
SINTESE DA PROGRAMACIÓN LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º BAC. 
                                                    CURSO 2014-2015 
 
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN 
 
1º TRIMESTRE 
 
LINGUA: Comunicación e linguaxe. 

- A comunicación. A linguaxe humana. Elementos de comunicación. Os signos. 
Ortografía (maiúsculas, uso de c/cc, cua, co,ca) 

- Tipoloxía textual: Comunicación oral e escrita e tipos de textos. 
SOCIOLINGÜÍSTICA: Historia da lingua ata o século VIII.- 

- Substrato, adstrato e superestrato. 
- Períodos da formación da lingua. 
- A Baixa Idade Media. Galego antigo. 

LITERATURA: A literatura galega medieval.- 
- Contexto. 
- Lírica profana: tipos de cantigas. 
- Lírica relixiosa: Cantigas de Santa María. 
- A prosa medieval. 
 
 

   2º TRIMESTRE 
 
LINGUA: Clases de palabras, substantivo, adxectivo e pronome persoal.- 
      - Ortografía: O guión e a diérese. O acento gráfico, uso dalguhnas grafías.  
SOCIOLINGÜÍSTICA: Historia da lingua.- 
      - Períodos da formación da lingua. 

- A Idade Moderna: Galego medio. 
- A Idade Contemporánea: galego moderno. 

LITERATURA: A literatura dos Séculos Escuros ao Prerrexurdimento.- 
- Contexto. 
- O Rexurdimento: Rosalía de Castro.- 
- Caracterización e delimitación do período. 
- As causas: O galeguismo . 

 
 
   3º TRIMESTRE 
 
LINGUA: Clases de palabras.-  

- Os determinantes (artigo, demostrativos, posesivos, relativos, interrogativos e 
exclamativos, numerais e indefinidos).  

- O verbo: tipos, perífrases verbais.  
      - Ortografía: Acento gráfico, b/v, grupos consonánticos.  
SOCIOLINGÜÍSTICA: Historia da lingua.- 
      - Períodos da formación da lingua. 

- O galego no século XIX. 
- A variación e a diversidade lingüística. 

LITERATURA: O Rexurdimento.- 
- Eduardo Pondal e Curros Enríquez. 

Outros escritores. A prosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVALIACIÓN 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ORDINARIOS  
   

1. Coñece os elementos do acto comunicativo e o contorno da comunicación, así como as 
variedades lingüísticas xeográficas, sociais e situacionais. 

2.  Identifica a función predominante, características e  estrutura dos distintos tipos de 
textos. 

3. Coñece e utiliza con corrección os recursos lingüísticos dos planos  fónico, 
morfosintáctico, léxico-semántico e textual, así como os procedementos lingüísticos 
básicos adecuados para a comprensión e a produción de textos. 

4. Coñece a orixe, formación e evolución do galego, así como as características 
sociolingüísticas básicas  dende a Idade Media ao Rexurdimento. 

5. É capaz de analizar criticamente a situación do galego na nosa comunidade e 
comprende o proceso de normalización lingüística. 

6. Elabora unha exposición dun tema propio do ámbito académico (un  traballo 
monográfico, unha reseña bibliográfica, unha memoria, un informe) utilizando 
procedementos de documentación e distintas estratexias que faciliten a comprensión e a 
expresión (fichas, resumos, esquemas, etc.). 

7. Establece relacións entre unha obra representativa dun autor ou dunha época (Idade 
Media, Séculos Escuros e Rexurdimento) co contexto sociocultural no que se produciu. 

8. Analiza e interpreta textos e obras literarias tendo en conta a súa estrutura  e  técnica 
empregadas. 

      9.  Realiza comentarios de textos dende un punto de vista crítico. 
      10.Realiza regularmente as actividades propostas na clase e na casa,  

 respectando os prazos de entrega dos traballos. 
11.Le as obras complementarias propostas  e participa activamente nas   
     actividades sobre as mesmas.  
12.Mantén unha actitude respectuosa  cara á lingua galega e en xeral cara 
    á diversidade plurilingüe e pluricultural. 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES 1º BACHARELATO 
 

1. Coñece a evolución histórica da lingua galega dende a súa orixe ao século XX , así 
como os contextos sociolingüísticos nos que se deu. 

2. Coñece  e valora  as variantes  internas  da lingua: xeográficas, sociais e situacionais. 
3. Utiliza con corrección os recursos lingüísticos dos planos  fónico, morfosintáctico, 

léxico-semántico e textual, así como os procedementos lingüísticos básicos 
adecuados para a comprensión e a produción de textos. 

4. Coñece a evolución da literatura galega dende a Idade Media ao século XX e 
comprende a relación desta co contexto histórico e sociocultural no que se produciu. 

5. Identifica a función predominante, características e  estrutura  de textos  literarios e non 
literarios e coméntaos dende un punto de vista crítico. 

6. Utiliza con normalidade a lingua galega en tódalas situacións da actividade académica, 
mantendo unha actitude respectuosa  cara á lingua galega e en xeral cara á 
diversidade plurilingüe e pluricultural. 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
  Faranse dous exames escritos por avaliación onde se valorarán contidos de sociolingüística, 
literatura e de lingua e texto. Ademais, en cada un dos exames terase en conta a corrección da 
lingua (ortografía, fluídez, dominio do léxico...) 
 
 CUALIFICACIÓN POR AVALIACIÓNS 
 A nota final do trimestre, acharase sobre 10 puntos. Cada un dos dous exames da avaliación  
valorarase cun máximo de 8 puntos. Logo farase unha media destas dúas probas escritas á 
que se lle poderá sumar ata un máximo de 2 puntos polos apartados 10, 11 e 12 indicados nos 
criterios de avaliación. 



 
 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DURANTE O CURSO 
 
De non superarse a avaliación no seu momento, haberá un exame de recuperación por 
avaliación, agás o da 3ª avaliación, que será considerado exame final  e conterá materia só da 
3ª para quen teña todo o anterior aprobado e materia da 3ª con contido da anterior ou 
anteriores suspensas para os demais.  
 
 CUALIFICACIÓN GLOBAL DE XUÑO 
 
 A nota final de xuño será a media das tres avaliacións para os alumnos que na 3ª avaliación xa 
teñan as anteriores aprobadas. A aqueles que na 3ª teñan algunha ou algunhas anteriores  
suspensas, faráselles a media da 3ª coa que teñan aprobada anteriormente ou , se teñen toda 
a materia anterior suspensa, terán como nota final a da 3ª 
 
 
MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A PROBA EXTRAORDINARIA E CUALIFICACIÓN 
 

A proba extraordinaria avaliarase segundo os mesmos criterios que a ordinaria, agás os apartados 
10 e 11 . Polo tanto, terase en conta exclusivamente a nota da proba escrita, onde se  deberá 
demostrar como mínimo: 
1. Unha boa exposición dos contidos teóricos de Sociolingüística e Literatura que demostre o 

coñecemento e comprensión dos mesmos. 
2. O correcto dominio da ortografía e os signos de puntuación, así como a gramaticalidade das 

construcións sintácticas e das escollas morfolóxicas, desde o punto de vista do galego estándar. 
3. Na produción dun texto, tanto da exposición dun tema como do comentario de texto, valorarase 

tanto a corrección gramatical e léxica como as propiedades textuais: coherencia, cohesión e 
adecuación. 

4. Na análise e comentario de texto deberá demostrar a comprensión do mesmo, sendo capaz de: 
distinguir ideas principais e secundarias, analizar a súa estrutura, facer un resumo, indicar o 
tema e comprender a súa intencionalidade, máis alá da literalidade do mesmo. 

5. Certo grao de madurez na exposición de opinións persoais, evitando clixés, estereotipos, lugares 
comúns e ideas excesivamente previsibles, así como unha orixinalidade gratuíta e afastada do 
contido do texto da proba. 

A proba extraordinaria será cualificada sobre 10 puntos. 

 


