire é que en vez de seguir unha orde lineal, iremos alternando unidades 

de lingua con outras de literatura. A lingua oral e escrita, tal como consta, será tratada ao 

longo do curso.  

 

 

 En canto aos libros de lectura obrigatorios, distribúense así:  

 1ª avaliación: 

 CANSINO, Eliacer: El misterio Velázquez, Bruño 

 2ª avaliación:  

 CERVANTES, M. De: “Rinconete y Cortadillo”, Bambú 

 Antoloxía de poemas seleccionados pola profesora.   

 3ª avaliación:  

 LOPE DE VEGA: Fuenteovejuna, SM 

 

 Haberá a seguinte lectura optativa:  

RUIZ GARCÍA, P.: El enigma del scriptorium, SM (Gran Angular) 

O traballo de expresión oral e escrita, ortografía e léxico será continuado ata o fin de 

curso.  

 

 

 

REFORZO DE ORTOGRAFÍA 
 

 Dadas as dificultades en ortografía de parte do alumnado, está previsto que o reforzo 

deste contido para o alumnado que o precise sexa Ortografía 1 de Teide. Tamén se poderá 

facer en cuestión de caligrafía se os estudantes o necesitan.  
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CUARTO DA E.S.O. 
 

 

 

Grupos: 

Dous 

 

Profesorado:  

 Luz Marina López Ignacio 
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MATERIAIS E RECURSOS 
 

Libro de texto:  

 

 MÍNGUEZ .  et al. (2016), Lengua castellana y literatura 4, Barcelona, Tabarcallibres  

 

Aula virtual 

 

Libros de lectura:  

 1ª av.  Opción entre:  

 STOKER, Br. Drácula, Teide (adaptación) 

 BRÖNTE, Ch. : Jane Eyre, Teide (adaptación) 

 2ª av. Opción entre:  

 JOFFO, J.: Un saco de canicas, De bolsillo 

DELIBES, M.: El camino, Destino 

3ª av.  

GARCÍA LORCA, F.: La zapatera prodigiosa, Octaedro 

 

 

 Haberá opción entre dúas lecturas optativas:  

  STEVENSON, R.L.: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Teide 

 SEPÚLVEDA, L.: Un viejo que leía novelas de amor, Tusquets 
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OBXECTIVOS DE 4º DA E.S.O. 
 

1. Ler fluidamente en voz alta.  

2. Expresarse oralmente en castelán en exposición de en torno a dez minutos.  

3. Expresarse por escrito de modo adecuado ao tipo de escritos que se requira:  

a. Ter unha caligrafía lexible.  

b. Estruturar de modo axeitado en parágrafos.  

c. Presentar os textos adecuadamente: marxes e sangría.  

d. Usar axeitadamente o punto e seguido e a coma.  

e. Construír oracións coherentes e cohesionadas e manter as concordancias.  

f. Dominar a ortografía en palabras do léxico habitual.  

g. Adecuarse á situación comunicativa.  

h. Empregar os conectores e os medios de substitución para lograr cohesión.  

i. Gardar coherencia na escritura. 

j. Usar o léxico e sintaxe que correspondan ao nivel.  

k. Recoñecer e empregar oralmente ou por escrito a estrutura dos textos 

explicitados nos contidos.  

4. Comprender os textos orais e escritos adecuados ao nivel.  

5. Identificar as clases de palabras nun texto.  

6. Distinguir entre unidade e función.  

7. Distinguir entre frase e oración.  

8. Identificar a concordancia como mecanismo sintáctico.  

9. Identificar as funcións da frase.  

10. Identificar as funcións da oración incluíndo a de predicativo, complemento de réxime e 

o complemento axente.  

11. Distinguir os tipos de oración composta e a súa repercusión na análise sintáctica.  

12. Facer transformacións coas estruturas sintácticas traballadas.  

13. Recoñecer nun texto as propiedades de adecuación, coherencia e cohesión.  

14. Xustificar a tipoloxía textual dos textos previstos no programa.  

15. Distinguir os procedementos de formación de palabras e diferenciar entre derivación e 

flexión.  

16. Recoñecer e usar adecuadamente o rexistro formal e coloquial. 

17. Recoñecer e valorar a variedade lingüística no español, en particular do español de 

América.  

18. Recoñecer as principais relacións semánticas nun texto.  

19. Ler e comprender cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas 

aos seus gustos, afeccións e intereses, o que se valorará a través dos libros de lecturas 

explicitados. 

20.Valorar as obras de lectura incluídas na relación, resumindo o contido, explicando os 

aspectos que máis lle chamaron a atención e o que a lectura lle achegou como experiencia 

persoal. 

21. Ler as obras de lectura obrigatorias.  

22. Localizar obras e autores cronoloxicamente e en relación co xénero e o movemento do 

que participan a partir do século XIX. 

23. Xustificar as características fundamentais dos movementos. 
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24. Identificar a métrica e xustificar un romance, soneto e o versolibrismo. 

25. Identificar os seguintes tropos e figuras retóricas: comparación, metáfora, símbolo, 

paralelismo, antítese, personificación, interrogación retórica, asíndeton/polinsíndeton, 

hipérbaton, hipérbole, aliteración e anáfora.  

 
 



62 

 

I.E.S. PONTEPEDRIÑA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO: 2019-2020 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
MÍNIMOS, TEMPORALIZACIÓN, PROCEDEMENTOS E INTRUMENTOS, COMPETENCIAS CLAVE 

 
 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Mínimos Tempor. Proced. 

Instr.  

Competen
cias clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar     

h 

m 

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

B1.1. Comprender, 
interpretar e valorar textos 
orais propios dos ámbitos 
persoal, educativo ou 
escolar, e social.  

LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais propios 
dos ámbitos persoal, educativo e laboral, identificando a 
información relevante, determinando o tema e recoñecendo a 
intención comunicativa do/da falante. 

 

50% 

 

TC 

 

PE 

CCL 

LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido 
do texto, analizando fontes de procedencia non verbal. 

50% TC 0A CCL 

LCLB1.1.3. Retén información relevante e extrae informacións 
concretas. 

50% TC PE CCL 

LCLB1.1.4. Distingue as partes en que se estruturan as 
mensaxes orais e a relación entre discurso e contexto.  

50% TC 0A CCL 

LCLB1.1.5. Distingue entre información e opinión en mensaxes 
procedentes dos medios de comunicación, e entre 
información e persuasión en mensaxes publicitarias orais, 
identificando as estratexias de enfatización e expansión. 

50% TC OA CSC 

LCLB1.1.6. Segue e interpreta instrucións orais. 50% TC OA CCL 

h 

m 

B1.2. Comprensión, 
interpretación e 
valoración de textos 
orais en relación coa 
súa finalidade: textos 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 

B1.2. Comprender, 
interpretar e valorar textos 
orais de diferente tipo. 

LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais de 
intención narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva e 
argumentativa, identificando a estrutura e a información 
relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención 
comunicativa do/da falante. 

50% TC PE CCL 

LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido 50% TC OA CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Mínimos Tempor. Proced. 

Instr.  

Competen
cias clave 

argumentativos. 
Diálogo. 

do texto, analizando fontes de procedencia non verbal. 

LCLB1.2.3. Retén información relevante e extrae informacións 
concretas. 

50% TC OA CAA 

LCLB1.2.4. Interpreta e valora aspectos concretos do contido de 
textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos 
con conceptos persoais, para xustificar un punto de vista 
particular. 

 

50% 

 

TC 

OA CAA 

CCL 

LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados 
para localizar o significado de palabras ou enunciados 
descoñecidos (demanda axuda, busca en dicionarios, lembra 
o contexto en que aparece, etc.). 

 

50% 

 

TC 

0A CD 

LCLB1.2.6. Resume textos narrativos, descritivos, expositivos e 
argumentativos de forma clara, recollendo as ideas principais 
e integrando a información en oracións que se relacionen 
loxicamente e semanticamente. 

 

50% 

 

TC 

OA CAA 

h B1.3. Observación e 
comprensión do sentido 
global de debates, 
coloquios, entrevistas e 
conversas espontáneas, 
da intención 
comunicativa de cada 
interlocutor/a e 
aplicación das normas 
básicas que regulan a 
comunicación. 

B1.3. Comprender o sentido 
global e a intención de 
textos orais. 

LCLB1.3.1. Escoita, observa e interpreta o sentido global de 
debates, coloquios e conversas espontáneas identificando a 
información relevante, determinando o tema e recoñecendo a 
intención comunicativa e a postura de cada participante, así 
como as diferenzas formais e de contido que regulan os 
intercambios comunicativos formais e os espontáneos. 

 

50% 

 

TC 

0A CSC 

LCLB1.3.2. Recoñece e explica as características da linguaxe 
conversacional (cooperación, espontaneidade, economía e 
subxectividade) nas conversas espontáneas. 

 

50% 

 

TC 

OA CCL 

LCLB1.3.3. Observa e analiza as intervencións particulares de 
cada participante nun debate, coloquio ou conversa 
espontánea tendo en conta o ton empregado, a linguaxe que 

50% TC 

 

OA CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Mínimos Tempor. Proced. 

Instr.  

Competen
cias clave 

utiliza, o contido e o grao de respecto cara ás opinións das 
demais persoas. 

LCLB1.3.4. Identifica o propósito, a tese e os argumentos das 
persoas participantes en debates, faladoiros e entrevistas 
procedentes dos medios de comunicación audiovisual, 
valorando de forma crítica aspectos concretos da súa forma e 
o seu contido.  

50% TC OA CCL 

LCLB1.3.5. Recoñece e asume as regras de interacción, 
intervención e cortesía que regulan os debates e calquera 
intercambio comunicativo oral. 

75% TC OA CSC 

a 

d 

h 

B1.4. Coñecemento e uso 
progresivamente 
autónomo das 
estratexias necesarias 
para a produción de 
textos orais. 

B1.4. Recoñecer, interpretar 
e avaliar progresivamente 
as producións orais 
propias e alleas, así como 
os aspectos prosódicos e 
os elementos non verbais 
(xestos, movementos, 
ollada, etc.). 

LCLB1.4.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais e 
valora a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dos contidos.  

50% TC OA CCL 

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre, volume, etc.) a ollada, a 
colocación, a linguaxe corporal, a xestión de tempos e o 
emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de 
discurso. 

 

50% 

 

TC 

OA 

 

CCL 

LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea 
a partir da práctica habitual da avaliación e autoavaliación, e 
propón solucións para melloralas. 

 

50% 

TC  

OA 

CAA 

a 

d 

h 

B1.5. Valoración da lingua 
oral como instrumento 
de aprendizaxe, como 
medio para transmitir 
coñecementos, ideas e 
sentimentos, e como 
ferramenta para regular 
a conduta. 

B1.5. Valorar a lingua oral 
como instrumento de 
aprendizaxe, como medio 
para transmitir 
coñecementos, ideas e 
sentimentos, e como 
ferramenta para regular a 
conduta. 

LCLB1.5.1. Utiliza e valora a lingua como un medio para 
adquirir, procesar e transmitir novos coñecementos, para 
expresar ideas e sentimentos, e para regular a conduta. 

 

50% 

 

TC 

 

OA 

CCL 
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g 

h 

B1.6. Coñecemento, uso e 
aplicación das 
estratexias necesarias 
para falar en público e 
dos instrumentos de 
autoavaliación en 
prácticas orais formais 
ou informais.  

B1.6. Aprender a falar en 
público, en situacións 
formais ou informais, de 
xeito individual ou en 
grupo.  

LCLB1.6.1. Realiza presentacións orais de forma individual ou 
en grupo, planificando o proceso de oralidade, organizando o 
contido, consultando fontes de información diversas, 
xestionando o tempo e transmitindo a información de xeito 
coherente, aproveitando vídeos, gravacións ou outros 
soportes dixitais. 

50% TC TI 

TG 

CD 

LCLB1.6.2. Realiza intervencións non planificadas, dentro da 
aula, analizando e comparando as similitudes e as diferenzas 
entre discursos formais e espontáneos. 

50% TC OA CCL 

LCLB1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel 
formal da lingua nas súas prácticas orais. 

50% TC OA CCL 

LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e 
adaptando a súa mensaxe á finalidade da práctica oral. 

75% TC OA 

 

CCL 

LCLB1.6.5. Resume oralmente exposicións, argumentacións, 
intervencións públicas, etc., recollendo as ideas principais e 
integrando a información en oracións que se relacionen 
loxicamente e semanticamente. 

50% TC OA CAA 

LCLB1.6.6. Aplica os coñecementos gramaticais á avaliación e 
á mellora da expresión oral, recoñecendo en exposicións 
orais propias ou alleas as dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticións, ambigüidades, impropiedades 
léxicas, pobreza e repetición de conectores etc.). 

50% TC OA CCL 

a 

c 

d 

h 

B1.7. Coñecemento, 
comparación, uso e 
valoración das normas 
de cortesía da 
comunicación oral que 

B1.7. Coñecer, comparar, 
usar e valorar as normas 
de cortesía nas 
intervencións orais 
propias da actividade 

LCLB1.7.1. Coñece, valora e aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral. 

100% TC OA CCL 

LCLB1.7.2. Analiza criticamente debates e faladoiros 
procedentes dos medios de comunicación, recoñecendo 
neles a validez dos argumentos e valorando criticamente a 

50% TC PE CCL 
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regulan as conversas 
espontáneas e outras 
prácticas discursivas 
orais propias dos 
medios de 
comunicación. Debate. 

educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas, e nas 
prácticas discursivas orais 
propias dos medios de 
comunicación.  

súa forma e o seu contido. 

LCLB1.7.3. Participa activamente nos debates escolares, 
respectando as regras de intervención, interacción e cortesía 
que os regulan, utilizando unha linguaxe non discriminatoria. 

50% TC OA 

TG 

CSC 

a 

d 

h 

m 

B1.8. Creación de textos 
orais e audiovisuais que 
reproduzan situación 
reais ou imaxinarias de 
comunicación. 

B1.8. Reproducir situacións 
reais ou imaxinarias de 
comunicación 
potenciando o 
desenvolvemento 
progresivo das 
habilidades sociais, a 
expresión verbal e non 
verbal, e a representación 
de realidades, 
sentimentos e emocións. 

LCLB1.8.1. Dramatiza e improvisa situacións reais ou 
imaxinarias de comunicación.  

25% TC TG CCEC 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir     

g 

h 

l 

B2.1. Coñecemento e uso 
progresivo de técnicas e 
estratexias de 
comprensión escrita. 

B2.2. Lectura 
comprensiva, 
interpretación e 
valoración de textos 
escritos en relación cos 
ámbitos persoal, 
educativo, social e 
laboral. 

B2.1. Aplicar diferentes 
estratexias de lectura 
comprensiva e crítica de 
textos 

LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole pondo en 
práctica diferentes estratexias de lectura e autoavaliación da 
súa propia comprensión en función do obxectivo e o tipo de 
texto, actualizando coñecementos previos, traballando os 
erros de comprensión e construíndo o significado global do 
texto. 

50% TC  PE* CCL 

LCLB2.1.2. Localiza, relaciona e secuencia as informacións 
explícitas dos textos. 

50% TC PE CCL 

LCLB2.1.3. Infire a información relevante dos textos, 
identificando a idea principal e as secundarias, e 
establecendo relacións entre elas. 

50% TC PE CMCCT 
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B2.3. Lectura, 
comprensión, 
interpretación e 
valoración de textos 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos, 
argumentativos e 
dialogados. 

LCLB2.1.4. Constrúe o significado global dun texto ou de frases 
do texto demostrando unha comprensión plena e detallada 
deste. 

50% TC PE CCL 

LCLB2.1.5. Fai conexións entre un texto e o seu contexto, 
integrándoo e avaliándoo criticamente, e realizando hipóteses 
sobre el. 

50% TC PE CAA 

LCLB2.1.6. Comprende o significado de palabras propias do 
nivel culto da lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e 
recoñecendo a importancia de enriquecer o seu vocabulario 
para expresarse con exactitude e precisión. 

50% TC PE CCL 

b 

e 

h 

l 

B2.1. Coñecemento e uso 
progresivo de técnicas e 
estratexias de 
comprensión escrita. 

B2.2. Lectura 
comprensiva, 
interpretación e 
valoración de textos 
escritos en relación cos 
ámbitos persoal, 
educativo, social e 
laboral. 

B2.3. Lectura, 
comprensión, 
interpretación e 
valoración de textos 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos, 
argumentativos e 
dialogados. 

B2.2. Ler, comprender, 
interpretar e valorar textos 
escritos en diferentes 
soportes e formatos. 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema, as ideas principais, a 
estrutura e a intención comunicativa de textos escritos 
propios dos ámbitos persoal, educativo, social e laboral, e de 
relacións con organizacións, identificando a tipoloxía textual 
seleccionada (narración, exposición, etc.), a organización do 
contido e o formato utilizado. 

50% TC PE CCL 

LCLB2.2.2. Identifica os trazos diferenciais dos xéneros 
xornalísticos informativos e de opinión (noticias, reportaxes, 
editoriais, artigos e columnas, cartas á dirección, comentarios 
e crítica). 

50% 2ª e 3ª av. PE CSC 

LCLB2.2.3. Comprende e explica os elementos verbais e os non 
verbais, e a intención comunicativa dun texto publicitario 
procedente dos medios de comunicación. 

50% TC PE CCL 

LCLB2.2.4. Localiza informacións explícitas nun texto e 
relaciónaas entre si e co contexto, secuencias e deduce 
informacións ou valoracións implícitas. 

50% TC PE CCL 

LCLB2.2.5. Interpreta o sentido de palabras, expresións, frases 
ou pequenos fragmentos extraídos dun texto en función do 

50/% TC PE CCL 
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seu sentido global. 

LCLB2.2.6. Interpreta, explica e deduce a información dada en 
esquemas, mapas conceptuais, diagramas, gráficas, 
fotografías, etc. 

50% TC PE CAA 

CMCCT 

g 

h 

l 

B2.4. Actitude 
progresivamente crítica 
e reflexiva ante a 
lectura. 

B2.3. Manifestar unha 
actitude crítica ante a 
lectura de calquera tipo de 
textos ou obras literarias a 
través dunha lectura 
reflexiva que permita 
identificar posturas de 
acordo ou desacordo, 
respectando sempre as 
opinións dos demais. 

LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e 
desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 

50% TC PE CCL 

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o 
significado dun texto. 

50% TC PE CAA 

CCL 

LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais persoas. 100% TC OA CSC 

b 

e 

h 

B2.5. Utilización 
progresivamente 
autónoma das 
bibliotecas e das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación como 
fontes de obtención de 
información. 

B2.4. Seleccionar os 
coñecementos que se 
obteñan das bibliotecas 
ou de calquera outra fonte 
de información impresa en 
papel ou dixital, 
integrándoos nun proceso 
de aprendizaxe continua.  

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes de 
información, integrando os coñecementos adquiridos nos 
seus discursos orais ou escritos. 

50% TC OA CCL 

 

LCLB2.4.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios 
impresos ou en versión dixital, dicionarios de dúbida e 
irregularidades da lingua, etc. 

50% TC OA CCL 

CD 

LCLB2.4.3. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, 
locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 
autonomamente libros, vídeos, etc. 

75% TC OA CCL 

CAA 

g 

e 

h 

l 

B2.6. Coñecemento e uso 
das técnicas e as 
estratexias para a 
produción de textos 
escritos: planificación, 

B2.5. Aplicar 
progresivamente as 
estratexias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes e 

LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus 
escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.). 

50% TC OA CCL 

LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura. 100% TC OA CCL 

CAA 
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obtención de datos, 
organización da 
información, redacción 
e revisión. 

B2.7. Produción de textos 
escritos e audiovisuais 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos, 
argumentativos e 
dialogados. 

cohesionados. LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando o 
rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, 
enlazando enunciados en secuencias lineais cohesionadas, e 
respectando as normas gramaticais e ortográficas.  

75% TC PE 

TI 

CCL 

LCLB2.5.4. Revisa o texto en varias fases para aclarar 
problemas co contido (ideas, estrutura, etc.) ou coa forma 
(puntuación, ortografía, gramática e presentación). 

75% TC OA CCL 

CAA 

LCLB2.5.5. Avalía, utilizando guías, a súa propia produción 
escrita e a dos/das seus/súas compañeiros/as. 

50% TC OA CAA 

LCLB2.5.6. Reescribe textos propios e alleos aplicando as 
propostas de mellora que se deducen da avaliación da 
produción escrita. 

50% TC OA CCL 

h 

l 

B2.8. Produción de textos 
escritos e audiovisuais 
propios dos ámbitos 
persoal, educativo, 
social e laboral. 

B2.6. Escribir textos en 
relación co ámbito de uso.  

LCLB2.6.1. Redacta con claridade e corrección textos propios 
dos ámbitos persoal, educativo, social e laboral. 

50% TC PE 

TI 

CCL 

LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección textos 
narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos, adecuándose aos trazos propios da tipoloxía 
seleccionada. 

50% TC PE 

TI 

CCL 

LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores textuais nos seus 
escritos.  

50% TC PE CCL 

LCLB2.6.4. Resume o contido de calquera tipo de texto, 
recollendo as ideas principais con coherencia e cohesión e 
expresándoas cun estilo propio, evitando reproducir 
literalmente as palabras do texto. 

50% TC PE CAA 

LCLB2.6.5. Realiza esquemas e mapas conceptuais que 
estruturen o contido dos textos traballados.  

50% TC PE CAA 
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LCLB2.6.6. Explica por escrito o significado dos elementos 
visuais que poidan aparecer nos textos (gráficas, imaxes, 
etc.). 

50% TC PE CCL 

b 

c 

g 

h 

B2.9. Interese pola 
composición escrita 
como fonte de 
información e 
aprendizaxe, como 
forma de comunicar as 
experiencias e os 
coñecementos propios, 
e como instrumento de 
enriquecemento persoal 
e profesional. 

B2.7. Valorar a importancia 
da lectura e a escritura 
como ferramentas de 
adquisición das 
aprendizaxes e como 
estímulo do 
desenvolvemento persoal. 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos recoñecendo na escritura o 
instrumento que é capaz de organizar o seu pensamento. 

75% TC PE 

TI 

CCL 

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel 
formal da lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e 
recoñece a importancia de enriquecer o seu vocabulario para 
expresarse oralmente e por escrito con exactitude e 
precisión. 

50% TC PE 

TI 

CCL 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente unha actitude 
creativa ante a lectura e a escritura. 

50% TC PE 

TI 

OA 

CCEC 

LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da 
información e da comunicación, participando, intercambiando 
opinións, comentando e valorando escritos alleos, ou 
escribindo e dando a coñecer os seus propios. 

50% TC OA 

TI 

TG 

CD 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua     

a 

h 

B3.1. Observación, 
reflexión e explicación 
dos valores expresivos 
e do uso das categorías 
gramaticais, con 
especial atención ao 
adxectivo, aos tipos de 
determinantes e aos 
pronomes. 

B3.1. Recoñecer e explicar 
os valores expresivos que 
adquiren determinadas 
categorías gramaticais en 
relación coa intención 
comunicativa do texto 
onde aparecen, con 
especial atención a 
adxectivos, determinantes 
e pronomes. 

LCLB3.1.1. Explica os valores expresivos que adquiren algúns 
adxectivos, determinantes e pronomes en relación coa 
intención comunicativa do texto onde aparecen. 

50% 1ª av. PE CCL 
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a 

h 

B3.2. Observación, 
reflexión e explicación 
dos valores expresivos 
e do uso das formas 
verbais en textos con 
diferente intención 
comunicativa. 

B3.2. Recoñecer e explicar 
os valores expresivos que 
adquiren as formas 
verbais en relación coa 
intención comunicativa do 
texto onde aparecen.  

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os valores expresivos que 
adquiren as formas verbais en relación coa intención 
comunicativa do texto onde aparecen. 

50% 1ºav. PE CCL 

a 

b 

h 

B3.3. Observación, 
reflexión e explicación 
do uso expresivo dos 
prefixos e sufixos, 
recoñecendo os que 
teñen orixe grega e 
latina, explicando o 
significado que lle 
achegan á raíz léxica e 
a súa capacidade para 
a formación e a 
creación de novas 
palabras. 

B3.3. Recoñecer e explicar o 
significado dos principais 
prefixos e sufixos, e as 
súas posibilidades de 
combinación para crear 
novas palabras, 
identificando os que 
proceden do latín e do 
grego. 

LCLB3.3.1. Recoñece os procedementos para a formación de 
palabras novas e explica o valor significativo dos prefixos e 
dos sufixos. 

50% 1ªav. PE CCL 

LCLB3.3.2. Forma substantivos, adxectivos, verbos e adverbios 
a partir doutras categorías gramaticais, utilizando diversos 
procedementos lingüísticos. 

50% 1ª av. PE CCL 

LCLB3.3.3. Coñece o significado dos principais prefixos e 
sufixos de orixe grecolatina e utilízaos para deducir o 
significado de palabras descoñecidas. 

50% 1ª av. PE CAA 

a 

h 

B3.4. Observación, 
reflexión e explicación 
dos niveis de significado 
de palabras e 
expresións no discurso 
oral ou escrito. 

B3.4. Identificar os niveis de 
significado de palabras ou 
expresións en función da 
intención comunicativa do 
discurso oral ou escrito 
onde aparecen. 

LCLB3.4.1. Explica todos os valores expresivos das palabras 
que gardan relación coa intención comunicativa do texto onde 
aparecen. 

50% TC PE CCL 

LCLB3.4.2. Explica con precisión o significado de palabras, e 
usa a acepción adecuada en relación ao contexto en que 
aparecen. 

50% TC PE CCL 

b 

e 

h 

B3.5. Manexo de 
dicionarios e outras 
fontes de consulta en 
papel e formato dixital 
sobre a normativa e o 

B3.5. Usar correcta e 
eficazmente os dicionarios 
e outras fontes de 
consulta, tanto en papel 
como en formato dixital, 

LCLB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en 
papel e formato dixital, resolve eficazmente as súas dúbidas 
sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe 
autónoma. 

75% TC OA CD 
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uso non normativo das 
palabras, e 
interpretación das 
informacións 
lingüísticas que 
proporcionan os 
dicionarios da lingua 
(gramaticais, 
semánticas, rexistro e 
uso). 

para resolver dúbidas 
sobre o uso correcto da 
lingua e para progresar na 
aprendizaxe autónoma. 

h B3.6. Observación, 
reflexión e explicación 
dos límites sintácticos e 
semánticos da oración 
simple e a composta, 
das palabras que 
relacionan os grupos 
que forman parte desta 
e dos seus elementos 
constitutivos. 

B3.6. Explicar e describir os 
trazos que determinan os 
límites oracionais para 
recoñecer a estrutura das 
oracións compostas.  

LCLB3.6.1. Transforma e amplía oracións simples en oracións 
compostas, usando conectores e outros procedementos de 
substitución para evitar repeticións. 

50% 1ª av. PE CCL 

LCLB3.6.2. Recoñece a palabra nuclear que organiza 
sintacticamente e semanticamente un enunciado, así como 
os elementos que se agrupan arredor dela. 

75% 1ª av.  PE CMCCT 

LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia semántica e funcional 
entre o adxectivo, o substantivo e algúns adverbios con 
oracións de relativo, substantivas e adverbiais 
respectivamente, transformando e ampliando adxectivos, 
substantivos e adverbios en oracións subordinadas e 
inseríndoas como constituíntes doutra oración. 

50% 2ªav.  

3ª av.  

PE CCL 

LCLB3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos da vida cotiá para 
a observación, reflexión e explicación sintáctica. 

50% TC PE 

OA 

CCL 

 

b 

h 

B3.7. Coñecemento, uso e 
valoración das normas 
ortográficas e 
gramaticais, 
recoñecendo o seu 
valor social e a 

B3.7. Aplicar os 
coñecementos sobre a 
lingua para resolver 
problemas de 
comprensión e expresión 
de textos orais e escritos 

LCLB3.7.1. Revisa os seus discursos orais e escritos aplicando 
correctamente as normas ortográficas e gramaticais, 
recoñecendo o seu valor social para obter unha comunicación 
eficiente. 

75% TC PE+T 

i+TG 

 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Mínimos Tempor. Proced. 

Instr.  

Competen
cias clave 

necesidade de cinguirse 
a elas na escritura para 
obter unha 
comunicación eficiente. 

e para a revisión 
progresivamente 
autónoma dos textos 
propios e alleos. 

b 

g 

h 

B3.8. Observación, 
reflexión, explicación e 
uso dos trazos 
característicos que 
permiten diferenciar e 
clasificar os xéneros 
textuais, con especial 
atención aos discursos 
expositivos e 
argumentativos. 

B3.8. Identificar e explicar as 
estruturas dos xéneros 
textuais, con especial 
atención ás estruturas 
expositivas e 
argumentativas, para 
utilizalas nas súas 
producións orais e 
escritas.  

LCLB3.8.1. Identifica e explica as estruturas dos xéneros 
textuais, con especial atención ás expositivas e 
argumentativas, e utilízaas nas propias producións orais e 
escritas. 

50% TC PE CCL 

LCLB3.8.2. Coñece os elementos da situación comunicativa que 
determinan os usos lingüísticos (tema, propósito, destinatario, 
xénero textual, etc.). 

50% TC PE CSC 

CCL 

LCLB3.8.3. Describe os trazos lingüísticos máis sobresalientes 
de textos expositivos e argumentativos, relacionándoos coa 
intención comunicativa e o contexto en que se producen. 

50% TC PE CCL 

LCLB3.8.4. Recoñece nun texto os procedementos lingüísticos 
para a expresión da subxectividade, e utilízaos nas 
producións propias. 

50% TC PE CCL 

h B3.9. Observación, 
reflexión e explicación 
do uso de conectores 
textuais e dos principais 
mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticais 
(substitucións 
pronominais) como 
léxicos (elipses e 
substitucións mediante 
sinónimos e 
hiperónimos). 

B3.9. Recoñecer en textos 
de diversa índole e usar 
nas producións propias 
orais e escritas os 
conectores textuais e os 
principais mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticais como léxicos. 

LCLB3.9.1. Recoñece e utiliza a substitución léxica como un 
procedemento de cohesión textual. 

50% TC PE CCL 

LCLB3.9.2. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores 
de causa, consecuencia, condición e hipótese, así como os 
mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que 
proporcionan cohesión a un texto. 

50% TC PE CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Mínimos Tempor. Proced. 

Instr.  

Competen
cias clave 

a 

b 

h 

B3.10. Coñecemento dos 
rexistros e dos factores 
que inciden no uso da 
lingua en distintos 
ámbitos sociais, e 
valoración da 
importancia de utilizar o 
rexistro adecuado 
segundo as condicións 
da situación 
comunicativa. 

B3.10. Recoñecer e utilizar 
os rexistros lingüísticos en 
función dos ámbitos 
sociais, valorando a 
importancia de utilizar o 
rexistro adecuado a cada 
momento. 

LCLB3.10.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais 
ou escritos en función da intención comunicativa e do seu uso 
social. 

75% TC PE 

PO 

CCL 

LCLB3.10.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro adecuado 
a cada situación comunicativa, e aplícao nos seus discursos 
orais e escritos. 

50% TC OA CSC 

i 

l 

B3.11. Participación en 
proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre libros 
e películas, etc.) nos 
que se utilicen varias 
linguas, tanto 
curriculares como 
outras presentes no 
centro docente, e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

B3.11. Participar en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre libros e 
películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, 
tanto curriculares como 
outras presentes no 
centro docente, e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

LCLB3.11.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

50% TC TI 

TG 

CCL 

CAA 

g 

h 

B3.12. Identificación e 
progresiva utilización 
dos coñecementos 
sobre as linguas para 
desenvolver unha 
competencia 

B3.12. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de 
uso das linguas, mediante 
a comparación e a 
transformación de textos, 
enunciados e palabras, e 
utilizar estes 

LCLB3.12.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a 
produción dos textos traballados en calquera das outras. 

50% TC PE CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Mínimos Tempor. Proced. 

Instr.  

Competen
cias clave 

comunicativa integrada. coñecementos para 
solucionar problemas de 
comprensión e para a 
produción de textos. 

 Bloque 4. Educación literaria     

h 

l 

n 

c 

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

B4.1. Favorecer a lectura e 
comprensión de obras 
literarias da literatura 
española e universal de 
todos os tempos e da 
literatura xuvenil. 

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias próximas aos seus gustos e ás 
súas afeccións. 

75% TC PE CCL 

LCLB4.1.2. Valora algunha das obras de lectura libre, 
resumindo o contido, explicando os aspectos que máis 
chamaron a súa atención e o que a lectura lle achegou como 
experiencia persoal.  

50% TC PE CCEC 

LCLB4.1.3. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio 
estético perseguindo como única finalidade o pracer pola 
lectura. 

50% TC PE CSIEE 

h 

l 

n 

c 

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

B4.2. Promover a reflexión 
sobre a conexión entre a 
literatura e o resto das 
artes.  

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a capacidade de 
reflexión observando, analizando e explicando a relación 
existente entre manifestacións artísticas de todas as épocas 
(música, pintura, cine, etc.). 

50% TC PE CCL 

LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución 
de personaxes-tipo, temas e formas ao longo dos diversos 
períodos histórico-literarios, ata a actualidade. 

50% TC PE CCEC 

LCLB4.2.3. Compara textos literarios e pezas dos medios de 
comunicación que respondan a un mesmo tópico, 
observando, analizando e explicando os puntos de vista 
segundo o medio, a época ou a cultura, e valorando e 

50% TC PE CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Mínimos Tempor. Proced. 

Instr.  

Competen
cias clave 

lectura. criticando o que le ou ve. 

h 

l 

n 

c 

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

B4.3. Fomentar o gusto e o 
hábito pola lectura en 
todas as súas vertentes: 
como fonte de acceso ao 
coñecemento e como 
instrumento de lecer e 
diversión que permite 
explorar mundos 
diferentes aos nosos, 
reais ou imaxinarios. 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos/coas compañeiros/as. 

50% TC OA CCL 

LCLB4.3.2. Traballa en equipo determinados aspectos das 
lecturas propostas ou seleccionadas polos alumnos, 
investigando e experimentando de forma progresivamente 
autónoma. 

50% TC TG CSC 

CSIEE 

LCLB4.3.3. Le en voz alta, modulando e adecuando a voz, 
apoiándose en elementos da comunicación non verbal e 
potenciando a expresividade verbal. 

75% TC 0A 

PO 

CCL 

LCLB4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 
desenvolvendo progresivamente a expresión corporal como 
manifestación de sentimentos e emocións, respectando as 
producións das demais persoas. 

75% TC OA 

PO 

CCEC 

h 

l 

n 

c 

B4.2. Aproximación ás 
obras máis 
representativas da 
literatura española 
desde o século XVlll 
aos nosos días a través 
da lectura e a 
explicación de 
fragmentos 
significativos e, de ser o 
caso, obras completas. 
Reflexión e superación 
de estereotipos de 
xénero, clase, crenzas, 
etc. 

B4.4. Comprender textos 
literarios representativos 
desde o século XVlll aos 
nosos días, recoñecendo 
a intención do/da autor/a, 
o tema e os trazos propios 
do xénero ao que 
pertence, e relacionando 
o seu contido co contexto 
sociocultural e literario da 
época, ou doutras épocas, 
e expresando a relación 
con xuízos persoais 
razoados. 

LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios 
representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos 
días, identificando o tema, resumindo o seu contido e 
interpretando a linguaxe literaria. 

50% TC PE CCL 

LCLB4.4.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a 
intención do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de 
temas e formas, emitindo xuízos persoais razoados. 

50% TC PE CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Mínimos Tempor. Proced. 

Instr.  

Competen
cias clave 

h 

l 

n 

B4.3. Redacción de textos 
de intención literaria a 
partir da lectura de 
textos do século XX, 
utilizando as 
convencións formais do 
xénero seleccionado e 
con intención lúdica e 
creativa. 

B4.5. Redactar textos 
persoais de intención 
literaria seguindo as 
convencións do xénero, 
con intención lúdica e 
creativa. 

LCLB4.5.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir 
de modelos dados, seguindo as convencións do xénero e con 
intención lúdica e creativa. 

50% TC TI 

PE 

CCL 

LCLB4.5.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento 
de comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 
sentimentos. 

50% TC TI 

PE 

CAA 

e B4.4. Consulta de fontes 
de información variadas 
para a realización de 
traballos e a cita 
adecuada destas. 

B4.6. Consultar e citar 
adecuadamente fontes de 
información variadas para 
realizar un traballo 
educativo en soporte 
impreso ou dixital sobre 
un tema do currículo de 
literatura, adoptando un 
punto de vista crítico e 
persoal, e utilizando as 
tecnoloxías da 
información. 

LCLB4.6.1. Consulta e cita adecuadamente varias fontes de 
información para desenvolver por escrito, con rigor, claridade 
e coherencia, un tema relacionado co currículo de Literatura. 

50% TC TI 

TG 

CCL 

CD 

LCLB4.6.2. Achega nos seus traballos escritos ou orais 
conclusións e puntos de vista persoais e críticos sobre as 
obras literarias, expresándose con rigor, claridade e 
coherencia. 

50% TC TI 

TG 

CCL 

CSIEE 

LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados das tecnoloxías da 
información e da comunicación para a realización dos seus 
traballos educativos. 

50% TC TI 

TG 

OA 

CD 

 

Abreviaturas:  

TC: Ao longo de todo o curso.   OA: Observación na aula 

PE: Proba escrita.    TI: Traballo individual 

PO: Proba oral.      TG: Traballo en grupo 
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TEMPORALIZACIÓN 
 Mentres en literatura se seguirá unha orde lineal, en lingua adaptarse o libro á materia 

explicada. Complementarase coa aula virtual.  

 

Libros de lectura:  

 1ª av. Opción entre:  

 BRONTË, Ch.: Jane Eyre, Teide (adaptación) 

 STOKER, B.: Drácula , Teide (adaptación) 

 2ª av. Opción entre:  

 DELIBES, M.: El camino, Destino 

 JOFFO, J.: Un saco de canicas, Debolsillo 

3ª av.  

GARCÍA LORCA, F.: La zapatera prodigiosa, Octaedro 

 

 Poderán elixir entre dúas lecturas optativas:   

 STEVENSON, R.L.: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Teide 

 SEPÚLVEDA, L.: Un viejo que leía novelas de amor, Tusquets 

 

REFORZO DE ORTOGRAFÍA 
 

Dadas as dificultades en ortografía de parte do alumnado, está previsto que o reforzo 

deste contido para o alumnado que o precise sexa Ortografía 1 de Teide. Tamén se poderá 

facer en cuestión de caligrafía se os estudantes o necesitan.  
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CUESTIÓNS XERAIS EN SECUNDARIA 
 

CONCRECIÓN METODOLÓXICA 
 A aprendizaxe será activa; pártese dos coñecementos previos do alumnado e 

trabállase de forma cíclica para que vaian profundando neles paulatinamente e poidan ir 

construíndo ou modificando os seus esquemas cara a conseguir unha aprendizaxe significativa.  

 Sen abandonarmos as exposicións, utilizaremos frecuentemente o método indutivo 

para que sexa o propio alumnado quen, tras observar e practicar, reflexione e deduza as súas 

conclusións. 

Para motivalos a integrar os novos coñecementos, pártese de situacións próximas a 

eles. Con iso pretendemos lograr que a aprendizaxe sexa funcional, é dicir, que o alumnado 

sexa quen de aplicar os coñecementos cando as circunstancias o requiran. 

 Posto que aprender lingua significa aprender a comunicarse, as actividades de clase 

organízanse en torno a textos e non só en torno a oracións ou palabras. Igualmente, os textos 

cos que traballa o alumno non foron concibidos especificamente para o ensino senón que 

estarán extraídos da realidade cotiá a fin de que a lingua que se aprenda sexa real e 

contextualizada. Desta forma, o uso da lingua permitirá ao alumnado desenvolver as catro 

habilidades básicas: falar, escoitar, ler e escribir. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS  

E DE MODELOS TEXTUAIS 
 

 Distribuiremos os contidos da materia por trimestre; o libro de texto servirá de 

orientación común. En 1º 3 unidades por trimestre e en 2º 3 unidades por trimestre; 

combinarase a lingua coa literatura.  

 En canto a ortografía e aos modelos de textos, a distribución será a seguinte:  

 

 1º de ESO:  

 Primeira avaliación: 

 Lingua: Substantivo, adxectivo, artigo e determinativos.  

 Ortografía: B/V e G/J. Acentuación de agudas, graves e esdrúxulas. 

 Literatura: Os xéneros literarios e as figuras retóricas.   

 Modelos textuais:   Avisos e notas.  

O texto narrativo I: A narración en 1ª e 3ª persoa. Narración en 

pasado e en presente. Narración coa estrutura de presentación, nó e 

desenlace.  

 

 Segunda avaliación: 

 Ortografía: H, Y/LL. 

 Lingua: Os pronomes, o verbo e as palabras invariables.  

Literatura: A métrica e a narración.  

Modelos textuais:  
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O texto descritivo I: A descrición de persoas, obxectos e paisaxes. A descrición 

obxectiva e subxectiva.  

 Lingua oral: A recitación poética 

 

 Terceira avaliación: 

 Lingua:  Repaso das clases de palabras.  

Semántica e Lexicoloxía.  

  Sociolingüística: Linguas románicas e outras familias. Evolución do castelán.  

Literatura: Estrutura do texto narrativo e teatro.   

Ortografía: S/X e acentuación de hiatos e ditongos. 

  Modelos textuais:  

        O texto dialogados I: O diálogo. Estilo directo e indirecto. O diálogo teatral. 

        Os textos instrutivos. 

        A reportaxe.  

 Lingua oral: A dramatización.  

 

 2º de ESO:  

 Primeira avaliación: 

 Ortografía: Acentuación: ditongo, tritongo, hiato.   

Lingua: Repaso de clase de palabras. O verbo.  

Literatura: Os movementos literarios e a cronoloxía. A literatura clásica e medieval.  

Modelos textuais:  

        Os textos administrativos I:  Formularios e impresos.  

             A instancia e a reclamación.  

         A biografía e a autobiografía. 

 

 Segunda avaliación: 

 Ortografía: Revisión da ortografía de letras. Palabras xuntas e separadas.  

 Lingua:  

Unidade e función. A frase.  

 O suxeito e o atributo.  

 Predicado nominal e verbal.  

Literatura: A literatura renacentista, barroca e neoclásica.  

 Modelos textuais:   

         O resumo.   

         O texto expositivo.  

         A correspondencia.  

 Lingua oral: A recitación de textos poéticos.  

 

 Terceira avaliación: 

 Ortografía: Maiúsculas e puntuación: coma, punto, signos de interrogación e 

exclamación, puntos suspensivos.   

 Repaso xeral de ortografía.  

Lingua:  

Semántica: connotación e denotación. Os cambios semánticos. Tabú e eufemismo. 
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 Sociolingüística: As linguas en Galicia. Lingua e dialecto.   

 Literatura: A literatura romántica e realista.  

Modelos textuais:.  

       Os textos xornalísticos I:  A noticia.  

               A carta ao director. 

    

En 3º e 4º seguiremos esta distribución:  

 

3º de ESO:  

Primeira avaliación:  

 Lingua: Unidades 1, 2 e 3. Repaso das clases de palabras (0 substantivo, o 

adxectivo. O artigo, determinativos e pronomes). A formación de palabras.  

 Literatura: unidades 1 e 2. Introdución, Idade Media e Prerrenacemento. 

 Modelos textuais:  

O texto dialogado II: O diálogo literario: estilo directo, indirecto e indirecto 

libre; o monólogo. 

Lingua oral 

As presentacións orais.  

Segunda avaliación:  

Lingua: unidades 4, 5 e 6. Repaso do verbo e as palabras invariables. Os 

conectores.  

Sintaxe I: a frase, o suxeito e o atributo.  

Literatura: unidades: 3 e 4. A lírica e a narrativa nos Séculos de Ouro.  

Modelos textuais 

Os textos narrativo II: Tipos de narrador, clasificación de personaxes, 

caracterización directa e indirecta, tempo externo e tempo interno. A retrospección e 

a prospección. Iniciación a tema e argumento.   

 

Terceira avaliación:  

 Lingua: unidades 7, 8 e 9. A Sintaxe II (Repaso de Sintaxe I e CD, CI, CC, 

C.Réxime e Predicativo) e Sociolingüística: dialectos do español.    

 Literatura: unidades 4 e 5. Cervantes e o teatro nos séculos de Ouro. 

 Modelos textuais:  

O texto dialogado III: O diálogo non literario: a entrevista. 

Os textos administrativos II: As convocatorias. As actas. Regulamentos. 

Ao longo de todo o curso:  

Ortografía:  

 Repaso de ortografía de letras e tiles. As interferencias co galego.  

 Repaso de puntuación. A paréntese, a raia e o guión.  

 

4º de ESO:  

Primeira avaliación:  

 Lingua:  

Valores do adxectivo, artigo, os pronomes e o verbo.   

              A coordinación.   
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 Os textos periodísticos II: Subxéneros. Información e opinión. A 

manipulación informativa.   

 

Literatura: unidades 1 e 2. S. XVIII, Romanticismo e Realismo. 

Modelos textuais: 

As crónicas. 

Os textos administrativos III: currículum vitae,  contratos, proxectos e informes.   

 

Segunda avaliación:  

Lingua:  

A interordinación..  

A formación de palabras: significado de prefixos, sufixos e 

raíces cultas.  Palabras cultas e patrimoniais.      

A Sociolingüística: o coloquialismo e o vulgarismo.    

 

Literatura: unidade: 3. A literatura de preguerra. 

 Modelos textuais 

 Os textos publicitarios.   

A descrición II: A descrición de cadros e/ou fotografías e de carteis 

publicitarios. 

Lingua oral: O debate 

 

Terceira avaliación:  

 Lingua:  

  A subordinación completiva e relativa.  

  As propiedades textuais. Mecanismos de cohesión.  

 Literatura: unidades 4 e 5. A literatura de posguerra e a literatura 

hispanoamericana.  

 Modelos textuais 

 O texto argumentativo e o ensaio. 

Iniciación ao comentario crítico. Repaso do resumo.  

Ao longo de todo o curso:  

Ortografía 

Repaso de acentuación e interferencias co galego.  

Repaso de maiúsculas 

Palabras xuntas e separadas.  

A puntuación: a coma e o punto e coma. Repaso xeral.  
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E RECUPERACIÓN  
 

 A partir da avaliación inicial, o profesorado comprobará se o alumnado consegue 

individualmente os obxectivos sinalados a través da avaliación formativa e en que grao no que 

respecta aos distintos bloques. A avaliación será un medio para perfeccionar o proceso de 

ensinanza e aprendizaxe.  

Dentro do marco da avaliación continuada, prestarase especial atención á escritura, 

lectura e comprensión de textos. En 1º e 2º da ESO atenderase tamén á caligrafía mediante 

cadernos de apoio ou de pauta naqueles alumnos que o precisen.  

 A comprensión lectora poderá efectuarse a través de textos de prensa ou literarios e 

na parte de literatura tanto de 3º como de 4º dedicarase atención ás  cuestións prácticas sobre 

textos.   

 En 1º e 2º da ESO para aprobar é condición previa a continuidade no esforzo tal 

como o esixe o respecto á “avaliación continua”. A nota final non virá dada por un exame final 

senón pola avaliación continuada do alumno. Así pois, se un alumno foi suspendendo ao longo 

do curso, non haberá un exame final que lle permita obter o aprobado.  

 

Farase unha recuperación dos contidos de lingua e literatura por cada avaliación 

dentro do prazo dun mes, aproximadamente, posterior a esta. Rexerase polas seguintes 

normas:   

1. O modelo de exame aterase aos mínimos; polo tanto, non servirá para subir nota a 

aqueles alumnos xa aprobados.  

2. Tras a recuperación, se o alumno baixa a súa nota, a que constará será a media 

entre a da avaliación e a da recuperación. Se sobe, a nota será a da recuperación. 

3. Ao tratarse de ensino obrigatorio, se un alumno non asiste ao exame de 

recuperación, enténdese que é un NP e para facer a media coa da avaliación 

contará como un 0.  

4. A recuperación das lecturas realizarase ao comezo da terceira avaliación; cada 

alumno deberá presentarse a aquelas que teña pendentes. 

 

 

En 3º e 4º da ESO este curso a recuperación levarase a cabo a final de curso.   

Realizarase unha recuperación das lecturas ao comezo da terceira avaliación; cada 

alumno deberá presentarse a aquelas obras que teña pendentes se é o caso. 

Feita esta proba e terminada a terceira avaliación, farase unha media das medias 

obtidas nas tres avaliacións. Aquel alumnado que non aprobara por este procedemento fará 

a final de curso unha recuperación dos contidos do curso de lingua, literatura e escritura.  

Se o alumno obtivese nesta proba unha nota inferior á media conseguida durante o 

curso en lingua, literatura e escritura, a súa nota sería a media entre ambas. Se, pola contra, 

sobe, a cualificación será a da recuperación. 

A nota obtida sumarase ao logrado en lecturas e á media do traballo diario (5%).   
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
➢ Exames escritos realizadas sobre lingua e literatura.  

➢ Exames escritos de cada libro de lectura.  

➢ Exame de expresión escrita e/ou de comprensión oral en cada avaliación. 

➢ Exame escrito de recuperación dos contidos de lingua e literatura en cada avaliación, 

se procede en 1º e 2º da ESO; a final de curso en 3º e 4º ESO.  

➢ Exame escrito do libro de lectura optativo. 

➢ Exame escrito de recuperación dos libros de lectura.  

➢ Observación do traballo, participación e progreso do alumnado. 

➢ Caderno da aula no caso de 1º e 2º da ESO.  

O alumnado gardará os traballos realizados e corrixidos durante o curso nun 

portfolio; han estar debidamente ordenados. As fotocopias entregadas deben estar ou 

pegadas no caderno ou arquivadas de modo organizado.  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

EN 1º, 2º, 3º E 4º DE E.S.O. 
 

A porcentaxe que aparece reflectida en mínimos garda relación co nivel que debe acadar o 

alumno nese estándar; así, 50% significa que debe acadar un 5.  

En cada avaliación a cualificación obterase de acordo co seguinte baremo:  

 

1º e 2º ESO:  
 70%: Dous exames escritos sobre procedementos e conceptos tanto de Lingua, 

incluída a teoría de modelos textuais e a ortografía, como de Literatura; o valor de cada un 

será do 35%. 

 

10%: Exame escrito de lectura e comprensión do libro de lectura.  

 

 10%: Exame escrito de elaboración de textos escritos e/ou comprensión oral. 

 

 10%: A súa valoración dependerá, en cada avaliación, dos criterios de que dispoña 

cada profesora dependendo do traballo desenvolto; é dicir, non sempre será posible ter en 

conta todo o que a continuación se enumera. En todo o caso, teñen cabida:  

A.(5%) 

➢ Traballos encargados polo profesorado e entregados dentro do prazo. 

➢ Pequenas probas de control do estudo diario (con ou sen aviso previo). 

➢ Elaboración de traballos sobre expresión oral. 

B. (5%) Seguimento do alumno segundo como se involucre na materia. Medirase 

nunha escala de estimación cos seguintes parámetros:  

 

 

 



85 

 

I.E.S. PONTEPEDRIÑA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO: 2019-2020 

 

1. Ten realizadas as tarefas cando se demandan. 

2. Segue as instrucións académicas. 

3. Participa activamente da clase.  

4. Realiza preguntas pertinentes e consulta as dúbidas.  

5. Os seus cadernos da materia reflicten o traballo da clase.   

6. Respecta a súa quenda e intervén de modo oportuno.  

7. Traballa correctamente cos seus compañeiros.  

8. Trae o material, é coidadoso con el, arquívao e presenta debidamente os seus escritos.    

 

A cualificación final será a media entre as medias obtidas nas tres avaliacións, tras as 

correspondentes recuperacións. Non haberá un exame de recuperación final.    

 

3º e 4º ESO 
 70%: Dous exames escritos sobre procedementos e concepto: un de Lingua incluída a 

teoría de modelos textuais e outro de Literatura; o valor de cada un será do 35%.  

 

12,5%: Exame escrito de lectura e comprensión do libro de lectura.  

 

 12,5%: Exame escrito de elaboración de textos escritos e/ou comprensión oral. 

 

 5%: A súa valoración dependerá, en cada avaliación, dos criterios de que dispoña cada 

profesora dependendo do traballo desenvolto; é dicir, non sempre será posible ter en conta 

todo o que a continuación se enumera. En todo o caso, teñen cabida:  

A.(2,5%)  

➢ Traballos encargados polo profesorado e entregados dentro do prazo. 

➢ Pequenas probas de control do estudo diario (con ou sen aviso previo). 

➢ Traballos sobre expresión oral. 

B. (2,5%) Seguimento do alumno segundo como se involucre na materia. 

Medirase nunha escala de estimación cos seguintes parámetros:  

1. Ten realizadas as tarefas cando llo require o profesorado 

2. Segue as instrucións académicas. 

3. Participa activamente da clase.  

4. Realiza preguntas pertinentes e consulta as dúbidas.  

5. Arquiva o material e presenta debidamente os seus escritos.    

 

 A cualificación final será a media entre as medias obtidas nas tres avaliacións. Se un 

alumno non aprobase, deberá ir á recuperación final de lingua, literatura e escritura tal 

como se especifica no apartado correspondente.  

 

Os alumnos que aprobaran os libros obrigatorios terán a recompensa de poder ler o libro 

optativo indicado para cada un dos cursos. Para a súa cualificación realizarase un proba escrita 

que se cualificará sobre 0,5 p.; nela medirase a lectura e a comprensión. A nota obtida 

sumarase á nota final xa redondeada obtida en xuño como produto das tres avaliacións.  
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 Nas probas de pendentes e na proba extraordinaria de setembro, o baremo de 

cualificación do exame será como segue para todo o alumnado da ESO:  

 

 15%:  Lectura e comprensión do libro de lectura.  

 15%: Elaboración de textos escritos e/ou comprensión oral. 

 70%: Procedementos e conceptos tanto de Lingua como de Literatura; a Lingua valerá 

un 35% e a Literatura, outro 35%.  

  

 

O nivel de expresión xulgarase especificamente na proba de escritura, pero tamén se 

terá en conta na valoración global das diferentes probas; un nivel suficiente en expresión é un 

mínimo central nesta material. Influirá a presentación, ortografía, caligrafía e redacción 

respectuosa das propiedades textuais. Así, a adecuación, coherencia e cohesión así como unha 

caligrafía lexible serán elementos de valoración cando se outorgue unha puntuación a unha 

pregunta nunha proba. Farase de modo global xunto co contido.  

 

A reprodución literal do libro de texto ou dos contidos subministrados por escrito 

imposibilita non só a valoración do nivel de expresión escrita senón a certificación da 

comprensión dos contidos. Ademais, ignora a explicación dada na aula e outros materiais 

utilizados; non hai ningunha elaboración do alumnado. En virtude disto, recibirá como máximo 

un terzo da puntuación outorgada.  

 

Debemos constatar que se avaliarán tamén os procedementos. Así, como exemplo, nunha 

definición, avaliaremos o modo correcto de definir e a terminoloxía precisa.   

 

A cualificación asignada a unha pregunta será proporcional ao número de erros, gardando 

relación con grao mínimo establecido nos estándares de aprendizaxe. Cabe, sen embargo, 

puntualizar o seguinte:  

1. Naquelas preguntas nas que o número de respostas sexa moi limitado, a cualificación 

non será proporcional senón que se establecerá un número máximo de erros sobre o total, 

que será do 75%. Isto aplícase especialmente á ortografía ou a exames tipo test que se 

puideran realizar.  

2. O anterior será tamén o criterio nos casos de que a materia obxecto de avaliación sexa 

de repaso de cursos anteriores. Así, como exemplo, non é considerado igual erro o fallo na 

identificación dunha forma verbal en 1º da ESO ca en 4º da ESO. O mesmo sucede coa sintaxe 

da oración simple, en particular erros básicos como suxeitos con preposición ou 

complementos directos en estruturas atributivas; non é igual 3º ca 4º. Aínda que a porcentaxe 

outorgada a cada estándar sexa a mesma, o rigor na corrección é diferente.  

3. Na localización de obras e autores, serán cualificados co rigor do 75% aqueles erros que 

supoñan non comprensión de conceptos básicos como xénero ou movemento, asociacións 

disparatadas como considerar unhas coplas narrativa, erros cronolóxicos que supoñan a 

demostración de que se descoñece totalmente cal é a liña do tempo como asociar un século 

con un movemento que nin sequera se trata nese curso ou calquera outra afirmación deste 

teor considerada polas docentes como moi grave.  
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A lectura da obra obrigatoria é considerada un mínimo moi importante na medida na que 

o fomento da lectura vertebra o currículo.   

Tamén son considerados mínimos: presentar os traballos requiridos no prazo estipulado, 

presentar o caderno de aula cando llo requira o profesorado e participar das actividades 

diarias o que supón polo menos traer o material regularmente; tamén non amosar a súa 

inhibición na medida na que sería imposible avaliar o seu progreso académico. 

   

ORTOGRAFÍA E REDACCIÓN 

 Efectuarase ao longo da ESO un tratamento individualizado valorando o esforzo 

daqueles alumnos que, tendo moitas faltas, as dean reducido de modo importante.  

 Consideramos que estes cursos son de aprendizaxe e dominio da ortografía en todas 

as súas facetas. Traballaremos con eles durante a Secundaria para o dominio progresivo. Así, é 

posible pedir ao final –en cuarto- corrección escrita. 

 Por todo isto, nos dous primeiros cursos da ESO, as faltas de ortografía serán tidas en 

conta na cualificación das probas e traballos. Farase cun desconto máximo de 0,25 puntos por 

cada palabra moi habitual que o profesorado considere de Primaria: ayer, ya, allí, abrir, ojos... 

ou en palabras que obedezan a regras ou especificamente traballadas.  Tamén se poderá 

descontar un máximo de 0,5 por mala caligrafía  ou presentación.  

 

 En 3º de ESO tamén se descontará en probas escritas e traballos un máximo de 0,25 

puntos  por cada falta que o profesorado considere dos dous primeiros cursos da ESO. Tamén 

se reducirá ata un máximo de 0,5 puntos por mala caligrafía ou presentación e ata un 0,5 por 

mala acentuación ou puntuación.  

 

 En 4º de ESO descontarase en probas escritas e traballos un máximo de 0,25 puntos 

por cada falta, segundo a súa gravidade, ata 0,5 por mala caligrafía ou presentación, ata 0,5 

por acentuación e ata 0,5 por puntuación.  

 

 Os descontos están fixados como máximos para permitir ao profesorado valorar o 

progreso realizado ao longo do curso e a gravidade das faltas.  

 Enténdense os descontos antes indicados sobre 10. Se se cualificase sobre outra 

puntuación, debería trasladarse ao equivalente.  

 O desconto máximo en cada proba escrita ou traballo será do 20% en 1ºESO e 2ºESO  

e do 25% en 3ºESO e 4ºESO.  

 Nos exames de escritura de Secundaria non se aplicará este desconto por faltas 

senón que se valorará na cualificación deses exames (ou bloque en pendentes e setembro) 

como unha parte importante da redacción: a corrección.  
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DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS QUE SE ADOPTARÁN EN 

FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
 As docentes elaboraron as probas de avaliación inicial tendo en conta os mínimos do 

curso anterior. Importa sobre todo a comprensión lectora e a expresión; tamén se atendeu a 

conceptos básicos que se requiran no curso que segue. En 1º da ESO fíxose proba de lectura en 

voz alta, de expresión escrita, de comprensión escrita, de comprensión oral, de ortografía. 

Prestouse especial atención aos resultados de 1º da ESO para detectar os problemas que 

poidan xurdir que descoñezamos e que se levarán á avaliación de comezo de curso para que alí 

se adopten as medidas que se consideren oportunas tendo en conta os medios cos que conta 

o centro.  

 

A UTILIZACIÓN DAS TIC EN SECUNDARIA 
 Este centro ten un ordenador con conexión a Internet e unha pantalla dixital en cada 

aula.    

 Cada docente incluirá a tecnoloxía na medida na que llo permitan as circunstancias. Así 

mesmo, teremos en conta a selección de actividades máis propicias para a súa utilización. Non 

se prescindirá do caderno do alumno en papel. En todo o caso, é intención deste 

Departamento a súa potenciación con actividades que inclúan o manexo do procesador de 

textos, a utilización do ordenador para a busca de material xunto con outras fontes, a 

utilización do vídeo como un modo de achegar a lingua e a literatura-  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
 En Secundaria, coa avaliación inicial, detectarase o alumnado que presente 

deficiencias cos procedementos que acorde o Departamento máis alá da observación das 

profesoras e do xa acordado na avaliación de setembro. Tras iso, o profesorado procederá a 

aplicar reforzos co material que consideren axeitado a aqueles alumnos que o precisen ou ben 

a esperar decisión do Departamento de Orientación para que se adopten as medidas 

oportunas. 

 Á parte das medidas de reforzo na aula para aqueles alumnos que poidan con iso 

acadar os obxectivos, proporá medidas de adaptación de currículo para aqueles que sen elas 

nunca acadarán a titulación pois o seu nivel académico é moi baixo.  

A relación de alumnos será establecida, pois, tras a avaliación inicial. En principio, 

estaremos moi pendentes do alumnado repetidor. A eles debemos engadir os que teñan algún 

informe que así o aconselle.   

 

En todo o caso, ata agora os casos que nos constan son os seguintes:  

1º da ESO:  

Estamos á espera do que se informe na avaliación inicial. En principio, hai dous 

alumnos que veñen con recomendación de ACI do colexio. Así mesmo, hai tres alumnos 

repetidores nos que a xunta de avaliación do curso anterior recomendou ACI.  
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En 2º da ESO 

Segue o/a mesmo alumno/a con parálise cerebral do curso pasado, que continúa con 

ACI. Así mesmo, un/unha alumno/a con síndrome de Down.  

 Hai un/unha alumno/a cun trastorno do espectro autista e un/unha alumno/a con 

síndrome de Asperger.   

 Teránse máis datos tras a avaliación inicial.  

 En 3º da ESO:  

Un/unha alumno/a con altas capacidades. 

Tres alumno/as con autismo/síndrome de Asperger.  

Hai dous alumnos/as diagnosticados de TDAH. Seguiranse as orientacións indicadas 

para este caso.  

 En 4º da ESO:  

Hai un alumnos/a diagnosticado de TDAH. Seguiranse as orientacións indicadas para 

este caso.  

Hai un/unha alumno/a con informe de sobredotación, pero por consideración tanto de 

pais como de profesores non recibe apoio específico.  

Catro alumnos chegados este ano do estranxeiro. 

 Prestarase atención especial á evolución dun/unha alumno/a por problemas de saúde.  

 

A avaliación inicial guiará ao profesorado no sentido das causas que motivan a repetición. 

Se non depende do nivel de base do alumno, os docentes traballarán cos titores, con 

orientación e colaborando coas familias no sentido de corrixir os comportamentos ou 

problemática que puideron ocasionar a situación; todo isto dentro das posibilidades do Centro.  

Se a causa residise nun problema de base académica, a primeira solución é o reforzo na 

aula mediante actividades a propósito. Só como medida extrema se buscará o reforzo fóra da 

aula en colaboración co Departamento de Orientación; isto puidera darse cando hai desfases 

curriculares moi importantes sobre todo en 1º e 2º, en certos alumnos chegados do 

estranxeiro ou cando hai adaptacións curriculares.  

 

ALUMNADO QUE NON PUIDERA AVALIARSE DE MODO CONTINUADO 
 

Aqueles alumnos, que non se puideran avaliar de modo continuado, tal como recolle a lei, 

teñen dereito a seren avaliados cunha proba ou final ou parcial, se o que perderon foi unha 

avaliación. En todo o caso, esa proba responderá aos criterios de cualificación.  

Esta recollerá as distintas partes da materia que foran obxecto de exame para os demais 

no período no que o alumno non puido asistir á clase. Sen embargo, a cualificación outorgada 

a traballos en grupo pasará a engrosar a do exame.  
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ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

DAS MATERIAS PENDENTES 

Tal como establece a lei, en canto aos alumnos da Secundaria, a profesora que lles 

imparta clase fará un seguimento. Terán tamén unha proba por trimestre, á parte da final.  

 

 

PLAN DE SEGUIMENTO DE 1º DA E.S.O. 

DATAS DE EXAME 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIRA AVALIACIÓN  

 Unidades do libro de texto: 1,2, 3   

 Libro de lectura: WOOLRICH:  “El ojo de cristal”, Vicens Vives 

 Escritura:  A narración.  

 Ortografía: B/V e G/J.  

 

SEGUNDA AVALIACIÓN 

 Unidades do libro de texto: 4,5 e 6.  

 Libro de lectura: ALCOLEA, A.: El medallón perdido, Anaya 

 Escritura: A descrición. 

 Ortografía: H e Y/LL e repaso da 1ª. 

 

TERCEIRA AVALIACIÓN 

 Unidades do libro de texto: 7, 8 e 9. 

 Libro de lectura: MIHURA, M.: Melocotón en almíbar, Teide 

 Escritura: O diálogo directo, indirecto e teatral, textos instrutivos. 

 Ortografía: S/X, acentuación e repaso da 1ª e 2ª.  

 

Para preparar a materia, convén o repaso dos exercicios correspondentes ás 

unidades que se indican.  

 

 

 

 

 

 

 

1º av.: semana do 4 ao 8 de novembro 

2ª av.: semana do 3 ao 7 de febreiro 

3ª av.: semana do 20 ao 23 de abril 

Proba final: semana do 4 ao 8 de maio 

Recuperación final: semana do 2 ao 5 de maio 
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PLAN DE SEGUIMENTO DE 2º E.S.O. 

DATAS DE EXAME 

 

1º av.: semana do 4 ao 8 de novembro 

2ª av.: semana do 3 ao 7 de febreiro 

3ª av.: semana do 20 ao 23 de abril 

Proba final: semana do 4 ao 8 de maio 

:  

 Unidades do libro de texto:  

 Lingua: As clases de palabras. A voz pasiva. (T. 1 e 4). O texto expositivo (T. 3) 

 Ortografía: A acentuación. (T. 1, 3 e 4) 

 Literatura: Os movementos literarios. A literatura clásica e medieval. (T. 1 e 2) 

 Libro de lectura: STEVENSON, R.: “El diablo en la botella”.  

 Escritura: A instancia e a reclamación. Os formularios.  

                                 A biografía e a autobiografía.  (T. 1) 

 Ortografía: B/V, G/J, H/- , Y/LL, S/X 

 

SEGUNDA AVALIACIÓN: 

 Lingua: A Sintaxe: As frases, o suxeito e o atributo. As oracións impersoais, A 

modalidade oracional. (T. 2, 3 e 5) 

 Literatura: A literatura do Renacemento, do Barroco e a da Ilustración. (T. 3, 4 e 5).  

 Libro de lectura: VERNE, J.: La vuelta al mundo en 80 días, Teide (adaptación) 

 Escritura: O resumo e a correspondencia (T. 6).  

 Ortografía: As letras: as normas ortográficas e as interferencias. (T. 5, 6 e 7) 

  

TERCEIRA AVALIACIÓN: 

 Unidades do libro de texto:  

 Lingua: A Semántica. (Notas da clase) 

 Literatura: A literatura romántica e realista. (T. 6 e 7 ) 

 Ortografía: As maiúsculas e a puntuación. (T. 8 e 9)  

 Libro de lectura : CHRISTIE, A.: La ratonera, Vicens Vives 

 Escritura: A noticia e a carta ao director.    

 Ortografía: Repaso da 1ª e 2ª avaliacións. 

 

Para preparar a materia, convén o repaso dos exercicios correspondentes ás 

unidades que se indican.  
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PLAN DE SEGUIMENTO DE 3º E.S.O. 

 

DATAS DE EXAME 

 

1º av.: semana do 4 ao 8 de novembro 

2ª av.: semana do 3 ao 7 de febreiro 

3ª av.: semana do 20 ao 23 de abril 

Proba final: semana do 4 ao 8 de maio 

 

PRIMEIRA AVALIACIÓN:  

 Unidades do libro de texto:  

➢ Lingua: 1, 2 e 3.  

               Repaso das clases de palabras (substantivo, adxectivo, 

determinativos e pronomes).  

                        Formación de palabras.    

➢ Literatura:1 e 2. A Idade Media e Prerrenacemento.  

➢ Ortografía 

 Libro de lectura: CANSINO, E.: El misterio Velázquez, Bruño 

Escritura: O diálogo literario e non literario.   

 

SEGUNDA AVALIACIÓN: 

 Unidades do libro de texto: 

➢ Lingua: 4, 5 e 6.  

                      O verbo e as palabras invariables.  

                       Sintaxe. A frase. O suxeito e o atributo.  

➢ Literatura: 3 e 4. O Renacemento e a lírica do Barroco.  

 Libro de lectura: CERVANTES: “Rinconete y Cortadillo”, Bambú 

 Escritura: A narración.  

 

TERCEIRA AVALIACIÓN 

 Unidades do libro de texto: 

➢ Lingua: 7, 8 e 9.  

A Sintaxe da oración simple.  

Sociolingüística.   

➢ Literatura: 4 e 5. Cervantes e o teatro do Barroco.  

 Libro de lectura: LOPE DE VEGA: Fuenteovejuna, SM 

 Escritura: Circulares, convocatorias, actas e regulamentos.  

 

Para preparar a materia, convén o repaso dos exercicios correspondentes ás 

unidades que se indican.  
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OBXECTIVOS DE BACHARELATO 
(DOG 29 de xuño de 2015) 

(Mantense a ordenación de referencia) 

 

a. Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto 
de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade. 

 
b.  Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable 

e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente 
os conflitos persoais, familiares e sociais. 
 

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

 
d. Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 

e.  Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua castelá. 
 
g. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 
 
h. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario 
no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

 
m. Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
 
n. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes 

de formación e enriquecemento cultural. 
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA I 
 

 

 

Grupos: 

 Catro grupos.  

 

Profesorado:  

  Susana Iglesias Feijoo  

  Mª Jesús Vázquez Pérez 



95 

 

I.E.S. PONTEPEDRIÑA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO: 2019-2020 

 

 

INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 Ao alumnado que procede do centro, súmanse alumnos procedentes de Vedra, 

Boqueixón e Touro. Así mesmo, dun centro concertado da cidade: Cluny. 

 O alumnado accede con niveis moi diversos; de feito consta que hai matriculadas 

varias persoas procedentes de Diversificación Curricular deste centro. Esa diversidade será un 

elemento que neste nivel dificultará o funcionamento das clases.  

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Libro de texto: 

SANTOS ALONSO et al.(2015), Lengua castellana y literatura 1, Casals  

  

Libros de lectura obrigatorios 

 1ª avaliación:   

 MANRIQUE, J.: Coplas a la muerte de su padre (lectura na aula) 

La vida del Lazarillo de Tormes, Anaya (Nueva Biblioteca Didáctica) 

 CERVANTES: Don Quijote de la Mancha, Antología, Castalia Prima  (1ª parte) 

 2ª avaliación:  

 CERVANTES: Don Quijote de la Mancha, Antología, Castalia Prima  (2ª parte) 

 TIRSO DE MOLINA: El burlador de Sevilla, Octaedro 

3ª avaliación:   

 PARDO BAZÁN, E.: Los pazos de Ulloa, Alianza 

 Lectura optativa:  

 PÉREZ REVERTE, A.: El capitán Alatriste, Alfaguara 

 

 

OBXECTIVOS DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA I 
 

 

1. Expresar oralmente e por escrito de forma fluída e correcta adecuándose á situación 

comunicativa e de modo organizado, coherente e cohesionado.  

2. Saber sintetizar textos orais e escritos recoñecendo a súa estrutura.  

3. Comprender textos orais e escritos e valora de forma crítica e argumentando o seu 

contido.  

4. Respectar as convencións dos textos orais e escrito: cortesía, quendas de fala, 

presentación, ortografía.  

5. Explicar o significado de palabras nun texto.  

6. Identificar e usar as diferentes clases de palabras incluíndo os valores do se.  

7. Identificar, clasificar e usar correctamente as formas verbais e as perífrases verbais.  

8. Identificar e producir textos con distintos valores das formas verbais e das perífrases. 
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9. Identificar as funcións da frase e da oración simple. Non se deberán cometer erros que 

supoñan o descoñecemento dos principios básicos de identificación dunha función.  

10. Identificar a unidade e función dun segmento dentro dun texto.   

11. Utilizar a terminoloxía adecuada para a explicación de textos.  

12. Identificar as distintas variedades do español e a súa orixe.  

13. Usar as variedades adecuadas ao contexto. 

14. Identificar os mecanismos de cohesión nun texto.  

15. Recoñecer as propiedades textuais e producir textos que as respecten.  

16. Ler obras significativas desde a Idade Media ata o S.XIX incluído, o que se valorará a 

través das obras de lectura explicitadas. 

17. Xustificar a adscrición dun texto a un movemento determinado (ata o S. XIX incluído). 

18. Demostrar unha adecuada comprensión lectora e de análise dos textos literarios: 

temática, técnica, estilo e métrica dos textos literarios lidos e das obras completas 

obxecto de lectura obrigatoria.  

19. Localizar cronoloxicamente e no que toca ao movemento e xénero correspondentes, 

un fragmento, unha obra ou un autor determinados.  
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CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
TEMPORALIZACIÓN E COMPETENCIAS 

 

 

1º de bacharelato 

 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
´Mínimos Temp.  Instrum. 

Proced.  

Competen
cias clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar     

a 

e 

g 

m 

B1.1. Comunicación oral 
non espontánea no 
ámbito educativo: o 
seu proceso e a 
situación 
comunicativa.  

B1.1. Expor oralmente un tema 
especializado con rigor e claridade, 
documentándose en fontes diversas, 
organizando a información mediante 
esquemas, seguindo unha orde 
preestablecida e utilizando as técnicas 
de exposición oral e as tecnoloxías da 
información e da comunicación.  

LCL1B1.1.1. Realiza exposicións orais sobre temas 
especializados, consultando fontes de información diversa, 
utilizando as tecnoloxías da información e seguindo unha orde 
previamente establecida. 

  25% TC OA CD 

LCL1B1.1.2. Exprésase oralmente con fluidez, coa entoación, o 
ton, timbre e a velocidade adecuados ás condicións da 
situación comunicativa.  

25% TC OA CCL 

LCL1B1.1.3. Axusta a súa expresión verbal ás condicións da 
situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc.) empregando un léxico preciso e 
especializado e evitando o uso de coloquialismos, retrousos e 
palabras comodín.  

 

25% 

TC OA CSC 

LCL1B1.1.4. Avalía as súas propias presentacións orais e as 
dos/das seus/súas compañeiros/as, detecta as dificultades 
estruturais e expresivas, e deseña estratexias para mellorar as 
súas prácticas orais e progresar na aprendizaxe autónoma.  

 

25% 

TC OA CAA 

d B1.2. Textos expositivos B1.2. Sintetizar por escrito o contido de LCL1B1.2.1. Sintetiza por escrito textos orais de carácter 25% TC PE CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
´Mínimos Temp.  Instrum. 

Proced.  

Competen
cias clave 

e 

g 

e argumentativos 
orais. 

B1.3. Xéneros textuais 
orais propios do 
ámbito educativo. 

textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, clases, 
charlas, videoconferencias, etc., 
discriminando a información relevante e 
accesoria, e utilizando a escoita activa 
como un medio de adquisición de 
coñecementos.  

expositivo, de temas especializados e propios do ámbito 
educativo, discriminando a información relevante. 

LCL1B1.2.2. Recoñece as formas de organización do contido 
nunha exposición oral sobre un tema especializado propio do 
ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural, 
analiza os recursos verbais e non verbais empregados polo 
emisor, e valóraos en función dos elementos da situación 
comunicativa.  

25% TC PE CCL 

LCL1B1.2.3. Escoita de xeito activo, toma notas e suscita 
preguntas coa intención de aclarar ideas que non comprendeu 
nunha exposición oral.  

50% TC OA CAA 

d 

e 

g 

B1.4. Comprensión e 
produción de textos 
orais procedentes dos 
medios de 
comunicación social. 
Recursos. 

B1.3. Extraer información de textos orais e 
audiovisuais dos medios de 
comunicación, recoñecendo a intención 
comunicativa, o tema e a estrutura do 
contido, identificando os trazos propios 
do xénero xornalístico e os recursos 
verbais e non verbais utilizados, e 
valorando de forma crítica a súa forma e 
o seu contido. 

LCL1B1.3.1. Recoñece os trazos propios dos principais xéneros 
informativos e de opinión procedentes dos medios de 
comunicación social.  

25% TC PE CSC 

LCL1B1.3.2. Analiza os recursos verbais e non verbais utilizados 
polo emisor dun texto xornalístico oral ou audiovisual, 
valorando de forma crítica a súa forma e o seu contido. 

25% TC PE CSC 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir     

b 

h 

B2.1. A comunicación 
escrita no ámbito 
educativo.  

B2.2. Comprensión, 
produción e 
organización de textos 
expositivos escritos do 

B2.1. Desenvolver por escrito un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección ortográfica e gramatical, 
empregando distintas estruturas 
expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación cronolóxica, 
etc.) e utilizando os recursos expresivos 

LCL1B2.1.1. Desenvolve por escrito un tema do currículo con 
rigor, claridade e corrección ortográfica e gramatical. 

   50% TC PE CCL 

LCL1B2.1.2. Axusta a súa expresión verbal ás condicións da 
situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc.), empregando un léxico preciso e 
especializado, e evitando o uso de coloquialismos, retrousos e 
palabras comodín. 

    50% TC PE 

TI 

CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
´Mínimos Temp.  Instrum. 

Proced.  

Competen
cias clave 

ámbito educativo. adecuados ás condicións da situación 
comunicativa.  

LCL1B2.1.3. Avalía as súas propias producións escritas e as 
dos/das seus/súas compañeiros/as, recoñecendo as 
dificultades estruturais e expresivas, e deseñando estratexias 
para mellorar a súa redacción e avanzar na aprendizaxe 
autónoma. 

 

25% 

 

TC 

 

OA 

CAA 

e 

g 

h 

B2.2. Comprensión, 
produción e 
organización de textos 
expositivos escritos do 
ámbito educativo. 

B2.2. Sintetizar o contido de textos 
expositivos e argumentativos de tema 
especializado, discriminando a 
información relevante e accesoria, e 
utilizando a lectura como un medio de 
adquisición de coñecementos.  

LCL1B2.2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo 
de tema especializado, propios do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural, e identifica o tema e a 
estrutura. 

   50% TC PE CCL 

LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema 
especializado, propios do ámbito educativo, distinguindo as 
ideas principais e secundarias. 

   50% TC PE CMCCT 

LCL1B2.2.3. Analiza os recursos verbais e non verbais presentes 
nun texto expositivo de tema especializado e valóraos en 
función dos elementos da situación comunicativa (intención 
comunicativa do/da autor/a, tema e xénero textual). 

 

  50% 

 

TC 

PE CSC 

e 

g 

h 

l 

B2.3. Comprensión, 
produción e 
organización de textos 
escritos procedentes 
dos medios de 
comunicación social: 
xéneros informativos, 
e de opinión e 
publicidade. 

B2.3. Ler, comprender e interpretar textos 
xornalísticos e publicitarios de carácter 
informativo e de opinión, recoñecendo a 
intención comunicativa, identificando os 
trazos propios do xénero e os recursos 
verbais e non verbais utilizados, e 
valorando de forma crítica a súa forma e 
o seu contido. 

LCL1B2.3.1. Resume o contido de textos xornalísticos escritos 
informativos e de opinión, discriminando a información 
relevante, recoñecendo o tema e a estrutura do texto, e 
valorando de forma crítica a súa forma e o seu contido. 

  50% TC PE CCL 

LCL1B2.3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando 
a información e a persuasión, recoñecendo os elementos que 
utiliza o emisor para seducir o receptor, valorando criticamente 
a súa forma e o seu contido, e rexeitando as ideas 
discriminatorias. 

25% TC PE CSC 

b 

e 

g 

B2.4. Procedementos 
para a obtención, o 
tratamento e a 
avaliación da 

B2.4. Realizar traballos de investigación 
sobre temas do currículo ou da 
actualidade social, científica ou cultural, 
planificando a súa realización, obtendo a 

LCL1B2.4.1. Realiza traballos de investigación planificando a súa 
realización, fixando os seus propios obxectivos, organizando a 
información en función dunha orde predefinida, revisando o 
proceso de escritura para mellorar o produto final e chegando 

25% TC TI 

TG 

CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
´Mínimos Temp.  Instrum. 

Proced.  

Competen
cias clave 

h información 
procedente de fontes 
impresas e dixitais. 
Educación para o uso, 
o tratamento e a 
produción de 
información. 

información de fontes diversas e 
utilizando as tecnoloxías da información 
e da comunicación para a súa 
realización, a súa avaliación e a súa 
mellora. 

a conclusións persoais. 

LCL1B2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para documentarse, consultando fontes 
diversas e avaliando, contrastando, seleccionando e 
organizando a información relevante mediante fichas-resumo. 

  25% TC TI CD 

LCL1B2.4.3. Respecta as normas de presentación de traballos 
escritos (organización en epígrafes, procedementos de cita, 
notas a pé de páxina e bibliografía). 

  75% TC TI 

TG 

CCL 

LCL1B2.4.4. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para a realización, a avaliación e a mellora de 
textos escritos propios e alleos. 

 25% TC TI 

TG 

CD 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua     

d 

e 

B3.1. Substantivo: 
caracterización 
morfolóxica, sintáctica 
e semántica. 

B3.2. Adxectivo: 
caracterización 
morfolóxica, sintáctica 
e semántica. 

B3.3. Verbo: flexión 
verbal; perífrase 
verbal. 

B3.4. Pronome: tipoloxía 
e valores gramaticais.  

B3.5. Determinantes: 
tipoloxía e usos. 

B3.6. Recoñecemento 
das diferenzas entre 

B3.1. Aplicar sistematicamente os 
coñecementos sobre as categorías 
gramaticais na realización, 
autoavaliación e mellora dos textos orais 
e escritos, tomando conciencia da 
importancia do coñecemento gramatical 
para o uso correcto da lingua. 

LCL1B3.1.1. Revisa e mellora textos orais e escritos propios e 
alleos, recoñecendo e explicando incorreccións de 
concordancia, réxime verbal, ambigüidades semánticas, etc. 

  50% TC OA CCL 

LCL1B3.1.2. Utiliza a terminoloxía gramatical adecuada para a 
explicación lingüística dos textos. 

 100% TC PE CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
´Mínimos Temp.  Instrum. 

Proced.  

Competen
cias clave 

pronomes e 
determinantes. 
Relacións gramaticais. 

B3.7. Adverbio: tipoloxía 
e valores gramaticais. 

B3.8. Preposicións, 
conxuncións e 
interxeccións: 
tipoloxía e valores 
gramaticais. 

e B3.1. Substantivo: 
caracterización 
morfolóxica, sintáctica 
e semántica. 

B3.2. Adxectivo: 
caracterización 
morfolóxica, sintáctica 
e semántica. 

B3.3. Verbo: flexión 
verbal; perífrase 
verbal. 

B3.4. Pronome: tipoloxía 
e valores gramaticais.  

B3.5. Determinantes: 
tipoloxía e usos. 

B3.6. Recoñecemento 
das diferenzas entre 
pronomes e 
determinantes. 
Relacións gramaticais. 

B3.7. Adverbio: tipoloxía 

B3.2. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos das categorías 
gramaticais (substantivo, adxectivo, 
verbo, pronomes, artigos e 
determinantes), e explicar os seus usos 
e valores nos textos. 

LCL1B3.2.1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo 
nun texto, en relación coa intención comunicativa do emisor e 
a tipoloxía textual seleccionada, así como con outros 
compoñentes da situación comunicativa (audiencia e 
contexto). 

50% 1ªav. PE CCL 

LCL1B3.2.2. Identifica e explica os usos e os valores do 
adxectivo nun texto, en relación coa intención comunicativa do 
emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con outros 
compoñentes da situación comunicativa (audiencia e 
contexto). 

 50% 2º av.  PE CCL 

LCL1B3.2.3. Identifica e explica os usos e valores do verbo nun 
texto, en relación coa intención comunicativa do emisor e a 
tipoloxía textual seleccionada, así como con outros 
compoñentes da situación comunicativa (audiencia e 
contexto). 

 50% 2ª av. PE CCL 

LCL1B3.2.4. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes 
nun texto, en relación coa intención comunicativa do emisor e 
a tipoloxía textual seleccionada, así como con outros 
compoñentes da situación comunicativa (audiencia e 
contexto). 

 50% 2ªav. PE CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
´Mínimos Temp.  Instrum. 

Proced.  

Competen
cias clave 

e valores gramaticais. 

B3.8. Preposicións, 
conxuncións e 
interxeccións: 
tipoloxía e valores 
gramaticais. 

LCL1B3.2.5. Identifica e explica os usos e valores do artigo 
determinado e do indeterminado, e de calquera tipo de 
determinantes, en relación coa súa presenza ou ausencia coa 
intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual 
seleccionada, así como con outros compoñentes da situación 
comunicativa (audiencia e contexto). 

25% 1ª av.  PE CCL 

b 

d 

e 

B3.9. Observación, 
reflexión e explicación 
das estruturas 
sintácticas simples e 
complexas. Conexións 
lóxicas e semánticas 
nos textos. 

B3.3. Aplicar progresivamente os 
coñecementos sobre estruturas 
sintácticas dos enunciados para a 
realización, autoavaliación e mellora de 
textos orais e escritos, tomando 
conciencia da importancia do 
coñecemento gramatical para o uso 
correcto da lingua. 

LCL1B3.3.1. Recoñece a estrutura sintáctica da oración simple, 
explicando a relación entre os grupos de palabras. 

75% 3ª av. PE CCL 

LCL1B3.3.2. Recoñece as oracións activas, pasivas, impersoais 
e medias, contrastando as diferenzas entre elas en función da 
intención comunicativa do texto en que aparecen. 

 50% 3ª av.  PE CCL 

LCL1B3.3.3. Recoñece e explica o funcionamento das oracións 
subordinadas substantivas en relación co verbo da oración 
principal. 

 50% 3ª av. PE CCL 

LCL1B3.3.4. Recoñece e explica o funcionamento das oracións 
subordinadas de relativo, identificando o antecedente que 
modifican. 

 50% 3ª av.  PE CCL 

LCL1B3.3.5. Enriquece os seus textos orais e escritos 
incorporando progresivamente estruturas sintácticas variadas 
e aplicando os coñecementos adquiridos para a revisión e a 
mellora destes. 

  50% TC PE CCL 

e B3.10. Observación, 
reflexión e explicación 
das formas de 
organización textual. 

B3.4. Recoñecer os trazos propios das 
tipoloxías textuais identificando a súa 
estrutura e os trazos lingüísticos máis 
importantes en relación coa intención 
comunicativa. 

LCL1B3.4.1. Recoñece e explica os trazos estruturais e 
lingüísticos dos textos narrativos, descritivos, expositivos e 
argumentativos. 

 50% 1ª av.  PE CCEC 

LCL1B3.4.2. Analiza e explica os trazos formais dun texto nos 
planos morfosintáctico, léxico-semántico e pragmático-textual, 
relacionando o seu emprego coa intención comunicativa do 
emisor e o resto de condicións da situación comunicativa. 

25% 1ª av.  PE CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
´Mínimos Temp.  Instrum. 

Proced.  

Competen
cias clave 

d 

e 

B3.11. Recoñecemento 
e explicación das 
propiedades textuais. 
Os seus 
procedementos. 
Modalidade. 

B3.5. Aplicar os coñecementos adquiridos 
para a elaboración de discursos orais ou 
escritos con adecuada coherencia e 
cohesión. 

LCL1B3.5.1. Incorpora os procedementos de cohesión textual na 
súa propia produción oral e escrita. 

 50% 1ª av.  PE 

TI 

CCL 

LCL1B3.5.2. Identifica, analiza e interpreta as formas gramaticais 
que fan referencia ao contexto temporal e espacial, e aos 
participantes na comunicación. 

 25% 2ª av.  PE CCL 

LCL1B3.5.3. Valora os recursos expresivos empregados polo 
emisor dun texto en función da súa intención comunicativa e 
do resto dos elementos da situación comunicativa, 
diferenciando e explicando as marcas de obxectividade e de 
subxectividade, e os procedementos gramaticais de inclusión 
do emisor no texto. 

50% 2ª av.  PE CSC 

b 

e 

g 

B3.12. Procedementos 
para a obtención, o 
tratamento e a 
avaliación da 
información 
procedente de fontes 
impresas e dixitais. 
Educación para o uso, 
o tratamento e a 
produción de 
información. 

B3.6. Coñecer e manexar fontes de 
información impresa ou dixital para 
resolver dúbidas sobre o uso correcto da 
lingua e avanzar na aprendizaxe 
autónoma. 

LCL1B3.6.1. Coñece e consulta fontes de información impresa 
ou dixital para resolver dúbidas sobre o uso correcto da lingua 
e para avanzar na aprendizaxe autónoma. 

25% TC OA CD 

e 

h 

n 

B3.13. Coñecemento e 
explicación da 
pluralidade lingüística 
de España. As súas 
orixes históricas. 

B3.7. Coñecer a orixe e a evolución das 
linguas de España e as súas principais 
variedades dialectais, recoñecendo e 
explicando os seus trazos característicos 
en manifestacións orais e escritas, e 
valorando a diversidade lingüística como 
parte do patrimonio cultural do noso 
país. 

LCL1B3.7.1. Explica, a partir dun texto, a orixe e a evolución das 
linguas de España, así como as súas principais variedades 
dialectais, e valora a diversidade lingüística como parte do 
noso patrimonio cultural. 

 

50% 

 

3ª av.  

 

PE 

CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
´Mínimos Temp.  Instrum. 

Proced.  

Competen
cias clave 

a 

c 

d 

e 

B3.14. Recoñecemento 
e explicación das 
variedades funcionais 
da lingua. 

B3.8. Recoñecer os usos sociais e 
funcionais da lingua, amosando interese 
por ampliar o seu propio repertorio 
verbal e evitar os prexuízos e 
estereotipos lingüísticos. 

LCL1B3.8.1. Selecciona o léxico e as expresións adecuadas en 
contextos comunicativos que esixen un uso formal da lingua, 
evitando o uso de coloquialismos, imprecisións ou expresións 
clixé. 

50% TC  

PE 

CCL 

LCL1B3.8.2. Explica, a partir dos textos, a influencia do medio 
social no uso da lingua, e identifica e rexeita os estereotipos 
lingüísticos que supoñen unha valoración pexorativa cara ás 
persoas usuarias da lingua. 

 

50% 

 

TC 

 

PE 

CSC 

i 

l 

B3.15. Participación en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre 
libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen 
varias linguas, tanto 
curriculares como 
outras presentes no 
centro, e relacionados 
cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais. 

B3.9. Participar en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensións sobre libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras presentes no 
centro, e relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

LCL1B3.9.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

25% TC OA CCL 

CAA 

g 

h 

B3.16. Identificación e 
progresiva utilización 
dos coñecementos 
sobre as linguas para 
desenvolver unha 
competencia 
comunicativa 

B3.10. Reflexionar sobre o sistema e as 
normas de uso das linguas, mediante a 
comparación e a transformación de 
textos, enunciados e palabras, e utilizar 
estes coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e para a 
produción de textos. 

LCL1B3.10.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a 
produción dos textos traballados en calquera das outras. 

 

25% 

 

TC 

 

OA 

 

CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
´Mínimos Temp.  Instrum. 

Proced.  

Competen
cias clave 

integrada. 

 Bloque 4. Educación literaria     

d 

i 

B4.1. Estudo das obras 
máis representativas 
da literatura española 
desde a Idade Media 
ata o século XlX, a 
través da lectura e a 
análise de fragmentos 
e obras significativas. 

B4.1. Realizar o estudo das obras máis 
representativas da literatura española 
desde a Idade Media ata o século XlX a 
través da lectura e a análise de 
fragmentos e obras significativas. 

LCL1B4.1.1. Le e analiza fragmentos e obras significativas 
desde a Idade Media ao século XIX. 

 

50% 

 

TC 

PE CCEC 

d 

h 

i 

c 

B4.2. Análise de 
fragmentos ou obras 
completas 
significativas desde a 
Idade Media ao século 
XlX, identificando as 
súas características 
temáticas e formais en 
relación co contexto, o 
movemento, o xénero 
ao que pertence e a 
obra do/da autora, e 
constatando a 
evolución histórica de 
temas e formas. 

B4.3. Desenvolvemento 
da autonomía de 
lectura e aprecio pola 
literatura como fonte 
de pracer e de 
coñecemento doutros 
mundos, tempos e 

B4.2. Ler e analizar fragmentos ou obras 
completas significativas desde a Idade 
Media ao século XlX, identificando as 
súas características temáticas e formais 
en relación co contexto, o movemento, o 
xénero ao que pertence e a obra do/da 
autor/a, e constatando a evolución 
histórica de temas e formas. 

LCL1B4.2.1. Identifica as características temáticas e formais en 
relación co contexto, o movemento e o xénero ao que 
pertence e a obra do/da autor/a. 

 50% TC PE CAA 

LCL1B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas e constata a 
evolución de temas e formas. 

 50% TC PE CCEC 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
´Mínimos Temp.  Instrum. 

Proced.  

Competen
cias clave 

culturas. 

d 

h 

i 

m 

B4.3. Desenvolvemento 
da autonomía lectora 
e aprecio pola 
literatura como fonte 
de pracer e de 
coñecemento doutros 
mundos, tempos e 
culturas. 

B4.4. Interpretación 
crítica de fragmentos 
ou obras significativas 
desde a Idade Media 
ao século XlX, 
detectando as ideas 
que manifestan a 
relación da obra co 
seu contexto histórico, 
artístico e cultural. 
Reflexión e 
superación de 
estereotipos de 
xénero, clase, 
crenzas, etc. 

B4.3. Interpretar criticamente fragmentos 
ou obras significativas desde a Idade 
Media ao século XlX, detectando as 
ideas que manifestan a relación da obra 
co seu contexto histórico, artístico e 
cultural. 

LCL1B4.3.1. Interpreta criticamente fragmentos ou obras 
significativas desde a Idade Media ao século XIX. 

 50% TC PE CCEC 

LCL1B4.3.2. Detecta as ideas que manifestan a relación da obra 
co seu contexto histórico, artístico e cultural. 

 50% TC PE CCEC 

d 

g 

h 

B4.5. Planificación e 
elaboración de 
traballos educativo 
escritos ou 
presentacións sobre a 
literatura desde a 
Idade Media ata o 
século XlX, obtendo a 
información de fontes 

B4.4. Planificar e elaborar textos de 
intención literaria, traballos de 
investigación escritos ou presentacións 
sobre temas, obras ou autores/as da 
literatura desde a Idade Media ata o 
século XlX, obtendo a información de 
fontes diversas e achegando un xuízo 
crítico persoal e argumentado con rigor. 

LCL1B4.4.1. Planifica a elaboración de traballos de investigación 
escritos ou presentacións sobre temas, obras ou autores/as 
da literatura desde a Idade Media ata o século XIX. 

25% TC TI 

TG 

CSIEE 

LCL1B4.4.2. Obtén a información de fontes diversas.  25% TC OA CD 

LCL1B4.4.3. Argumenta con rigor o seu propio xuízo crítico.  50% TC OA CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
´Mínimos Temp.  Instrum. 

Proced.  

Competen
cias clave 

diversas e achegando 
un xuízo crítico 
persoal e 
argumentado con 
rigor. 

B4.6. Composición de 
textos escritos con 
intención literaria e 
conciencia de estilo. 

 

Abreviaturas:  

TC: Ao longo de todo o curso.                  OA: Observación na aula 

PE: Proba escrita.   TI: Traballo individual 

PO: Proba oral.     TG: Traballo en grupo 
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TEMPORALIZACIÓN 
 

Textos 

Ao longo do curso:  

 

1ª avaliación 

As propiedades textuais.  

O resumo e o esquema.   

Lingua 

As clases de palabras: substantivo, adxectivo, determinantes e pronomes. 

Literatura 

Idade Media e Prerrenacemento. A prosa renacentista.  
Análise de textos do Cantar del Mío Cid, romanceiro, Coplas a la muerte de su padre e La 
Celestina. 
Lectura e análise de La vida del Lazarillo de Tormes. 
Lectura da 1º parte de D. Quijote de la Mancha.  
 
2ª avaliación.  

O comentario crítico. O resumo e o esquema.  

Lingua 

O verbo e palabras invariables. Sociolingüística.  

Literatura 
Renacemento e Barroco.  
Análise de textos líricos de Garcilaso. Análise de D. Quijote de la Mancha. 
O teatro barroco: Lope e Calderón.  
Lectura da 2º parte de Don Quijote de la Mancha.  
Lectura e análise de El burlador de Sevilla 
 

3ª avaliación 

O resumo e o esquema; o comentario crítico.  

Lingua 

Sintaxe: a frase e a oración simple 

Literatura 

A lírica barroca: Góngora e Quevedo.    

O Neoclasicismo, Romanticismo e Realismo. 
Análise de textos de Larra, Bécquer (lírica). 
Análise de Los pazos de Ulloa  
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
  

➢ Exame escrito sobre lingua cada avaliación. 

➢ Exame escrito sobre literatura cada avaliación.   

➢ Exame escrito sobre resumo ou esquema e comentario crítico dun texto cada 

avaliación.  

➢ Exame escrito dos libros de lectura (pode incluírse no exame de literatura). 

➢ Exame escrito do libros de lectura optativo, se procede. 

➢ Exame escrito de recuperación de lingua, literatura e obras de lectura de cada 

avaliación, se así procede.  

➢ Outros traballos que, se é o caso, lles encomendara a docente.  
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LITERATURA UNIVERSAL 1º 
 
 

Grupos: Un 

 

Profesora: Luz Marina López Ignacio 

 

LIBRO DE TEXTO: GUTIÉRREZ, S. et al.: Literatura universal 1º, Anaya, 2016 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libro de texto: GUTIÉRREZ, S. et al.: Literatura universal , Madrid, Anaya, 2016 

Aula virtual  

 

Textos facilitados pola profesora.  

 

Lectura obrigatoria de obras completas:  

SHAKESPEARE, W.: Romeo y Julieta, Vicens Vives 

BOCCACCIO: El Decamerón (diez cuentos), Castalia Prima.  

Antoloxía de contos do Romanticismo e do Realismo:  

POE, E.A.: “El gato negro” e “La carta robada” 

MAUPASSANT, G.de: “Bola de sebo” 

CHEJOV, A.: “La dama del perrito” 

GOGOL: “El capote” 

Lectura de poesía de autores románticos e simbolistas. 

KAFKA, F.: La metamorfosis, Vicens Vives 

CLAUDEL, Ph.: La nieta del señor Linh, Salamandra 

 

OBXECTIVOS DE LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE BACHARELATO 

 

1. Ler obras significativas,  o que se valorará a través das obras de lectura explicitadas. 

2. Xustificar a adscrición dun texto a un movemento determinado. 

3. Demostrar unha adecuada comprensión lectora e de análise dos textos literarios: 

temática, técnica, estilo e métrica dos textos literarios lidos e das obras completas 

obxecto de lectura obrigatoria.  

4. Localizar cronoloxicamente e no que toca ao movemento e xénero correspondentes, 

un fragmento, unha obra ou un autor determinados.  

5. Ser quen de desenvolver un tema estudado na clase.  

6. Ser quen de comparar dúas obras establecendo paralelismos por unha parte e 

diferenzas por outra.  

7. Saber definir conceptos relacionados coa literatura universal.  

8. Saber identificar a veracidade ou falsidade de afirmacións sabendo detectar verdades 

parciais.  

9. Relacionar a literatura con outras artes sobre todo arte e cine.  

10. Valorar a literatura como fonte de pracer e de cultura.  
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11. Debater sobre aspectos diversos de obras literarias.  

12. Expoñer oralmente un tema recompilando información de diversas fontes e 

empregando as novas tecnoloxías.  
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CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

COMPETENCIAS E TEMPORALIZACIÓN 

 

1º de bacharelato 

   Literatura Universal. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Tempor.  Instr. 

Proced.  

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Procesos e estratexias     

h 

i 

l 

n 

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

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

LUB1.1.1. Le fragmentos significativos ou textos completos de 
obras da literatura universal, identificando algúns elementos, 
mitos ou arquetipos creados pola literatura e que chegaron a 
converterse en puntos de referencia da cultura universal. 

100% TC PE CSC 

CCEC 

LUB1.1.2. Interpreta obras ou fragmentos representativos de 
distintas épocas, situándoas no seu contexto histórico, social e 
cultural, identificando a presenza de determinados temas e 
motivos, e recoñecendo as características do xénero e do 
movemento en que se inscriben, así como os trazos máis 
salientables do estilo literario.  

50% TC PE CCEC 

CSC 

CAA 

c 

h 

i 

l 

n 

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

B1.2. Interpretar obras narrativas, 
líricas e dramáticas da literatura 
universal nomeadamente 
significativas, relacionando a súa 
forma e o seu contido coas ideas 
estéticas dominantes do 
momento en que se escribiron, e 

LUB1.2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas e 
dramáticas da literatura universal nomeadamente significativas 
e relaciónaas coas ideas estéticas dominantes do momento en 
que se escribiron, analizando as vinculacións entre elas e 
comparando a súa forma de expresión. 

50% TC PE CCL 

CSC 

LUB1.2.2. Establece relacións significativas entre a literatura e o 50% TC PE CCL 
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   Literatura Universal. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Tempor.  Instr. 

Proced.  

Competencias 
clave 

coas transformacións artísticas e 
históricas producidas no resto 
das artes. 

resto das artes, interpretando de xeito crítico algunhas obras ou 
fragmentos significativos adaptados a outras manifestacións 
artísticas, analizando as relacións, as similitudes e as 
diferenzas entre diferentes linguaxes expresivas.  

CCEC 

c 

h 

i 

l 

n 

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

B1.3. Observar, recoñecer e valorar 
a evolución dalgúns temas e 
formas creados pola literatura e o 
seu valor permanente en diversas 
manifestacións artísticas da 
cultura universal. 

LUB1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas e 
describe a evolución de determinados temas e formas creados 
pola literatura. 

50% TC PE CCL 

CSC 

LUB1.3.2. Recoñece o valor permanente destes temas e formas 
da literatura noutras manifestacións artísticas da cultura 
universal. 

50% TC PE CSC 

CCEC 

h 

i 

l 

n 

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

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

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

50% TC PE CSC 

CCL 

 Bloque 2. Os grandes períodos e movementos da literatura universal     

h 

l 

n 

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

B2.1. Ler, comprender e analizar 
obras breves, fragmentos ou 
obras completas, significativas de 

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

50% TC PE CCL 

CSC 
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   Literatura Universal. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Tempor.  Instr. 

Proced.  

Competencias 
clave 

literatura. 

B2.2. Renacemento e 
Clasicismo:  

Os cambios do mundo e a 
nova visión do home 
durante o 
Renacemento. 

A lírica do amor: o 
petrarquismo. Orixes: 
a poesía trobadoresca 
e o Dolce Stil Nuovo. 
A innovación do 
Cancioneiro de 
Petrarca. Lectura e 
comentario dunha 
antoloxía lírica e 
dalgún conto da 
época. 

A narración en prosa: 
Boccaccio. 

Teatro clásico europeo. O 
teatro isabelino en 
Inglaterra. Comezo do 
mito de Fausto dentro 
da literatura. Lectura e 
comentario dunha 
obra de teatro clásico. 
Observación das 
relacións existentes 
entre as obras de 
teatro clásicas e as 
obras de diferentes 
xéneros musicais e 
cinematográficos que 

distintas épocas, interpretando o 
seu contido de acordo cos 
coñecementos adquiridos sobre 
temas e formas literarias, así 
como sobre períodos e 
autores/as significativos/as. 

como sobre períodos e autores/as significativos/as. 

b 

g 

h 

n 

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

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

50% TC TI, TG CD 

CCEC 

b 

g 

h 

n 

B2.3. Realizar exposicións orais ou 
escritas acerca dunha obra, 
un/unha autor/a ou unha época 
con axuda de medios 
audiovisuais e das tecnoloxías da 
información e da comunicación, 
expresando as propias opinións, 
seguindo un esquema preparado 
previamente, valorando as obras 
literarias como punto de encontro 
de ideas e sentimentos colectivos 
e como instrumentos para 
acrecentar o caudal da propia 
experiencia. 

LUB2.3.1. Realiza presentacións orais ou escritas planificadas 
integrando coñecementos literarios e lectura, cunha correcta 
estruturación do contido, argumentación coherente e clara das 
propias opinións, consulta e cita de fontes, selección de 
información relevante e utilización do rexistro apropiado e da 
terminoloxía literaria necesaria. 

50% TC TI, TG CCL 

CD 

LUB2.3.2. Explica oralmente ou por escrito os cambios 
significativos na concepción da literatura e dos xéneros 
literarios, en relación co conxunto de circunstancias históricas, 
sociais e culturais, e establecendo relacións entre a literatura e 
o resto das artes. 

50% TC PE, PO CCL 

CCEC 

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

50% TC PE, PO CCL 

CAA 
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   Literatura Universal. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Tempor.  Instr. 

Proced.  

Competencias 
clave 

xurdiron a partir delas.  

B2.3. O Século das Luces: 

O desenvolvemento do 
espírito crítico: a 
Ilustración. A 
Enciclopedia. A prosa 
ilustrada. 

A novela europea no 
século XVIIl. Os 
herdeiros de 
Cervantes e da 
picaresca española na 
literatura inglesa.  

Lectura comentada 
dalgunha novela 
europea da prosa 
ilustrada e dalgún 
fragmento de novela 
inglesa do século 
XVlll.  

B2.4. O movemento 
romántico: 

A revolución romántica: 
conciencia histórica e 
novo sentido da 
ciencia.  

O Romanticismo e a súa 
conciencia de 
movemento literario. 
Precursores: Goethe.  

A poesía romántica e a 
novela histórica.  

Lectura e comentario 



117 

 

I.E.S. PONTEPEDRIÑA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO: 2019-2020 

   Literatura Universal. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Tempor.  Instr. 

Proced.  

Competencias 
clave 

dunha antoloxía de 
poetas románticos 
europeos e dalgún 
fragmento de novela 
histórica.  

Observación das 
relacións existentes 
entre as obras 
literarias do 
romanticismo e as 
obras de diferentes 
xéneros musicais 
(sinfonías, poemas 
sinfónicos, lieder, 
óperas), 
cinematográficos e 
teatrais que xurdiron a 
partir delas.  

B2.5. A segunda metade do 
século XlX:  

Da narrativa romántica ao 
Realismo en Europa. 
Literatura e 
sociedade. Evolución 
dos temas e as 
técnicas narrativas do 
Realismo. Principais 
novelistas europeos 
do século XIX. Lectura 
e comentario dunha 
antoloxía de 
fragmentos de novelas 
realistas. 

O nacemento da gran 
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   Literatura Universal. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Tempor.  Instr. 

Proced.  

Competencias 
clave 

literatura 
norteamericana (1830-
1890). Da experiencia 
vital á literatura. O 
renacemento do 
conto. Lectura e 
comentario dalgúns 
contos da segunda 
metade do século XlX.  

O arranque dla 
modernidade poética: 
de Baudelaire ao 
Simbolismo. Lectura 
dunha antoloxía de 
poesía simbolista.  

A renovación do teatro 
europeo: un novo 
teatro e unhas novas 
formas de 
pensamento. Lectura 
e comentario dunha 
obra. 

Observación das 
relacións existentes 
entre as obras 
literarias deste 
período e as obras de 
diferentes xéneros 
musicais, 
cinematográficos e 
teatrais que xurdiron a 
partir delas.  

B2.6. Os novos enfoques 
da literatura no século 
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   Literatura Universal. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Tempor.  Instr. 

Proced.  

Competencias 
clave 

XX e as transformacións 
dos xéneros literarios:  

A crise do pensamento 
decimonónico e a 
cultura de fin de 
século. A quebra da 
orde europea: a crise 
de 1914. As 
innovacións 
filosóficas, científicas 
e técnicas e a súa 
influencia na creación 
literaria. 

A consolidación dunha 
nova forma de escribir 
na novela. Estudo das 
técnicas narrativas. 
Lectura dunha novela 
corta, dalgún relato 
e/ou dalgún conto 
representativo deste 
período.  

As vangardas europeas. 
O surrealismo. Lectura 
dunha antoloxía de 
poesía vangardista.  

A culminación da gran 
literatura americana. A 
xeración perdida.  

O teatro do absurdo e do 
compromiso. Lectura 
dalgunha obra 
representativa destas 
correntes dramáticas.  
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   Literatura Universal. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Tempor.  Instr. 

Proced.  

Competencias 
clave 

Observación das 
relacións existentes 
entre as obras desta 
época e as obras de 
diferentes xéneros 
musicais, 
cinematográficos e 
teatrais que xurdiron a 
partir delas. 

 
Abreviaturas:  

TC: Ao longo de todo o curso.                  OA: Observación na aula 

PE: Proba escrita.   TI: Traballo individual 

PO: Proba oral.     TG: Traballo en grupo 
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TEMPORALIZACIÓN 
 

Os estándares correspondentes ao Bloque 1 serán estudados ao longo do curso.  

Bloque 2.  

1ª avaliación. Desde a literatura clásica ata o S. XVII ambos os dous inclusive.  

Lecturas: Romeo y Julieta de Shakespeare e Boccaccio: El Decamerón (diez cuentos).   

2ª avaliación: A literatura dos S. XVIII, Romanticismo e Realismo/Naturalismo.  

Lectura de Po, E.A.:“El gato negro” e “La carta robada”, Maupassant, G. de: “Bola de sebo”, A. 

Chejov: “La dama del perrito” e Gogol: “El capote”.  

3ª avaliación: O Simbolismo e a literatura de finais do XIX, comezos do XX: as vangardas.  

Lectura de F. Kafka: La metamorfosis  e de Ph. Claudel: La nieta del señor Linh . 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

➢ Dous exames escritos sobre historia de literatura cada avaliación.  

➢ Exame escrito das lecturas. Na primeira e terceira avaliación poderán repartirse en 

dous segundo acordo entre profesora e alumnado. 

➢ Elaboración de traballos en grupo.  

➢ Elaboración de traballos individuais.  

➢ Un exame escrito de recuperación cada avaliación. 

➢ Exame escrito de recuperación das lecturas. 
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II 
 

 

 

Grupos: 

 Tres grupos.  

 

Profesorado:  

 Luz Marina López Ignacio (2ºB ) 

 Mª Jesús Vázquez Pérez (2ºA e C) 

 

Libro de texto:  

 

 SANTOS ALONSO et al.: (2016), Lengua castellana y literatura 2, Barcelona, Teide 
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OBXECTIVOS DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II 
 

1. Coñecer as posibilidades de creación de palabras e enriquecemento do léxico 

(composición, derivación, parasíntese e acronimia) a través da identificación de 

elementos nun texto.  

2. Identificar nun texto e usar as diferentes clases de palabras. Valores do se. 

3. Identificar nun texto e empregar axeitadamente as formas verbais e as distintas 

formas de perífrases verbais.  

4. Identificar nun texto e usar os distintos tipos de frases, os seus constituíntes e as 

función que desempeñan na oración.  

5. Identificar nun texto e usar os constituíntes da oración  simple. 

6. Identificar nun texto e usar as relacións existentes entre estruturas sintácticas 

oracionais compostas ou complexas. 

7. Coñecer as relacións léxico-semánticas das palabras (sinonimia, antonimia, 

hiperonimia, campo léxico, campo semántico) mediante a identificación de elementos 

nun texto.  

8. Identificar nun texto voces patrimoniais, cultismos, semicultismos e préstamos.  

9. Identificar nun texto interferencias lingüísticas entre galego e español.  

10. Identificar nun texto trazos característicos do español de América.  

11. Ler os libros de lectura obrigatoria. 

12. Xustificar a adscrición dun texto a unha época e movemento determinado. 

13. Coñecer teoricamente as cuestións relativas á historia da literatura marcadas. 

14. Recoñecer os recursos estilísticos e métricos dun texto literario.  

15. Comprender a temática, técnica, estilo e métrica, se procede, das obras literarias 

obxecto dun estudo específico e saber aplicala a fragmentos escollidos.  

16. Identificar o xénero ao que pertence un texto literario e recoñecer os seus elementos 

estruturais básicos e os seus recursos lingüísticos.  

17. Localizar cronoloxicamente, e no que toca ao movemento e xénero correspondentes, 

unha obra ou un autor determinados.  

18. Coñecer a estrutura dun comentario crítico e desenvolvelo acorde co nivel académico 

do alumno.  

19. Dominar axeitadamente, tanto por oral como por escrito, a adecuación, coherencia, 

cohesión e corrección propias do nivel académico do alumno. Nunca un alumno 

poderá superar a materia se non posúe as destrezas propias do nivel.  

20. Coñecer e aplicar os procedementos de resumo e esquema.  

21. Ser competente no léxico común para un alumno deste nivel educativo.  

22. Ler as obras de lectura obrigatoria.  

23. Cumprir coas entregas dos traballos encomendados.  

 

LECTURAS OBRIGATORIAS 

 GARCÍA LORCA, F.: Romancero gitano, Espasa Calpe 

 GRANDES, A.: El lector de Julio Verne, Tusquets 

 GARCÍA MÁRQUEZ: Crónica de una muerte anunciada, Debolsillo 

 BUERO VALLEJO: La Fundación, Espasa 
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CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
MÍNIMOS, TEMPORALIZACIÓN, PROCEDEMENTOS E INTRUMENTOS, COMPETENCIAS CLAVE 

 

2º de bacharelato 

 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Temporaliza

ción 
Mínimos Instrum., 

Procedem. 

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar     

h B1.1. Comunicación oral non espontánea 
nos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. A súa 
caracterización.  

B1.1. Escoitar de forma activa e 
analizar textos orais argumentativos e 
expositivos procedentes dos ámbitos 
educativo, xornalístico, profesional e 
empresarial, identificando os trazos 
propios do seu xénero, relacionando 
os aspectos formais do texto coa 
intención comunicativa do emisor e 
co resto dos factores da situación 
comunicativa. 

LCL2B1.1.1. Recoñece as 
formas de organización do 
contido nunha 
argumentación oral, 
analizando os recursos 
verbais e non verbais 
empregados polo emisor e 
valorándoos en función dos 
elementos da situación 
comunicativa.  

TC 50% OA CCL 

LCL2B1.1.2. Analiza os 
recursos verbais e non 
verbais presentes en textos 
orais argumentativos e 
expositivos procedentes 
dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial, relacionando 
os aspectos formais e 
expresivos coa intención 
do emisor, o xénero textual 
e o resto dos elementos da 
situación comunicativa.  

TC 50% OA CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Temporaliza

ción 
Mínimos Instrum., 

Procedem. 

Competencias 
clave 

d 

e 

g 

B1.1. Comunicación oral non espontánea 
nos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. A súa 
caracterización.  

B1.2. Sintetizar o contido de textos 
expositivos e argumentativos orais do 
ámbito educativo (conferencias e 
mesas redondas), diferenciando a 
información relevante e accesoria, e 
utilizando a escoita activa como un 
medio de adquisición de 
coñecementos. 

LCL2B1.2.1. Sintetiza por 
escrito o contido de textos 
orais argumentativos e 
expositivos procedentes 
dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional ou 
empresarial, discriminando 
a información relevante. 

TC 50% OA CAA 

d 

e 

g 

B1.2. Comprensión e produción de textos 
orais procedentes dos medios de 
comunicación social: xéneros informativos e 
de opinión. Publicidade. 

B1.3. Extraer información de textos 
orais xornalísticos e publicitarios 
procedentes dos medios de 
comunicación social, recoñecendo a 
intención comunicativa, o tema, a 
estrutura e o contido, identificando os 
trazos propios do xénero xornalístico 
e os recursos verbais e non verbais 
utilizados, e valorando de forma 
crítica a súa forma e o seu contido. 

LCL2B1.3.1. Interpreta 
diversos anuncios sonoros 
e audiovisuais, 
identificando a información 
e a persuasión, 
recoñecendo os elementos 
que utiliza o emisor para 
seducir o receptor, 
valorando criticamente a 
súa forma e o seu contido, 
e rexeitando as ideas 
discriminatorias. 

TC 50% OA CSC 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

m 

B1.3. Presentación oral: planificación, 
documentación, avaliación e mellora. 

B1.4. Realizar unha presentación 
educativa oral sobre un tema 
controvertido, contrapondo puntos de 
vista enfrontados, defendendo unha 
opinión persoal con argumentos 
convincentes e utilizando as 
tecnoloxías da información e da 
comunicación para a súa realización, 
avaliación e mellora. 

LCL2B1.4.1. Planifica, 
realiza e avalía 
presentacións educativas 
orais de forma individual ou 
en grupo sobre un tema 
polémico de carácter 
educativo ou da 
actualidade social, 
científica ou cultural, 
analizando posturas 
enfrontadas e defendendo 
unha opinión propia 
mediante argumentos 

TC 50% OA CCL 

CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Temporaliza

ción 
Mínimos Instrum., 

Procedem. 

Competencias 
clave 

convincentes.  

LCL2B1.4.2. Compila 
información e apoios 
audiovisuais ou gráficos, 
consultando fontes de 
información diversa e 
utilizando correctamente os 
procedementos de cita. 

TC 50% OA CD 

LCL2B1.4.3. Clasifica e 
estrutura a información 
obtida, elaborando un 
guión da presentación. 

TC 50% OA CMCCT 

LCL2B1.4.4. Exprésase 
oralmente con claridade, 
precisión e corrección, 
axustando a súa actuación 
verbal e non verbal ás 
condicións da situación 
comunicativa, e utilizando 
os recursos expresivos 
propios do rexistro formal.  

TC 50% OA CCL 

LCL2B1.4.5. Avalía as 
súas presentacións orais e 
as dos/das seus/súas 
compañeiros/as, 
detectando as dificultades 
estruturais e expresivas, e 
deseñando estratexias 
para mellorar as súas 
prácticas orais e progresar 
na aprendizaxe autónoma. 

TC 50% OA CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Temporaliza

ción 
Mínimos Instrum., 

Procedem. 

Competencias 
clave 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir     

h 

l 

B2.1. Comunicación escrita nos ámbitos 
educativo, xornalístico, profesional e 
empresarial: elementos; xéneros textuais.  

B2.2. Análise e comentario de textos 
escritos do ámbito educativo. 

B2.1. Comprender e producir textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional ou empresarial, 
identificando a intención do emisor, 
resumindo o seu contido, 
diferenciando a idea principal e 
explicando o modo de organización.  

LCL2B2.1.1. Comprende o 
sentido global de textos 
escritos de carácter 
expositivo e argumentativo 
propios dos ámbitos 
educativo, xornalístico, 
profesional ou empresarial, 
identificando a intención 
comunicativa do emisor e a 
súa idea principal.  

TC 50% PE+TI CCL 

LCL2B2.1.2. Sintetiza 
textos de carácter 
expositivo e argumentativo 
propios dos ámbitos 
educativo, xornalístico, 
profesional ou empresarial, 
diferenciando as ideas 
principais e as 
secundarias. 

TC 50% PE+TI CAA 

LCL2B2.1.3. Analiza a 
estrutura de textos 
expositivos e 
argumentativos 
procedentes dos ámbitos 
educativo, xornalístico, 
profesional ou empresarial, 
identificando os tipos de 
conectores e 
organizadores da 
información textual. 

TC 50% PE CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Temporaliza

ción 
Mínimos Instrum., 

Procedem. 

Competencias 
clave 

LCL2B2.1.4. Produce 
textos expositivos e 
argumentativos propios 
usando o rexistro 
adecuado á intención 
comunicativa, organizando 
os enunciados en 
secuencias lineais 
cohesionadas e 
respectando as normas 
ortográficas e gramaticais, 
e revisa a súa produción 
escrita para mellorala. 

TC 50% PE+TI CCL 

b 

h 

l 

B2.3. Planificación, realización, revisión e 
mellora de textos escritos de diferentes 
ámbitos sociais e educativos. 

B2.2. Escribir textos expositivos e 
argumentativos propios do ámbito 
educativo con rigor, claridade e 
corrección, empregando argumentos 
adecuados e convincentes, e 
axustando a súa expresión á 
intención comunicativa e ao resto das 
condicións da situación comunicativa. 

LCL2B2.2.1. Desenvolve 
por escrito un tema do 
currículo con rigor, 
claridade e corrección 
ortográfica e gramatical, 
aplicando os 
coñecementos gramaticais 
e pragmáticos, para 
mellorar a expresión 
escrita. 

TC 50% PE+TI CCL 

LCL2B2.2.2. Nas súas 
producións escritas axusta 
a súa expresión ás 
condicións da situación 
comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de 
destinatario, xénero 
textual, etc.), empregando 
os recursos expresivos 
propios do rexistro formal e 

TC 75% PE+TI+TG CCL 
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Temporaliza

ción 
Mínimos Instrum., 

Procedem. 

Competencias 
clave 

evitando o uso de 
coloquialismos. 

LCL2B2.2.3. Avalía as 
súas propias producións 
escritas e as dos/das 
seus/súas compañeiros/as, 
recoñecendo as 
dificultades estruturais e 
expresivas, recorrendo a 
obras de consulta tanto 
impresas como dixitais 
para a súa corrección, e 
deseñando estratexias 
para mellorar a súa 
redacción e avanzar na 
aprendizaxe autónoma. 

TC 50% OA CAA 

b 

e 

h 

B2.3. Planificación, realización, revisión e 
mellora de textos escritos de diferentes 
ámbitos sociais e educativos. 

B2.3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre temas 
polémicos do currículo ou da 
actualidade social, científica ou 
cultural, planificando a súa 
realización, contrastando opinións 
enfrontadas, defendendo unha 
opinión persoal e utilizando as 
tecnoloxías da información e da 
comunicación para a súa realización, 
avaliación e mellora. 

LCL2B2.3.1. Realiza 
traballos educativos 
individuais e en grupo 
sobre un tema 
controvertido do currículo 
ou da actualidade social, 
cultural ou científica, 
planificando a súa 
realización, fixando os 
seus propios obxectivos, 
contrastando posturas 
enfrontadas, e organizando 
e defendendo unha opinión 
propia mediante distintos 
tipos de argumentos. 

TC 50% TI+TG CSIEE 

LCL2B2.3.2. Utiliza as TC 50% TI+TG CD 
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Mínimos Instrum., 

Procedem. 

Competencias 
clave 

tecnoloxías da información 
e da comunicación para 
documentarse, 
consultando fontes 
diversas, avaliando, 
contrastando, 
seleccionando e 
organizando a información 
relevante mediante fichas-
resumo. 

LCL2B2.3.3. Respecta as 
normas de presentación de 
traballos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedementos de cita, 
notas a pé de páxina, 
bibliografía… 

TC 75% TI+TG CCL 

b 

e 

g 

h 

B2.1. Comunicación escrita nos ámbitos 
educativo, xornalístico, profesional e 
empresarial: elementos; xéneros textuais.  

B2.2. Análise e comentario de textos 
escritos do ámbito educativo. 

 

B2.4. Analizar textos escritos 
argumentativos e expositivos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional ou empresarial, 
identificando os seus trazos formais 
característicos e relacionando as 
súas características expresivas coa 
intención comunicativa e co resto dos 
elementos da situación comunicativa. 

LCL2B2.4.1. Describe os 
trazos morfosintácticos, 
léxico-semánticos e 
pragmático-textuais 
presentes nun texto 
expositivo ou 
argumentativo procedente 
dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional ou 
empresarial, utilizando a 
terminoloxía gramatical 
adecuada e pondo de 
manifesto a súa relación 
coa intención comunicativa 
do emisor e cos trazos 
propios do xénero textual. 

TC 50% PE CCL 
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Procedem. 

Competencias 
clave 

LCL2B2.4.2. Recoñece, 
describe e utiliza os 
recursos gramaticais 
(substitución pronominal, 
uso reiterado de 
determinadas estruturas 
sintácticas, correlación 
temporal, etc.) e léxico-
semánticos (substitución 
por sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteracións 
léxicas, etc.) que 
proporcionan cohesión aos 
textos escritos. 

TC 50% PE CCL 

LCL2B2.4.3. Recoñece e 
explica os procedementos 
de cita (estilo directo, 
indirecto ou indirecto libre, 
e cita encuberta) presentes 
en textos expositivos e 
argumentativos, así como 
a súa función no texto.  

TC 50% PE CCL 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua     

d 

e 

B3.1. Análise e explicación do léxico 
castelán e dos procedementos de 
formación. 

B3.1. Recoñecer e explicar o proceso 
de formación das palabras en 
español, aplicando os coñecementos 
adquiridos para a mellora, a 
comprensión e o enriquecemento do 
vocabulario activo. 

LCL2B3.1.1. Explica os 
procedementos de 
formación das palabras 
diferenciando entre raíz e 
afixos, e explicando o seu 
significado. 

TC 50% PE CCL 

LCL2B3.1.2. Recoñece e 
explica a procedencia 

TC 50% PE CAA 
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Mínimos Instrum., 

Procedem. 

Competencias 
clave 

grecolatina de grande parte 
do léxico español e valora 
o seu coñecemento para a 
dedución do significado de 
palabras descoñecidas. 

e B3.2. Substantivo: caracterización 
morfolóxica, sintáctica e semántica. 

B3.3. Adxectivo: caracterización 
morfolóxica, sintáctica e semántica. 

B3.4. Verbo: flexión verbal; perífrase verbal. 

B3.5. Pronome: tipoloxía e valores 
gramaticais.  

B3.6. Determinantes: tipoloxía e usos. 

B3.7. Recoñecemento das diferenzas entre 
pronomes e determinantes: relacións 
gramaticais. 

B3.8. Adverbio: tipoloxía e valores 
gramaticais. 

B3.9. Preposicións, conxuncións e 
interxeccións: tipoloxía e valores 
gramaticais. 

B3.2. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos das categorías 
gramaticais, e explicar os seus usos 
e valores nos textos. 

LCL2B3.2.1. Identifica e 
explica os usos e os 
valores das categorías 
gramaticais, en relación 
coa intención comunicativa 
do emisor, coa tipoloxía 
textual seleccionada e con 
outros compoñentes da 
situación comunicativa 
(audiencia e contexto).  

TC 50% PE CCL 

LCL2B3.2.2. Selecciona o 
léxico e a terminoloxía 
adecuados en contextos 
comunicativos que esixen 
un uso formal e 
especializado da lingua, 
evitando o uso de 
coloquialismos, 
imprecisións ou expresións 
clixé. 

TC 50% PE+TI CSC 

d 

e 

B3.10. Observación, reflexión e explicación 
do significado das palabras. Denotación e 
connotación. 

B3.3. Identificar e explicar os niveis 
de significado das palabras ou 
expresións en función da intención 
comunicativa do discurso oral ou 
escrito en que aparecen. 

LCL2B3.3.1. Explica con 
propiedade o significado de 
palabras ou expresións, 
diferenciando o seu uso 
denotativo e connotativo, e 
relacionándoo coa 
intención comunicativa do 

TC 50% PE+TI CCL 
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Mínimos Instrum., 

Procedem. 

Competencias 
clave 

emisor. 

LCL2B3.3.2. Recoñece, 
analiza e interpreta as 
relacións semánticas entre 
as palabras (sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, 
polisemia e homonimia) 
como procedemento de 
cohesión textual. 

TC 50% PE CCL 

d 

e 

B3.11. Observación, reflexión e explicación 
das estruturas sintácticas simples e 
complexas. Conexións lóxicas e semánticas 
nos textos. 

B3.4. Observar, reflexionar e explicar 
as estruturas sintácticas dun texto, 
sinalando as conexións lóxicas e 
semánticas que se establecen entre 
elas. 

LCL2B3.4.1. Recoñece as 
estruturas sintácticas e 
explica a relación funcional 
e de significado que 
establecen co verbo da 
oración principal, 
empregando a terminoloxía 
gramatical adecuada. 

TC 50% PE CCL 

d 

e 

B3.11. Observación, reflexión e explicación 
das estruturas sintácticas simples e 
complexas. Conexións lóxicas e semánticas 
nos textos. 

B3.12. Observación, reflexión e explicación 
das formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. 
Intertextualidade. 

B3.5. Aplicar os coñecementos sobre 
estruturas sintácticas dos enunciados 
para a realización, a autoavaliación e 
a mellora de textos orais e escritos, 
tomando conciencia da importancia 
do coñecemento gramatical para o 
uso correcto da lingua. 

LCL2B3.5.1. Enriquece os 
seus textos orais e escritos 
incorporando estruturas 
sintácticas variadas e 
aplicando os 
coñecementos adquiridos 
para a revisión e a mellora 
destes. 

TC 50% PE+TI CCL 

LCL2B3.5.2. Aplica os 
coñecementos adquiridos 
sobre as estruturas 
sintácticas dos enunciados 
para a realización, 
autoavaliación e mellora 

TC 50% OA CSIEE 
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clave 

dos propios textos orais e 
escritos, tomando 
conciencia da importancia 
do coñecemento 
gramatical para o uso 
correcto da lingua. 

d 

e 

m 

B3.13. Identificación e uso dos recursos 
expresivos que marcan a obxectividade e a 
subxectividade. 

B3.14. Observación, reflexión e explicación 
da deíxe temporal, espacial e persoal. 

B3.6. Aplicar os coñecementos sobre 
o funcionamento da lingua á 
comprensión, á análise e ao 
comentario de textos de distinto tipo 
procedentes dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial, relacionando os usos 
lingüísticos (marcas de obxectividade 
e subxectividade; referencias 
deícticas temporais, espaciais e 
persoais, e procedementos de cita) 
coa intención comunicativa do emisor 
e o resto dos elementos da situación 
comunicativa. 

LCL2B3.6.1. Recoñece, 
analiza e explica as 
características lingüísticas 
e os recursos expresivos 
de textos procedentes dos 
ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial, relacionando 
os usos lingüísticos coa 
intención comunicativa do 
emisor e o resto dos 
elementos da situación 
comunicativa, e utilizando 
a análise para afondar na 
comprensión do texto. 

TC 50%  CCL 

LCL2B3.6.2. Aplica os 
coñecementos sobre o 
funcionamento da lingua á 
comprensión, á análise e 
ao comentario de textos de 
distinto tipo procedentes 
dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial, relacionando 
os usos lingüísticos 
(marcas de obxectividade e 
subxectividade; referencias 

TC 50% PE CSIEE 
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Mínimos Instrum., 

Procedem. 

Competencias 
clave 

deícticas temporais, 
espaciais e persoais, e 
procedementos de cita) 
coa intención comunicativa 
do emisor e o resto dos 
elementos da situación 
comunicativa. 

LCL2B3.6.3. Recoñece e 
explica os procedementos 
de inclusión do emisor e do 
receptor no texto. 

TC 75% PE+TI CCL 

LCL2B3.6.4. Recoñece e 
explica as referencias 
deícticas, temporais, 
espaciais e persoais nos 
textos. 

TC 50% PE CCL 

LCL2B3.6.5. Recoñece, 
explica e utiliza os 
procedementos de cita. 

TC 50% PE CCL 

LCL2B3.6.6. Revisa textos 
escritos propios e alleos, 
recoñecendo e explicando 
as súas incorreccións 
(concordancias, réxime 
verbal, ambigüidades 
sintácticas, coloquialismos, 
etc.), con criterios 
gramaticais e terminoloxía 
apropiada, co obxecto de 
mellorar a expresión 
escrita e avanzar na 

TC 50% PE+TI CAA 
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Procedem. 
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aprendizaxe autónoma. 

e B3.12. Observación, reflexión e explicación 
das formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. 
Intertextualidade. 

B3.13. Identificación e uso dos recursos 
expresivos que marcan a obxectividade e a 
subxectividade. 

B3.14. Observación, reflexión e explicación 
da deíxe temporal, espacial e persoal. 

B3.7. Explicar a forma de 
organización interna dos textos 
expositivos e argumentativos. 

LCL2B3.7.1. Recoñece, 
explica e utiliza en textos 
propios e alleos as formas 
de estruturar os textos 
expositivos e 
argumentativos. 

TC 50% PE+TI CCL 

b 

d 

e 

B3.12. Observación, reflexión e explicación 
das formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. 
Intertextualidade. 

B3.8. Reflexionar sobre a relación 
entre os procesos de produción e 
recepción dun texto, recoñecendo a 
importancia que para a súa 
comprensión teñen os coñecementos 
previos que se posúen a partir de 
lecturas anteriores que se relacionan 
con el.  

LCL2B3.8.1. Expresa as 
súas experiencias de 
lectura de obras de 
diferente tipo, xénero, etc., 
e as súas experiencias 
persoais en relación co 
novo texto, para chegar a 
unha mellor comprensión e 
interpretación deste. 

TC 50% PE CCL 

a 

e 

h 

B3.15. Coñecemento e explicación do 
español actual. O español na rede. 
Situación do español no mundo. O español 
de América. 

B3.9. Coñecer a situación do español 
no mundo, as súas orixes históricas e 
os seus trazos característicos, e valor 
as súas variantes. 

LCL2B3.9.1. Coñece a 
situación actual da lingua 
española no mundo 
diferenciando os usos 
específicos da lingua no 
ámbito dixital. 

TC 50% PE CSC 

LCL2B3.9.2. Coñece as 
orixes históricas do 
español en América e as 
súas principais áreas 
xeográficas, recoñecendo 
nun texto oral ou escrito 

TC 50% PE CSC 
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Mínimos Instrum., 

Procedem. 

Competencias 
clave 

algúns dos trazos 
característicos e valorando 
as súas variantes. 

i 

l 

B3.16. Participación en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, e 
relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

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

LCL2B3.10.1. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións 
sobre libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos 
elementos transversais, 
evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias 
que posúe como persoa 
plurilingüe. 

TC 50% TG CCL 

CAA 

g 

h 

B3.17. Identificación e progresiva utilización 
dos coñecementos sobre as linguas para 
desenvolver unha competencia 
comunicativa integrada. 

B3.11. Reflexionar sobre o sistema e 
as normas de uso das linguas, 
mediante a comparación e a 
transformación de textos, enunciados 
e palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e para a 
produción de textos. 

LCL2B3.11.1. Utiliza os 
coñecementos lingüísticos 
de ámbito contextual, 
textual, oracional e da 
palabra desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, 
para mellorar a 
comprensión e a produción 
dos textos traballados en 
calquera das outras. 

TC 50% PE+TI CAA 

 Bloque 4. Educación literaria     

d 

h 

B4.1. Estudo cronolóxico das obras máis 
representativas da literatura en español do 
século XX ata os nosos días. 

B4.1. Coñecer os aspectos temáticos 
e formais dos principais movementos 
literarios do século XX ata os nosos 

LCL2B4.1.1. Desenvolve 
por escrito con coherencia 
e corrección as 

TC 50% PE CCEC 
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ción 
Mínimos Instrum., 

Procedem. 

Competencias 
clave 

i días, así como os autores e obras 
máis significativos. 

características temáticas e 
formais dos principais 
movementos do século XX 
ata os nosos días, 
mencionando os autores e 
obras máis 
representativas. 

d 

h 

i 

c 

B4.2. Análise de fragmentos ou obras 
significativas do século XX ata os nosos 
días. 

B4.2. Ler e analizar textos literarios 
representativos da historia da 
literatura do século XX ata os nosos 
días, identificando as características 
temáticas e formais, en relación co 
contexto, o movemento, o xénero ao 
que pertence e a obra do/da autor/a, 
e constatando a evolución histórica 
de temas e formas. 

LCL2B4.2.1. Analiza 
fragmentos literarios ou, de 
ser o caso, de obras 
completas do século XX 
ata os nosos días, 
relacionando o contido e as 
formas de expresión coa 
traxectoria e o estilo do/da 
seu/súa autor/a, o seu 
xénero e o movemento 
literario ao que pertence. 

TC 50% PE CCEC 

LCL2B4.2.2. Compara 
textos de diferentes 
épocas, e describe a 
evolución de temas e 
formas. 

TC 50% PE CCEC 

d 

h 

i 

m 

B4.3. Interpretación crítica de fragmentos 
ou obras significativas do século XX ata os 
nosos días. Reflexión e superación de 
estereotipos de xénero, clase, crenzas, etc. 

B4.3. Interpretar de xeito crítico 
fragmentos ou obras da literatura do 
século XX ata os nosos días, 
recoñecendo as ideas que 
manifestan a relación da obra co seu 
contexto histórico, artístico e cultural. 

LCL2B4.3.1. Interpreta de 
xeito crítico fragmentos ou 
obras completas 
significativos da literatura 
do século XX ata os nosos 
días, recoñecendo as ideas 
que manifestan a relación 
da obra co seu contexto 
histórico, artístico e 

TC 50% PE CSC 
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Procedem. 

Competencias 
clave 

cultural. 

g B4.4. Planificación e elaboración de 
traballos educativos escritos ou 
presentacións sobre temas, obras ou 
autores/as da literatura do século XX ata os 
nosos días. 

B4.4. Desenvolver por escrito un 
tema da historia da literatura do 
século XX ata os nosos días, 
expondo as ideas con rigor, claridade 
e coherencia, e achegando unha 
visión persoal. 

LCL2B4.4.1. Desenvolve 
por escrito un tema da 
historia da literatura do 
século XX ata os nosos 
días, expondo as ideas con 
rigor, claridade, coherencia 
e corrección, e achegando 
unha visión persoal. 

TC 50% PE CCL 

g B4.4. Planificación e elaboración de 
traballos educativos escritos ou 
presentacións sobre temas, obras ou 
autores da literatura do século XX ata os 
nosos días. 

B4.5. Elaborar un traballo de carácter 
educativo en soporte impreso ou 
dixital sobre un tema do currículo de 
literatura consultando fontes diversas, 
adoptando un punto de vista crítico e 
persoal, e utilizando as tecnoloxías 
da información. 

LCL2B4.5.1. Le textos 
informativos en papel ou 
en formato dixital sobre un 
tema do currículo de 
literatura do século XX ata 
os nosos días, extraendo a 
información relevante para 
ampliar coñecementos 
sobre o tema. 

TC 50% TI+TG+0A CAA 

Abreviaturas:  

TC: Ao longo de todo o curso.                  OA: Observación na aula 

PE: Proba escrita.   TI: Traballo individual 

PO: Proba oral.     TG: Traballo en grupo 
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TEMPORALIZACIÓN 
1ª av.:  

 Texto: O resumo e o comentario crítico.  

Lingua:  

 Repaso de 1º.  

 Literatura: 

La Fundación . 

2ºB: T. 6, 7, 8 e 10. (lista da CIUG) 

2ºA e C:  T. 1 e 2 e Temas de teatro (T. 5 e 8) (lista da CIUG) 

 

2ª av.: 

Texto: O esquema e o comentario crítico.  

Lingua:  

Sintaxe da oración composta I. 

Formación de palabras.  

              Literatura:  

El lector de Julio Verne. 

2ºB:  T. 1, 2 e 3 (lista da CIUG) 

2ºA e C:  Temas de narrativa:(7, 9, 10)  (lista da CIUG):  

3ª av.:  

Texto: Resumo ou esquema e comentario crítico.  

Lingua:  

Sintaxe da oración composta II.  

Semántica. 

Literatura:  

              Crónica de una muerte anunciada 

Romancero gitano 

              2ºB : 9, 4 e 5. (lista da CIUG) 

2ºA e C: Temas de lírica:  (3,4 e 6) (lista da CIUG) 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN   
  

➢ Exame escrito sobre lingua cada avaliación. 

➢ Exame escrito sobre historia da literatura cada avaliación. 

➢ Exame escrito sobre cada un dos libros de lectura.   

➢ Exame escrito cada avaliación sobre resumo ou esquema e comentario crítico dun 

texto.  

➢ Traballos que, se é o caso, lles encomendara a docente.  

➢ Exame escrito de recuperación de lingua, literatura e libros de lectura de cada 

avaliación, se así procede.  
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LITERATURA E CINE 
 

Grupo: Un 

 

Profesora: Mª Jesús Vázquez Pérez 

 

OBXECTIVOS 
 

1. Recoñecer as diferentes técnicas cinematográficas. 

 

2. Comparar as técnicas cinematográficas coas literarias.  

 

3. Comprender a adaptación dunha literarias- narrativa ou teatral- ao cine.  

 

4. Comprender a evolución do cine a través das obras literarias levadas á pantalla ao 

longo do S. XX.  

 

5. Valorar o cine e a literatura como fonte de pracer e de cultura. 

 

6. Valorar as películas en versión orixinal.  
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CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
MÍNIMOS, TEMPORALIZACIÓN, PROCEDEMENTOS E INTRUMENTOS, COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

DESEÑO CURRICULAR 

LITERATURA E CINE 2º DE BACHARELATO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe    Competencias 
clave 

   BLOQUE 1. TÉCNICAS LITERARIAS E TÉCNICAS CINEMATOGRÁFICAS 

b 

h 

m 

n 

 

 

 

 

 

 

   As diferentes 
técnicas 
cinematográfic
as: planos, 
movementos, 
montaxe, son, 
color e 
iluminación.   

B1..Recoñecer nunha 
película as principais 
técnicas 
cinematográfica e 
establecer o 
paralelismo coas 
literarias 

 LCB.1.1. Recoñece 

nunha película as principais 

técnicas cinematográficas.  

 

TC 50% PE CPAA 

 LCB.1.2. Recoñece 

nunha película as principais 

técnicas e establece o 

paralelismo coas literarias.  

 

TC 50% PE CPAA 

   BLOQUE  2. HISTORIA DO CINE E HISTORIA DA LITERATURA 

b 

h 

m 

A historia do cine 
e a historia da 

B.2.1.. Percibir e analizar 

os cambios de códigos 

visuais desde o comezo 

 LCB.2.1.  Percibe e 

analiza os cambios de códigos 

visuais desde o comezo de cine 

TC 50% PE*TI+TG CPAA 
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LITERATURA E CINE 2º DE BACHARELATO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe    Competencias 
clave 

n 

 
literatura.  

As obras literarias 
levadas ao cine. 
Desde o cine 
mudo á 
actualidade.  

Principais 
directores 
interesados en 
obras literarias.  

de cine ata a 

actualidade.  

 

ata a actualidade.  

 

 

 

CCEC 

               B.2.2. Coñecer as 
distintas versións de 
obras literarias levadas 
ao cine. 

               LCB. 2.2. Coñece as 

distintas versións de obras 

literarias levadas ao cine.  

TC 50% PE+TI+TG 

b 

h 

m 

n 

 

     B.2.3. Comprender e 
interpretar versións 
cinematográficas de 
obras literarias.  

    LCB.2.3. Comprender e 
interpretar versións 
cinematográficas de obras 
literarias. 

TC 50% PE+TI+TG CCL 

 

 

b 

d 

h 

m 

n 

        B.2.4.   Coñecer 
directores e guionistas 
interesados en tomar 
como base obras 
literarias.  

    LCB.2.4. Coñece directores e 
guionistas interesados en 
tomas como base obras 
literarias.  

TC 50% PE+TI+TG CCEC 
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LITERATURA E CINE 2º DE BACHARELATO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe    Competencias 
clave 

b 

e 

h 

m 

n 

 

 

         B.2.5. Realizar 
traballos e 
presentacións orais 
sobre un autor ou 
unha obra 
determinados.  

 LCB. 2.5. Realiza traballos e 
presentacións orais sobre 
autores e obras determinados.  

TC 50% TI+TG CCL 

CPAA 

CD 

   BLOQUE 3. COMPARACIÓN OBRA CINEMATOGRÁFICA E OBRA LITERARIA. 

 

b 

d 

i 

l 

m 

n 

Comparación de 
obras literarias 
dramáticas e 
narrativas coa 
súa versión 
fílmica.  

 Análise do guión.  

Análise da banda 

B.3.1.  Comparar obras 
dramáticas o 
narrativas cos súa 
versión fílmica tendo 
en conta os diferentes 
criterios.   

LCB.3.1. Compara obras 
dramáticas e narrativas coa 
súa versión fílmica tendo en 
conta os diferentes criterios.   

TC 50% PE+TI+TG CPAA 

CCEC 
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LITERATURA E CINE 2º DE BACHARELATO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe    Competencias 
clave 

b 

h 

n 

sonora e os 
decorados.   

As versións 
orixinais.  

A censura.  

B.3.2. Comparar 
versións fílmicas 
diferentes da mesma 
obra literaria e valora a 
calidade delas tendo 
en conta os diferentes 
criterios.  

LCB.3.2. Compara versións 
fílmicas diferentes da mesma 
obra literaria e valóraas.  

TC 50%  CPAA 

CCEC 

b 

h 

n 

 

B.3.3. Analizar obras 
fílmicas comparando 
coa obra literaria 
orixinal.  

LCB.3.3. Analiza obras fílmicas 
comparando coa obra literaria 
orixinal.  

TC 50%  CD 

CCED 

b 

h 

n 

 

B.3.4. Realizar traballos 
críticos sobre a versión 
fílmica dunha obra 
literaria.  

LCB.3.4. Realiza traballos 
críticos sobre a versións fílmica 
dunha obra literaria.  

TC 50%  CCL 

CPAA 

CCEC 

b 

e 

h 

m 

n 

. B.3.5. Realizar 
exposicións orais ou 
escritas acerca dunha 
versión fílmica dunha 
obra literaria. 

LCB.3.5. Realiza exposicións 
orais ou escritas acerca dunha 
versión fílmica dunha obra 
literaria. 

TC 50%  CCL 

CPAA 

CCEC 

CD 
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Abreviaturas:  

TC: Ao longo de todo o curso.                  OA: Observación na aula 

PE: Proba escrita.   TI: Traballo individual 

PO: Proba oral.     TG: Traballo en grupo 

 

METODOLOXÍA 

Tal como se deduce do anterior, a metodoloxía é esencialmente práctica: ler, 

comprender, analizar, comparar. Por outra parte, expoñer, realizar traballos, expoñer, debater, 

Neste sentido potenciarase que o alumnado teña un papel esencialmente activo e teranse en 

conta as súas propostas.   

 

MATERIAIS E RECURSOS 
 

Videoteca do centro. 

 

Biblioteca do centro.  

 

Internet como fonte de vídeos de obras literarias levadas ao cine.  

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª av. Técnicas cinematográficas. Comparación coas literarias.   

2ª av. Directores e guionistas. Versións cinematógraficas célebres.   

3ª av. Comparación de obras literarias coas súas realización fílmicas.  

1.  Ten realizadas as tarefas encomendadas na clase.  

2. Segue as instrucións académicas. 

3. Participa activamente da clase.  

4. Realiza preguntas pertinentes e consulta as dúbidas.  

5. Trae o material, é coidadoso con el, arquívao e presenta debidamente os seus escritos.    
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CUESTIÓNS XERAIS NO BACHARELATO 
 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

 A partir de comezo de curso, o profesorado comprobará se o alumnado consegue 

individualmente os obxectivos sinalados a través da avaliación formativa e en que grao no que 

respecta aos distintos bloques. A avaliación será un medio para perfeccionar o proceso de 

ensinanza e aprendizaxe.  

Dentro do marco da avaliación continuada, prestarase especial atención á escritura, 

lectura e comprensión de textos. A escritura será avaliada non só a través do comentario 

senón tamén a través das probas escritas de Lingua e Literatura de modo global.  

Para aprobar é condición previa a continuidade no esforzo tal como o esixe o respecto 

á “avaliación continua”. A nota final non virá dada por un exame final senón pola avaliación 

continuada do alumno e a observación do traballo que foi realizando. Así pois, se un alumno 

foi suspendendo ao longo do curso, non haberá un exame final.  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN  

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA I E II  
 

 1º de Bacharelato  

30%: Proba escrita de comentario crítico, resumo/esquema e preguntas sobre léxico. 

1ª av.: Resumo: 1,5 p.   Esquema: 1,5 p.  

2ª av.: Resumo ou esquema: 1,5 p. Comentario: 1,5 p.  

3ª av.: Resumo ou esquema: 1 p.   Comentario: 2 p. 

35%: Proba escrita de Lingua. 

35%: Proba escrita de Literatura. Inclúense neste apartado as obras de lectura.  

  (Historia da literatura: 15%)         Obras de lectura: 20%) 

 

2º de Bacharelato  

20%: Proba escrita de comentario crítico, resumo/esquema. 

(0,6: resumo ou esquema; 1,4: comentario crítico). 

30%: Proba escrita de Lingua.  

20%: Proba escrita de historia da literatura. 

30%: Proba escrita sobre o libro de lectura.  

 

A avaliación na que coincidan dous libros de literatura (son catro e tres, as 

avaliacións), pesará un 40% da nota final; as outras dúas teñen igual peso: 30%.  

Cando coinciden os dous libros: o 30% dividirase proporcionalmente: 15% cada un.  

 

Estes criterios tamén se seguirán en setembro e nas probas de pendentes.  

Os alumnos de 1º de Bacharelato que aprobaran os libros de lectura obrigatorios  

terán a oportunidade de ler o libro optativo indicado. Un libro de lectura obrigatorio 
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considerase aprobado cando estea aprobada (50%) a pregunta correspondente incluída na 

proba escrita de Literatura. Isto non é aplicable ao alumnado pendente.  

Para a cualificación do libro optativo de 1º, realizarase un exame escrito que se 

cualificará sobre 0,5 p.; nel medirase a lectura e a comprensión. A nota obtida sumarase á 

nota final obtida en xuño produto das tres avaliacións.   

En 2º realizarán unha proba de repaso de historia da literatura ao comezo da terceira 

avaliación. Cualificarase sobre 0,5 e o obtido sumarase ao igual que no caso anterior á nota 

final.  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN  

LITERATURA UNIVERSAL de 1º  

 
60%: Probas escritas de historia da literatura (dúas por avaliación ).  

1º ex.: 30%                    2ª ex.: 30% 

 

30%: Proba escrita sobre cada un dos libros de lectura: 

 

1ª av.: Romeo y Julieta: 1,5 p. (15%)              El Decamerón: 1,5 p. (15%)  

 

2ª av.: 30% (a repartir segundo a importancia concedida na explicación). 

 

 3ª av.: La metamorfosis: 2 p. (20%) La nieta del señor Linh: 1 p. (10%) 

 

10%: Traballos encomendados pola docente para realizar na aula ou na casa  e 

entregados dentro do prazo requirido. Algúns suporán a presentación na clase.  

 A profesora vai planificando os traballos de cada avaliación dependendo das 

necesidades que vaia manifestando o alumnado; de aí que non presente a comezo de 

curso a planificación. En todo o caso:  

➢ Se houbese un só traballo, este absorbería o 10%. 

➢ Se houbese traballos en grupo e traballos individuais, os traballos en 

grupo suporían o 5% e os individuais, outro 5%.  

➢ Se houbese varios traballos individuais ou en grupo, a nota repartiríase 

equitativamente entre eles.  

 

 En setembro e na proba de pendentes a cualificación repartirase así:  

 60% Historia da literatura. 

 40% Libros de lectura.  
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN  

LITERATURA E CINE de 2º  

 
50%: Proba sobre a materia estudada.  

40%: Traballos realizados.  

10%: Implicación na materia:  

1.  Ten realizadas as tarefas encomendadas na clase.  

2. Segue as instrucións académicas. 

3. Participa activamente da clase.  

4. Realiza preguntas pertinentes e consulta as dúbidas.  

5. Trae o material, é coidadoso con el, arquívao e presenta debidamente os seus escritos.  

En setembro o 100% recaerá sobre unha proba escrita.    

 

CUALIFICACIÓN E RECUPERACIÓN  

NAS MATERIAS DO BACHARELATO  
 

A porcentaxe que aparece reflectida en mínimos garda relación co nivel que debe acadar 

o alumno nese estándar; así, 50% significa que debe acadar un 5.  

 

En Lingua castelá e Literatura II, en Lingua na 2ª e 3ª avaliacións poderán entrar nos 

exames algunhas preguntas de avaliacións anteriores por máis que se centre no explicado nesa 

avaliación. Na Historia da Literatura no último exame, á parte do explicado na 3ª avaliación, 

haberá algunha cuestión de repaso das outras dúas avaliacións.   

 

Na valoración das probas escritas terase en conta, ademais do contido, a expresión: 

presentación, ortografía, caligrafía e redacción respectuosas coas propiedades textuais.  

Neste sentido, a reprodución literal dos contidos subministrados por escrito imposibilita 

non só a valoración do nivel de expresión escrita senón a certificación da comprensión dos 

contidos. Ademais, ignora a explicación dada na aula e outros materiais utilizados; non hai 

ningunha elaboración do alumnado. En virtude disto, recibirá un terzo da puntuación 

outorgada. 

 

A cualificación dada a unha pregunta será proporcional ao número de erros, gardando 

relación con grao mínimo establecido nos estándares de aprendizaxe. Cabe, ademais, 

puntualizar o seguinte:  

 

1. Naquelas preguntas nas que o número de respostas sexa moi limitado, a cualificación 

non será proporcional senón que se establecerá un número máximo de erros sobre o 

total, que será do 75%. Isto aplícase especialmente á ortografía ou a exames tipo test 

que se puideran realizar.  
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2. O anterior será tamén o criterio nos casos de que a materia obxecto de avaliación sexa 

de repaso de cursos anteriores. Así, como exemplo, non é considerado igual erro o 

fallo na identificación dunha forma verbal en 1º da ESO ca en 2º de Bacharelato. O 

mesmo sucede coa sintaxe da oración simple, en particular erros básicos; non é igual 

3ºESO ca 2º de Bacharelato. 

 

3. Na localización de obras e autores, serán cualificados co rigor do 75% aqueles erros 

que supoñan non comprensión de conceptos básicos como xénero ou movemento, 

asociacións disparatadas como considerar unhas coplas narrativa, erros cronolóxicos 

que supoñan a demostración de que se descoñece totalmente cal é a liña do tempo 

como asociar un século con un movemento que nin sequera se trata nese curso ou 

calquera afirmación considerada polas docentes como moi grave.  

 

4. Debemos constatar que se avaliarán tamén os procedementos. Así, como exemplo, 

nunha definición, avaliaremos o modo correcto de definir e a terminoloxía precisa.  

  

A cualificación final será a media da media obtida nas tres avaliacións, tras as 

correspondentes recuperacións. En Lingua castelá e literatura II a avaliación na que coincidan 

dous libros de lectura pesará un 40% fronte ás demais que pesarán un 30%. Non haberá 

ningún exame de recuperación final en ningún dos dous niveis.  

 

 

Farase unha recuperación dos contidos de lingua, literatura e libros de lectura. En Lingua 

castelá e literatura I estes están incluídos en literatura. Farase cada avaliación dentro do prazo 

dun mes, aproximadamente, posterior a esta.  

  

1. O modelo de exame aterase aos mínimos; polo tanto, non servirá para subir nota a 

aqueles alumnos xa aprobados.  

2. Aqueles alumnos que suspenderon a avaliación poden optar por presentarse á 

recuperación de todas as partes suspensas ou de parte delas. Previamente ao 

exame, indicarán á profesora a súa decisión.  

3. Se un alumno decide non presentarse a unha parte, a nota que quedará será a da 

avaliación; se se presenta, a nota será a da recuperación.  

4. Aqueles que suspenderon a avaliación, pero teñen partes aprobadas de lingua ou 

literatura deben recuperar só a parte suspensa.  

Tal como queda indicado arriba, en Lingua castelá e literatura I, os libros de 

lectura quedan incluídos no exame de Literatura e forman un conxunto con el. 

Pola contra, en Literatura universal e en Lingua castelá e literatura II os libros son 

autónomos e deben recuperarse independentemente.   

5. Aqueles alumnos que, aprobando a avaliación, teñan partes de lingua ou literatura 

suspensas  poderán optar por presentarse á recuperación do suspenso. Tamén 

sucederá cos libros de lectura en Literatura universal e Lingua castelá e literatura 

II.  

6. Na materia de Literatura Universal ao seren os traballos froito do esforzo 

continuado e fiel reflexo da avaliación continuada, non serán obxecto de 

recuperación. Sen embargo, si o serán en Literatura e cine ao supor un 40%.  
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ORTOGRAFÍA E REDACCIÓN NO BACHARELATO 
 En canto á ortografía, o desconto por falta en traballos e probas escritas será de 0,25 

por cada unha diferente. En canto á acentuación, en 1º de Bacharelato 0,1 cada catro erros en 

tiles; en 2º de Bacharelato, ao igual que na Selectividade, 0,1 cada dous erros en tiles. En 

calquera dos dous niveis, ata 0,5 por puntuación incorrecta e ata 0,5 por presentación 

deficiente. O desconto máximo é de 2,5 puntos . Estes descontos están calculados sobre 10; se 

se cualificara a proba sobre outra puntuación, o desconto sería o equivalente.  

A adecuación, coherencia e cohesión así como unha caligrafía lexible serán elementos 

de valoración cando se outorgue unha puntuación a unha pregunta nunha proba. Farase de 

modo global xunto co contido.    
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PENDENTES DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA I 
 

 No Bacharelato haberá unha proba escrita cada avaliación e ao final unha recuperación 

no mes de maio. Os días de ditas probas serán propostos polo Departamento á Xefatura de 

Estudos en datas que, sendo posible, non coincidan con períodos de avaliación de 2º. A 

materia e os libros de lectura serán os mesmos do curso pasado.  

 Datas de exame 

 

1º av.: do 4 ao 8 de novembro 

2ª av.: do 3 ao 7 de febreiro 

3ª av.: 12 de marzo 

Recuperación final: do 20 ao 23 de abril 

 

 Reparto da materia 

 

 Primeira proba. 

 Idade Media e Prerrenacemento. 

As clases de palabras.  

 

 Lecturas obrigatorias:  

 MANRIQUE, J.: Coplas a la muerte de su padre  

La vida del Lazarillo de Tormes, Anaya (Nueva Biblioteca Didáctica 

CERVANTES, M. de: Don Quijote de la Mancha, Castalia Prima (1ª parte) 

 

Segunda proba. 

 Renacemento e Barroco.  

 A modalidade. A impersonalidade. Oración e enunciado.  

A estrutura funcional. A oración simple.  

 Lecturas obrigatorias:  

CERVANTES, M. de: Don Quijote de la Mancha, Castalia Prima (2ª parte) 

) TIRSO DE MOLINA: El burlador de Sevilla, Octaedro 

Terceira proba. 

 S. XVIII e XIX.  

Propiedades textuais 

Sociolingüística.  

Lecturas obrigatorias:  

  PARDO BAZÁN, E.: Los pazos de Ulloa, Alianza   

 Nos libros de lectura comprobarase non só a súa lectura senón que se valorará sobre 

todo o grao de comprensión das obras e tanto os obxectivos como os criterios de avaliación 

coinciden cos de 1º de Bacharelato.  
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METODOLOXÍA 
 

 A metodoloxía de Bacharelato, sobre todo do segundo curso, dependerá en grande 

medida das instrucións recibidas da Universidade: preparación teórica en Literatura e traballo 

sobre os libros obrigatorios. En Lingua, insistiremos na Sintaxe xa que parece deducirse que 

será unha pregunta fixa.  

 Na materia de Literatura universal é fundamental o debate na comprensión das obras.  

O feito de seren seis alumnos en 1º facilita este curso esta posibilidade co cal se potenciará esa 

destreza no alumnado.  

 

A UTILIZACIÓN DAS TIC NO BACHARELATO 
 

 As aulas de Bacharelato están dotadas de canón e conexión a  Internet. O profesorado 

recorrerá ás aulas TIC na medida en que as circunstancias o permiten. O uso dos ordenadores 

para a elaboración de material está moi condicionado polo enfoque cara á Selectividade, que 

non permite a penas tempo.  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

 En canto ao Bacharelato, a aqueles alumnos nos que se aprecien carencias ben en 

procedementos ben en contidos mínimos pertencentes a Secundaria, subministraráselles 

material fundamentalmente a través de cadernos de apoio. O feito de que non consten os 

alumnos que acceden a cuarto coa materia suspensa atrasa, con todo, en 1º de Bacharelato a 

detección dos problemas, sobre todo nos que veñen doutros Centros.  

En 1º de Bacharelato hai un/unha alumno/a que ve agravada a súa doenza; ata o 

momento non necesitou atención específica, pero estamos á espera do que aconteza. Hai un 

alumno con síndrome de Asperger.  

 En 2º de Bacharelato:  

Hai un/unha alumno/a cun diagnóstico de dislexia; aplicarase o protocolo indicado para 

estes casos; o departamento considera, sen embargo, que o alumno debe desenvolver exames 

de resposta aberta, posto que nesta materia o contrario supoñería renunciar á competencia 

escrita.  

1. Nos exames aumentar o tamaño da letra ou aumentar o espazo de liña.   

2. Facer unha lectura previa do exame.  

3. Presentar o exame por partes.  

4. Ver a súa evolución en ortografía e caligrafía tendo en conta este problema.  

5. Conceder máis tempo de realización para o exame se así o precisase: un cuarto de 

hora por 50 m. de exame.  

Hai catro alumnos/as con diagnóstico de TDAH; terase en conta así mesmo o protocolo. 

Un/unha alumno/a presenta síndrome de Asperger; durante a Secundaria non necesitou 

de medidas de apoio.  
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AVALIACIÓN DO ALUMNADO QUE NON PUIDERA AVALIARSE DE MODO 

CONTINUADO 

 
Aqueles alumnos que non puideran asistir á clase por un período e, polo tanto, non se 

puideran avaliar de modo continuado nel, tal como recolle a lei, teñen dereito a seren 

avaliados cunha proba ou final ou parcial, se o que perderon foi unha avaliación. En todo o 

caso, esa proba responderá aos criterios de cualificación.  

Esta recollerá as distintas partes da materia que foran obxecto de exame para os demais 

no período no que o alumno non puido asistir á clase.  

Os criterios de cualificación serán os mesmos que para o resto do alumnado coa excepción 

daquelas materias nas que haxa traballos: a porcentaxe outorgada a eles pasará a engrosar a 

proba escrita sendo esta o criterio esencial coa distribución prevista para a proba 

extraordinaria de setembro.  

Se o alumno faltase de modo xustificado a algún traballo en grupo ou individual da clase, a 

profesora poderá encargarlle algún traballo suplementario que substitúa ao feito polos 

demais.  

Aqueles alumnos que faltasen de modo inxustificado á clase teñen dereito por lei a seren 

examinados cunha proba que terá así mesmo os mesmos criterios de cualificación cás de 

setembro.  
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CUESTIÓNS XERAIS TANTO PARA E.S.O. COMO PARA 

BACHARELATO 
 

 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN 

DOS RESULTADOS 
 

 O profesorado fixo unha valoración do nivel do alumnado. Para iso tivo en conta os 

mínimos que permitan o alumnado afrontar o curso presente.  

 No caso dos Bacharelatos a solución pasa por reforzos aínda que o ritmo esixido e o 

desfasamento curricular de moitos alumnos fan difícil a superación do problema.  

 

PROBA EXTRAORDINARIA 

 
 En setembro o exame será elaborado de acordo co previsto nesta Programación. Os 

libros de lectura volverán ser, así pois, obxecto de avaliación ao ser esta unha proba 

independente.  

 Tal como o prevé a lei, os exames serán elaborados polo Departamento de maneira 

coordinada e conxunta.  
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INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A  

PRÁCTICA DOCENTE 
PROCESO DE ENSINO 

 1 2 3 4 

Infórmase ao alumnado da Programación fundamentalmente, 

mínimos e criterios de cualificación 

    

Cúmprense os acordos do Departamento     

O profesorado ten información previa da diversidade do alumnado     

O profesorado comparte o seu coñecemento do alumnado para un 

traballo adecuado.  

    

É posible a coordinación con outros Departamentos     

A frecuencia das reunións de Departamento resulta adecuada     

Os membros do Departamento teñen información das reunións da CCP     

PRÁCTICA DOCENTE 

 1 2 3 4 

Faise proba inicial     

Valórase o traballo do alumnado ao longo do curso.     

O libro de texto resulta adecuado.     

Os libros de lectura contribúen adecuadamente aos obxectivos     

A temporalización resultou adecuada.      

O deseño das actividades resulta adecuada en grao de dificultade.     

O alumnado coñece previamente os obxectivos dos temas.      

Incítase á participación do alumnado     

Utilízanse diversos modos de agrupacións     

Guíase o alumnado para o traballo da casa     

Inclúense os temas transversais     

Úsanse as TIC     

Os exames corresponden co modo de traballar da clase.      

O tempo outorgado ás probas escritas é adecuado     

Os criterios de cualificación resultan transparentes para o alumnado     

Dáse atendido á diversidade do alumnado     

O material de seguimento de pendentes é adecuado.      

As actividades extraescolares foron ben escollidas e resultaron 

adecuadas.  

    

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 
 

 Os contidos transversais virán dados fundamentalmente a través dos textos lidos e dos 

libros de lectura.  

 En moitos casos e sobre todo nos cursos altos moitos textos determínanse desde a 

actualidade. Así pois, os que constan a continuación son unicamente os que se derivan dos 

libros de lectura. A eles habemos de engadirlles todas as demais lecturas.  

 



157 

 

I.E.S. PONTEPEDRIÑA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO: 2019-2020 

 1ºESO:  

  Educación cívica e constitucional.  

  Resolución pacífica de conflitos, defensa da xustiza e dereitos humanos.  

  Prevención da violencia de xénero ou en persoas con discapacidade e 

igualdade entre homes e mulleres.  

  Educación viaria 

  Educación contra a xenofobia. 

 2ºESO: 

  Educación cívica e constitucional.  

  Resolución pacífica de conflitos, defensa da xustiza e dereitos humanos.  

  Prevención da violencia en persoas con discapacidade.  

 

 3ºESO: 

  Educación cívica e constitucional.  

  Resolución pacífica de conflitos, defensa da xustiza e dereitos humanos.  

  Igualdade entre homes e mulleres. 

 

 4ºESO:  

  Prevención da violencia de xénero ou en persoas con discapacidade e 

igualdade entre homes e mulleres.  

  Educación cívica e constitucional.  

  Resolución pacífica de conflitos, defensa da xustiza e dereitos humanos.  

 

 1ºBACH.: 

  Prevención pacífica de conflitos, defensa da xustiza e dereitos humanos.  

  Igualdade entre homes e mulleres.  

   

 2ºBACH.:  

  Educación cívica e constitucional.  

  Resolución pacífica de conflitos, defensa da xustiza e dereitos humanos.  

  Educación contra a violencia terrorista. 

  Igualdade entre homes e mulleres 

  Educación cívica e constitucional. 

 

 Literatura universal 1º:  

  Educación cívica e constitucional.  

  Resolución pacífica de conflitos, defensa da xustiza e dereitos humanos.  

  Igualdade entre homes e mulleres.  

  Educación contra o racismo. 

 

Sempre que haxa lugar, serán tratados os contidos transversais, así mesmo, no seo das 

explicacións, como motivo de debate, temas sobre os que o alumnado deba informarse. As 

mesmas editoriais especifican que temas se tratan con cada unidade; servirannos de 

referencia. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
➢ Asistencia a funcións teatrais segundo oferta. 

➢ Asistencia a exposicións segundo oferta.  

➢ Visita ás instalacións de TVG: radio e televisión. 

➢ Asistencia a conferencias e  libro-fórum segundo oferta.  

 

 Decidirase o nivel de acordo co funcionamento dos grupos.  

 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 
 

 O profesorado analizará os resultados así como a marcha do programa nas reunións de 

Departamento. Nelas valorarán a adecuación do establecido para os grupos, o rendemento 

académico de grupos e alumnos, as razóns de desaxustes no programa nun ou varios grupos 

ou outros problemas que poidan xurdir. Propoñeranse medidas para solucionar eses 

problemas e instrumentos para levalas a cabo.   

 

 

 Copiar nun exame leva consigo a anulación da proba e a cualificación de 0: pode o 

alumno ser sorprendido na realización do mesmo ou haber coincidencias significativas e 

relevantes coa proba doutro alumno, imposibles de seren atribuídas ao azar.  

 

 Se unha materia non é impartida por carencia de tempo, non será obxecto de 

avaliación.  
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 Reunido o Departamento de Lingua Castelá e Literatura o  de 

setembro, acorda aprobar a Programación Didáctica correspondente ao 

curso 2019-2020.  
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