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O departamento de Lingua Castelá e Literatura está composto polas seguintes profesoras: 

 Marta Francisco Varela, María Golán e Raquel Miragaia Rodríguez. Este ano contamos coa colaboración dunha 

profesora do Departamento de Inglés que asumirá as 6 horas de 2º ESO. 

 O reparto do resto de grupos correspondentes ó Departamento é o seguinte: 

 . Marta Francisco Varela: 

  Lingua Castelá e Literatura 2º BAC, 3 grupos (9 horas)  

  Lingua Castelá e Literatura 4º ESO, 2 grupos (6 horas) 

 . María Golán: 

  Lingua Castelá e Literatura 1º BAC, 3 grupos (9 horas) 

  Lingua castelá e Literatura 1º ESO, 2 grupos (8 horas) 

 . Raquel Miragaia Rodríguez: 

  Lingua Castelá e Literatura 1º ESO, 1 grupos (4 horas) 

  Lingua Castelá e Literatura 3º ESO, 2 grupos (6 horas) 

  Literatura Universal 1º Bac e 2º Bac, 2 grupos (8 horas) 

   

 A presente programación didáctica está adaptada ó marco legal que este ano corresponde ós diferentes cursos, 

tendo en conta o calendario de aplicación marcado polo Ministerio: 

- LOMCE: para 1º e 3º ESO, 1º BACHARELATO e LITERATURA UNIVERSAL (1º BACHARELATO). Tómase 

como referencia o decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

- LOE: para 2º e 4º ESO, 2º BACHARELATO e LITERATURA UNIVERSAL (2º BACHARELATO).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 
            O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son instrumento de 

comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na vida 

social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. E as linguas achégannos ao xeito de vida e ás 

formas de pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios culturais. 

A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e escribir sobre 

emocións, afectos e aventuras, sobre o mundo, como medio das relacións interpersoais e recoñecemento da 

alteridade, motor do noso pensamento e das nosas reflexións, e porta de acceso ao coñecemento. Neste marco, a 

formación lingüística no contexto escolar é un instrumento para a equidade, xa que debe facilitar os medios 

necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social, nomeadamente en contextos formais e 

educativos, ademais de sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar ao patrimonio literario e 

cultural que estas propician. 

O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha política lingüística dirixida 

a protexer e desenvolver a herdanza lingüística e a diversidade cultural de Europa como fonte de enriquecemento 

mutuo, así como a facilitar a mobilidade persoal dos seus cidadáns e das súas cidadás, e o intercambio de ideas. O 

Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER), publicado en 2001, é un documento de particular 

transcendencia, non só como ferramenta práctica para propiciar a reflexión sobre o ensino das linguas e a 

transparencia de cursos, programas e titulacións entre os estados e dentro deles, senón tamén polo recoñecemento da 

competencia plurilingüe e intercultural, que transcende o concepto de multilingüismo, no seu día piar dos enfoques 

das políticas lingüísticas máis abertas ao recoñecemento da diversidade. Hoxe, o MCER constitúe unha referencia 

para proxectos e documentos clave do Consello de Europa, como a "Guía para a elaboración e posta en marcha de 

currículos para unha educación plurilingüe e intercultural" (2010), na que se desenvolve a noción de plurilingüismo 

como eixe dun enfoque centrado na rede de relacións entre distintas linguas e culturas. Nesta mesma liña, enmárcanse 

o informe do Foro Intergobernamental Europeo "O dereito dos estudantes á calidade e á equidade en educación. O 

papel das competencias lingüísticas e interculturais", mantido en Xenebra en novembro 2010, e a Conferencia 

intergobernamental "Calidade e inclusión en educación: o papel único das linguas", mantida en Estrasburgo en 

setembro de 2013. En ambos os foros europeos, recoñécese a importancia da competencia lingüística e da circulación 

de competencias entre as linguas para lograr un maior dominio da linguaxe, clave para a inclusión social e o éxito 

escolar. 

A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as linguas e 

culturas e, de maneira específica, os enfoques plurais transversais e integradores no seu ensino e na súa aprendizaxe. 

A súa finalidade é retirar barreiras artificiais entre as linguas, encerradas tradicionalmente nos sistemas escolares en 

compartimentos estancos, e promover o uso integral do repertorio lingüístico, discursivo, estratéxico e intercultural 

que posúe o alumnado e que vai adquirindo ao longo das súas diversas experiencias lingüísticas dentro e fóra do 

ámbito educativo. Xa que logo, o/a aprendiz plurilingüe realizará transferencias de coñecementos e experiencias 

lingüísticas adquiridos nunha lingua para abordar tarefas de comunicación, creación e aprendizaxe noutra lingua 

diferente. Esta capacidade de transferencia non só permite descubrir as regularidades dunha lingua total ou 

parcialmente descoñecida e relacionalas, desde o punto de vista teórico, coas regularidades observadas noutras 

linguas que coñece, ou identificar termos emparentados en todas as linguas, senón que, ademais, promove a 

tolerancia perante palabras descoñecidas, nomeadamente importante nos contextos de comprensión que necesitan a 

fluidez, como son a lectura extensiva e a comprensión de textos orais sen posibilidade de verificación do entendido. 

A competencia plurilingüe facilitará, daquela, a inferencia de significados e o desenvolvemento de competencias 

heurísticas eficaces para identificar os elementos esenciais e secundarios nun texto descoñecido. 

Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, 

como son o recoñecemento do outro como lexítimo, o reforzamento da identidade propia no recoñecemento da 

identidade das demais persoas, a aceptación da diversidade persoal, social e cultural, e o respecto dos dereitos 

fundamentais. No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de obxectivos similares, aínda 

que con diferentes niveis de dominio. Por iso, un estudo integrado de todas as linguas posibilita, por unha banda, que 

os contidos, os procesos e as estratexias que se traballan nunha lingua sexan igualmente utilizados nas actividades 

lingüísticas de comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no proceso de ensino e 

aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen incidencia directa na capacidade de 

comunicarse adecuadamente. Así, o coñecemento morfolóxico ou léxico dunha lingua pode axudar á comprensión 

noutra lingua; as estratexias de comprensión de lectura desenvolvidas nunha lingua poden ser transferidas para a 

lectura noutros idiomas; o coñecemento da estrutura dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e 

o coñecemento das normas que ordenan as relacións entre xeracións, sexos, clases e grupos sociais nunha lingua, 



informa e sensibiliza sobre a necesidade de coñecer e respectar as normas que rexen a dimensión social do uso da 

lingua noutra comunidade lingüística. 

Por outra banda, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente de cada unha 

delas. Xa que logo, non se pode esquecer a situación de minorización da lingua galega, que cómpre atender e 

dinamizar adecuadamente. Con esa finalidade, é preciso favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua de xeito que se 

impulse a súa normalización e se venzan as dificultades da súa menor presenza e repercusión social, motivadas en 

moitos casos por prexuízos que é necesario desmontar e superar. O alumnado galego debe rematar a súa 

escolarización co nivel de usuario competente nas dúas linguas oficiais, galego e castelán, o que implica a utilización 

adecuada e eficaz das dúas linguas nun amplo repertorio de situacións comunicativas, propias de diferentes ámbitos, 

cun grao crecente de formalidade e complexidade. 

Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural na que vivimos solicita un enfoque metodolóxico de 

carácter plurilingüe que potencie o desenvolvemento comunicativo do alumnado nas linguas que adquira ao longo da 

súa vida, con independencia da diferenza de fins e niveis de dominio con que as utilice. E que os faga conscientes da 

riqueza que supón ser unha persoa plurilingüe para o desenvolvemento cognitivo e social, e o éxito escolar. Isto 

implica un tratamento integrado das linguas que o alumnado está a aprender nas aulas. No caso das áreas de Lingua 

Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Literatura, os currículos presentan contidos similares en gran medida, e 

unha distribución igualmente similar en cada un dos cursos que conforman a educación secundaria obrigatoria e o 

bacharelato. Evidentemente, cada lingua ten as súas características propias, que requiren un tratamento e un traballo 

específicos, pero hai determinados aspectos do currículo que, pola afinidade ou similitude que presentan en ambas as 

áreas, precisan ben seren abordados de maneira parella, ben seren presentados só nunha lingua pero traballados e 

practicados en cada unha delas, e utilizar a mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar innecesariamente 

o proceso de aprendizaxe do alumnado. Por tanto, o profesorado implicado no proceso de ensino e aprendizaxe de 

Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Literatura, en cada curso de ambas as etapas, deberá organizar o seu 

labor nun currículo integrado, que transcenda as linguas nas que un aprendiz sexa capaz de comunicarse. Isto supón 

recoñecer a existencia dunha competencia global para a comunicación lingüística e implica non só evitar a repetición 

de contidos nos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias de lectura ou o proceso de 

escritura, a tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos; senón tamén, e especialmente, priorizar a 

realización de actividades comunicativas de produción e comprensión de textos orais e escritos, pois destas depende o 

desenvolvemento da competencia xeral en comunicación lingüística. 

Ademais, nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras que tamén se abordan na aula desde un 

enfoque comunicativo e intercultural, pois o coñecemento dos valores e as crenzas compartidas por grupos sociais 

doutros países resulta esencial para a comunicación nesta sociedade globalizada. Así, para o tratamento integrado de 

linguas é preciso que, igual que acontece non caso das dúas linguas cooficiais, haxa unha coordinación entre o 

profesorado destas e o de linguas estranxeiras, para evitar a repetición de contidos na liña das que se mencionaron 

para as linguas ambientais, e para unificar a terminoloxía. Non se pode esquecer que o achegamento do alumnado á 

lingua estranxeira se produce, na maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a materna e ambientais. 

Igualmente presentes nas aulas están as linguas clásicas, o latín e o grego, cuxo estudo a nivel fonético, 

morfosintáctico e léxico proporciona unha sólida base para o perfeccionamento no manexo doutras linguas. 

Desempeñan, pois, un papel relevante como soporte lingüístico da maioría das linguas e para a comprensión do léxico 

culto que forma gran parte da terminoloxía científica e técnica actual nas linguas que o alumnado coñece ou estuda; 

sen esquecer o enriquecemento cultural que lle proporciona o coñecemento dos aspectos que se inclúen na 

civilización clásica, berce da Europa actual, como son, entre outros, a mitoloxía, a relixión ou as súas creacións 

literarias e artísticas, que tanta influencia tiveron en épocas posteriores e seguen a ter hoxe en día. Xa que logo, é 

esencial a incorporación das linguas clásicas ao currículo integrado das linguas, para reforzar a reflexión lingüística 

do noso alumnado e fortalecer o seu acceso á cultura literaria. 

Resulta obvio que, para a posta en práctica destes currículos integrados e o logro dos obxectivos plurilingües e 

interculturais que se perseguen, o profesorado é un elemento determinante, xa que deberá potenciar unha metodoloxía 

adecuada para levar a cabo enfoques comunicativos e proxectos plurais e transversais, promover a reflexión 

metacomunicativa e metalingüística e o contraste entre linguas, ou asegurar accións coordinadas entre os 

departamentos lingüísticos para decidir, entre outros, desde que lingua abordar o estudo dos xéneros discursivos ou as 

estratexias e os procesos cognitivos que están na base das actividades lingüísticas. Todo isto coa finalidade de 

construír en cada centro docente a coherencia pedagóxica no ensino das linguas. 

As materias cuxos currículos se desenvolven ao abeiro desta introdución, as linguas, teñen como obxectivo o 

desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, 

lingüística, sociolingüística e literaria. Así, achegan as ferramentas e os coñecementos necesarios para desenvolverse 

satisfactoria e eficazmente en calquera situación de comunicación da vida privada, social e profesional. Eses 

coñecementos, que articulan os procesos de comprensión e expresión oral por unha banda, e de comprensión e 

expresión escrita por outra, constitúen instrumentos esenciais para a aprendizaxe no ámbito educativo e, 



posteriormente, ao longo da vida. 

A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o galego e o castelán, e nas 

linguas clásicas, a través da lectura, mediante a comprensión e interpretación de textos significativos favorece o 

coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a capacidade crítica e creativa dos/das estudantes, 

dálles acceso á memoria, á creatividade, á imaxinación, á descuberta das outras persoas, ao coñecemento doutras 

épocas e culturas, e enfróntaos/as a situacións, sentimentos e emocións nunca experimentados, que enriquecen a súa 

visión do mundo e favorecen o coñecemento deles/as mesmos/as. 

En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á formación de cidadáns e 

cidadás cunha competencia comunicativa que lles permita interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que 

forman e van formar parte da súa vida. Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos de usos orais e escritos da súa 

propia lingua, e das outras linguas que estudan e coñecen, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo, de formar 

as súas opinións, propias, claras e fundamentadas, e de gozar, a través da lectura crítica de obras literarias. 

A materia de Lingua Castelá e Literatura ten como obxectivo o desenvolvemento da competencia 

comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. 

A estruturación do pensamento do ser humano faise a través da linguaxe; de aí que esta capacidade de comprender e 

de expresarse sexa o mellor e o máis eficaz instrumento de aprendizaxe. 

Co bloque de "Comunicación oral: escoitar e falar" procúrase que os alumnos e as alumnas vaian 

adquirindo as habilidades necesarias para comunicar con precisión as súas propias ideas, realizar discursos cada vez 

máis elaborados de acordo cunha situación comunicativa, e escoitar activamente interpretando de xeito correcto as 

ideas dos demais. 

O bloque de "Comunicación escrita: ler e escribir" persegue que o alumnado sexa capaz de entender e 

producir textos de distinto grao de complexidade e de xéneros diversos, en distintos soportes e formatos. Comprender 

un texto implica activar unha serie de estratexias de lectura. Así mesmo, a escritura implica un procedemento 

estruturado en tres partes: planificación, redacción a partir de borradores de escritura e revisión destes antes de 

redactar o texto definitivo. 

O bloque de "Coñecemento da lingua" responde á necesidade de reflexión sobre os mecanismos lingüísticos 

que regulan a comunicación, e afástase da pretensión de utilizar os coñecementos lingüísticos como un fin en si 

mesmos para devolverlles a súa funcionalidade orixinal: servir de base para o uso correcto da lingua. 

O bloque de “Educación literaria” asume o obxectivo de facer dos escolares lectores cultos e competentes, 

implicados nun proceso de formación lectora que continúe ó longo de toda a vida. É un marco conceptual que aborda 

a lectura, comprensión e interpretación das obras literarias próximas ós seus gustos persoais e a súa madurez 

cognitiva, coa de textos literarios e obras completas representativas da literatura en español.



             

 
 

2.-OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
 

 

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. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos 

campos do coñecemento e da experiencia. 

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 galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e 

no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias 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. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a 

educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. 

Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

o) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

p) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o mantemento da nosa identidade, e como medio de relación interpersoal e 

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

 

 

 

 



             

 
 

2.1.- 1º ESO 

  
2.1.1.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN RELACIONADOS COS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COAS 

COMPETENCIAS CLAVE E CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

 
Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

1º de ESO 

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. 

CCL,CSC Comunicar oralmente información adecuándose 

ás normas básicas establecidas e realizar breves 

presentacións orais sobre un tema traballado 

previamente. Intervir de forma adecuada en 

diálogos informais na aula. Recoñecer os erros da 

produción oral propia e allea e valorar a 

importancia da linguaxe non verbal.  

  

  

 

 

 

 

  

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

1º de ESO 

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. 

CCL,CSIE

E 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

1º de ESO 

B1.3. 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.). 

LCLB1.3.1. Coñece o proceso de produción de 

discursos orais valorando a claridade expositiva, a 

adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión 

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. 

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. 

CCL,CAA

,CD 

Lingua 

Castelá e 

B1.4. Aprender a falar en 

público, en situacións formais e 

LCLB1.4.1. Realiza presentacións orais.  CCL 



             

 
 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Literatura. 

1º de ESO 

informais, de xeito individual 

ou en grupo. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

1º de ESO 

B1.5. 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. 

LCLB1.5.1. Dramatiza e improvisa situacións reais 

ou imaxinarias de comunicación. 

CSC   

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

1º de ESO 

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. 

LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de certa 

complexidade que lle permiten desenvolverse en 

situacións da vida cotiá e nos procesos de 

aprendizaxe. 

LCLB2.1.3. Interpreta, explica e deduce a 

información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuais, esquemas, etc. 

CCL,CMC

CT 

 Recoñecer a idea principal e as secundarias de 

textos breves. 

 

Entender instrucións básicas que permiten avanzar 

nos procesos de aprendizaxe. 

 

 

Interpretar a información dada en fotografías e 

esquemas. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

1º de ESO 

B2.2. Procurar e manexar 

información, na biblioteca e 

noutras fontes, en papel ou 

dixital, para integrala nun 

proceso de aprendizaxe 

continua. 

LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito autónomo, diversas 

fontes de información integrando os coñecementos 

adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

LCLB2.2.2. Coñece e manexa habitualmente 

dicionarios impresos ou en versión dixital. 

LCLB2.2.3. Coñece o funcionamento de bibliotecas 

(escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é 

capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos, 

etc. 

CD  Manexar o dicionario habitualmente e con soltura 

e usar correctores ortográficos dos procesadores 

de textos 

 

 

 

Coñecer o funcionamento da biblioteca do centro 

e ser capaz de solicitar autonomamente calquera 

tipo de material. 

Lingua 

Castelá e 

B2.3. Aplicar progresivamente 

as estratexias necesarias para 

LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para planificar 

os seus escritos (esquemas, árbores, mapas 

CSIE  Realizar esquemas sinxelos e redactar borradores 

de escritura. 



             

 
 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Literatura. 

1º de ESO 

producir textos adecuados, 

coherentes e cohesionados. 

conceptuais etc.) e redacta borradores de escritura. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

1º de ESO 

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 académico e social, 

imitando textos modelo. 

LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e 

instrutivos, expositivos, argumentativos e 

dialogados, imitando textos modelo. 

LCLB2.4.3. Realiza esquemas e mapas, e explica 

por escrito o significado dos elementos visuais que 

poden aparecer nos textos. 

CCL,CMC

CT,CD 

 Escribir e recoñecer textos breves narrativos, 

descritivos, informativos e dialogados a partir de 

textos modelo. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

1º de ESO 

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 revisión progresivamente 

autónoma dos textos propios e 

alleos. 

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. 

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. 

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as 

formas verbais nas súas producións orais e escritas. 

CCL Distinguir clases de palabras. 

Recoñecer e usar coherentemente as formas 

verbais nos textos. 

Distinguir verbos regulares e irregulares. 

Facer análise morfolóxica. 

Coñecer as normas ortográficas e empregalas 

reflexivamente. 

Utilizar dicionarios en papel ou dixitais para 

consultar dúbidas. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

1º de ESO 

B3.2. Usar de forma efectiva os 

dicionarios e outras fontes de 

consulta, tanto en papel como 

en formato dixital, para resolver 

dúbidas en relación ao manexo 

da lingua e para enriquecer o 

propio vocabulario. 

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. 

CD   

Lingua 

Castelá e 

B3.3. Identificar os conectores 

textuais e os principais 

LCLB3.3.1. Recoñece, usa e explica os conectores 

textuais (de adición, contraste e explicación) e os 

CCL  Recoñecer conectores e usalos en textos propios 



             

 
 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Literatura. 

1º de ESO 

mecanismos de referencia 

interna presentes nos textos, 

recoñecendo a súa función na 

organización do contido do 

discurso. 

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. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

1º de ESO 

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. 

CSC,CCL  Identificar as diferentes posibilidades expresivas 

relacionadas coa intención comunicativa do 

emisor. 

Recoñecer os elementos da comunicación e as 

funcións da linguaxe. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

1º de ESO 

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, e 

relacionados cos elementos 

transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

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. 

CCL,CAA  Evitar estereotipos lingüísticos ou culturais e 

valorar as competencias que se teñen como persoa 

plurilingüe. 

 

Recoñecer a situación lingüística de España. 

  

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

1º de ESO 

B3.6. Recoñecer e valorar a 

diversidade lingüística, con 

especial atención á realidade do 

centro educativo e do ámbito 

social do alumnado. 

LCLB3.6.1. Coñece e valora a diversidade 

lingüística do seu grupo, do centro educativo e do 

seu ámbito social próximo. 

CSC 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

1º de ESO 

B3.7. Reflexionar sobre o 

sistema e as normas de uso das 

linguas, mediante a 

comparación e a transformación 

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 

CAA Identificar sinónimos e antónimos. 

Distinguir palabras simples, compostas e 

derivadas. 

Formar campos semánticos e familias léxicas. 



             

 
 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

de textos, enunciados e 

palabras, e utilizar estes 

coñecementos para solucionar 

problemas de comprensión e 

para a produción de textos. 

traballados en calquera das outras.  

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

1º de ESO 

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. 

CCL,CCE

C 

 Ler con interese e comprender textos sinxelos de 

obras literarias próximas aos seus gustos, ás súas 

afeccións e aos seus intereses. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

1º de ESO 

B4.2. 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. 

LCLB4.2.1. Fala na clase dos libros e comparte as 

súas impresións cos compañeiros. 

LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desenvolvendo progresivamente a expresión 

corporal como manifestación de sentimentos e 

emocións, respectando as producións das demais 

persoas. 

CCEC,CS

C 

 Amosar un mínimo interese nas lecturas 

obrigatorias participando activamente nas sesións 

de intercambio de opinións e dramatización de 

fragmentos escollidos respectando ós 

compañeiros. 

Distinguir prosa e verso e identificar textos 

teatrais. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

1º de ESO 

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. 

LCLB4.3.2. Desenvolve o gusto pola escritura 

como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus propios sentimentos. 

CCL,CCE

C,CSIE 

 Redactar textos sinxelos de intención literaria e 

amosar interese por indagar na propia 

creatividade. 

Coñecer as personaxes dunha narración. 

 

  

  2.1.2.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADAS A CADA BLOQUE DE CONTIDO. TEMPORALIZACIÓN 
 



             

 
 

 

Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

Bloque 1. 

Comunicación oral: 

escoitar e falar 

h,m B1.1. Escoita activa e observación das normas 

básicas que favorecen a comunicación. 

 Debates de temática variada tanto espontáneos 

como planificados previamente. Exposicións 

orais de temáticas sinxelas de forma individual e 

tamén grupal. 

 

 

  

  

  

  

Lingua Castelá 

eLiteratura. 1º de ESO 

Bloque 1. 

Comunicación oral: 

escoitar e falar 

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. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

Bloque 1. 

Comunicación oral: 

escoitar e falar 

h B1.3. Coñecemento e uso progresivamente 

autónomo das estratexias necesarias para a 

produción e a avaliación de textos orais. 

Aspectos verbais e non verbais. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

Bloque 1. 

Comunicación oral: 

escoitar e falar 

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. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

Bloque 1. 

Comunicación oral: 

escoitar e falar 

a,d,h,

m 

B1.5. Creación de textos orais e audiovisuais que 

reproduzan situacións reais ou imaxinarias de 

comunicación. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

Bloque 2. 

Comunicación escrita: 

ler e escribir 

h,n B2.1. Lectura, comprensión, interpretación e 

valoración de textos escritos de ámbito persoal, 

académico ou escolar, e de ámbito social. 

 Lectura de textos de temática variada incluído 

noticias de actualidade e de interese xeral. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

Bloque 2. 

Comunicación escrita: 

ler e escribir 

b,e,h B2.2. 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. 

 Investigación de cuestións básicas relacionadas 

con calquera dos contidos do curso (autores, 

obras, tipoloxía textual...) na que se requira o uso 

de materiais da biblioteca e recursos web. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

Bloque 2. 

Comunicación escrita: 

ler e escribir 

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 

  

 Redacción de textos de diferentes temáticas e 

formatos: microrrelatos, poemas, textos 

expositivos... de forma grupal ou individual. 



             

 
 

Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe 

escritura como proceso.  

Continuación de textos entregados polo profesor 

ou crealos partindo de datos ofrecidos na aula 

(espazos, personaxes, épocas, palabras clave...) 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

Bloque 2. 

Comunicación escrita: 

ler e escribir 

h,l B2.4. Produción de textos escritos e audiovisuais 

relacionados co ámbito persoal, co académico ou 

escolar e co social. 

B2.5. Produción de textos escritos e audiovisuais 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos e escritura de textos dialogados. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

b,h B3.1. Recoñecemento, uso e explicación 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. 

 Localización das diferentes categorías 

gramaticais en textos. 

 

 

Elaboración dun caderno de vocabulario e de 

guías de lectura dos libros obrigatorios. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

e,h B3.3. Manexo de dicionarios e outras fontes de 

consulta en papel e formato dixital sobre o uso 

da lingua. 

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

h B3.4. Recoñecemento, uso e explicación dos 

conectores textuais e dos principais mecanismos 

de referencia interna, tanto gramaticais como 

léxicos. 

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

a,h B3.5. Recoñecemento, uso e explicación dos 

recursos de modalización en función da persoa 

que fala ou escribe. Expresión da obxectividade 

e da subxectividade a través das modalidades 

oracionais e as referencias internas ao emisor e 

ao receptor nos textos. 

 Traballos con textos en diferentes soportes nos 

que existan varios recursos de modalización. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

i,l B3.6. Participación en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e películas, etc.) nos que 

 Realización de presentacións multimedia 

relacionadas coas lecturas obrigatorias ou as 

películas ou curtametraxes traballadas.  



             

 
 

Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe 

se utilicen varias linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no centro, e relacionados 

cos elementos transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

  

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

a,h,i,

o,p 

B3.7. Recoñecemento da diversidade lingüística 

propia do ámbito persoal, social e mediático. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

g,h B3.8. Identificación e progresiva utilización dos 

coñecementos sobre as linguas para desenvolver 

unha competencia comunicativa integrada. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

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 enriquecemento persoal 

e de coñecemento do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus propios gustos e 

intereses literarios, e a súa autonomía de lectura. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

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 enriquecemento persoal 

e de coñecemento do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus propios gustos e 

intereses literarios, e a súa autonomía de lectura. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

Bloque 4. Educación 

literaria 

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. 

 

TEMPORALIZACIÓN 



             

 
 

Traballaranse catro unidades didácticas por avaliación nas que se combinan aspectos dos diferentes bloques de contido de forma gradual. 

Faranse as modificacións pertinentes para adaptarse ó grupo clase e ós casos especiais que se atopen ó longo do curso e que neste momento non 

se poden precisar. 

1ª AVALIACIÓN: TEMAS 1-4 DO LIBRO DE OXFORD (SERIE TRAMA) 

2ª AVALIACIÓN: TEMAS 5-8 

3ª AVALIACIÓN: TEMAS 9-12 

 

 

 

 

 

 

  2.1.3.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 
 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

LCLB1.1.1. Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e 

cortesía que regulan os debates e calquera intercambio comunicativo 

oral. 

 Valoración diaria na aula. 

  

  

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



             

 
 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Literatura. 1º de ESO participación. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

LCLB1.3.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais 

valorando a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do 

discurso e a cohesión 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. 

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. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

LCLB1.4.1. Realiza presentacións orais.   Valoración das presentacións e exposicións orais. 

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

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

comunicación. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

LCLB2.1.1. Retén información e recoñece a idea principal e as ideas 

secundarias, comprendendo as relacións entre elas. 

LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle 

permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá e nos procesos de 

aprendizaxe. 

LCLB2.1.3. Interpreta, explica e deduce a información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, esquemas, etc. 

 Exames escritos, probas orais e observación directa dos 

exercicios feitos na casa e na clase. 

  

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de información 

integrando os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou 

escritos. 

LCLB2.2.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou 

en versión dixital. 

LCLB2.2.3. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, 

etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar autonomamente 

libros, vídeos, etc. 

Lingua Castelá e LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos 



             

 
 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Literatura. 1º de ESO (esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta borradores de 

escritura. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar 

ou académico e social, imitando textos modelo. 

LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 

expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. 

LCLB2.4.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o 

significado dos elementos visuais que poden aparecer nos textos. 

 Valoración do caderno do alumno, traballos escritos. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

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. 

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. 

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

producións orais e escritas. 

 Exames escritos, probas orais, traballos escritos e caderno 

de clase e de lecturas 

  

  

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

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. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

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. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

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. 

Lingua Castelá e LCLB3.5.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais   



             

 
 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Literatura. 1º de ESO 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. 

  

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

LCLB3.6.1. Coñece e valora a diversidade lingüística do seu grupo, do 

centro educativo e do seu ámbito social próximo. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

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. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

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. 

 Exames, fichas de lectura, traballos monográficos, probas 

orais 

  

  Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

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

compañeiros. 

LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo 

progresivamente a expresión corporal como manifestación de 

sentimentos e emocións, respectando as producións das demais persoas. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 1º de ESO 

LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 

modelos dados seguindo as convencións do xénero con intención lúdica 

e creativa. 

LCLB4.3.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e regular os seus propios sentimentos. 

 

 

 

  2.1.4.- METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 

          Nesta etapa educativa e curso, e grazas aos coñecementos que o alumno adquiriu en Educación Primaria, o desenvolvemento dos contidos 



             

 
 

da materia de Lingua castelá e Literatura persegue moi distintos obxectivos, desde os propios desta área de coñecemento —desenvolvemento e 

mellora das destrezas básicas asociadas ao uso da linguaxe, tales como falar, escoitar, ler, escribir e comprender, e as que levan— ata aqueloutros 

de carácter transversal e interdisciplinar que permitan ao alumnado comprender a dinámica social e cultural da súa Comunidade e do seu país e 

participar nelas, non en balde a linguaxe é unha ferramenta cultural que transcende a súa propia finalidade como instrumento comunicativo. 

          Deste xeito, a socialización propia da acción educativa e da institución escolar debe dotar aos alumnos de cantos recursos necesiten para a 

comprensión da realidade, complexa e cambiante, en que se atopan e para incidir e integrarse nela. Nesta liña, metodoloxicamente cobra unha 

especial importancia a análise da linguaxe do seu contexto social, o que lle permite interactuar con el e representar mentalmente o seu mundo, xa 

que non podemos evitar vincular significados con significantes. Estas intencións parten de considerar que o uso correcto da linguaxe non se 

reduce ao que se poida facer nesta materia, senón que é un proceso no que deben implicarse todas as materias (e profesores) do currículo, 

especialmente as de carácter lingüístico (máxime co que implica a adquisición das competencias básicas, especialmente a de comunicación 

lingüística).  

          A metodoloxía empregada debe basearse en destacar a aplicación efectiva e activa da actividade lingüística oral e escrita, tanto de 

produción como de recepción, de modo que a consecución dos obxectivos esixe acceder aos recursos que o código de comunicación pon a 

disposición dos falantes, polo que se fai preciso que o alumno coñeza aspectos tan diversos como os paradigmas morfolóxicos, as regras 

sintácticas, as estruturas textuais ou os procedementos retóricos, así como que saiba cales son o modelo textual e o rexistro apropiados para unha 

situación comunicativa concreta, cando a información resulta redundante ou presenta connotacións determinadas, que significado posúe unha 

palabra nun contexto preciso, etc., sempre condicionados ao curso en que se atopa, neste caso o primeiro dunha etapa educativa na que debe 

profundar en coñecementos e destrezas xa traballados previamente. 

          Esta multiplicidade de información debe ser coñecida e traballada de xeito integrado, xa que calquera actividade comunicativa constitúe un 

proceso global que esixe a activación conxunta de todas as destrezas (formación competencial). Lograr este obxectivo só é posible se se actúa no 

proceso de ensino-aprendizaxe de xeito similar a como se fai como falante: enfrontándose a situacións comunicativas diversas e reflexionando 

sobre o fenómeno comunicativo de que se trata, integrando nesta reflexión aspectos lingüísticos, textuais e pragmático-comunicativos, estudados 

per se e na súa dimensión instrumental (a que debe primar). 

          O labor da institución escolar nesta materia non se limita só a facerlle chegar ao alumnado unha serie de coñecementos lingüísticos e 

literarios, senón a dotalo duns recursos persoais e intelectuais e duns valores que lle faciliten a integración no seu contexto social, é dicir, a súa 

socialización. A actividade escolar debe esforzarse, por tanto, na transmisión de coñecementos e en que o alumnado asuma os valores propios da 

sociedade democrática en que vive. Fronte a uns coñecementos memorísticos e repetitivos, carentes de significado, preséntanselle outros 

próximos aos seus intereses vitais que pretenden favorecer a súa capacidade comunicativa nunha complexa realidade social (a 



             

 
 

interdisciplinariedade nas distintas áreas de coñecemento curricular é fundamental para este obxectivo). Desta forma, a motivación e as 

aprendizaxes útiles e significativos convértense en principios metodolóxicos básicos no proceso de ensino-aprendizaxe, concibidos en termos de 

eficacia pedagóxica (o alumno usa a linguaxe en contextos sociais moito máis dispares e variados que o escolar). 

          Nesta liña, non se debe esquecer que moitos —por non dicir case todos— dos contidos desta etapa educativa, materia e curso son 

instrumentais, é dicir, transcenden do propio marco de coñecemento no que se inscriben e proxéctanse cara a aspectos propedéuticos, non 

terminais. 

          O ensino desta materia nesta nova etapa educativa que inicia o alumno require un tratamento graduado, cíclico, práctico, progresivo e 

integrado, co obxectivo principal de afianzar a súa competencia lingüística e comunicativa. Deste xeito, a organización do currículo e a estrutura 

de cada unidade didáctica deben permitir contemplar simultaneamente a comprensión e a expresión, a recepción e a produción dos textos ou dos 

discursos considerados. Ademais, os fundamentos teóricos do uso da lingua na interacción social han de estar relacionados coa reflexión sobre os 

usos discursivos propostos, para ser aplicados á súa aprendizaxe e perfeccionamento. Trátase, noutras palabras, de manter a dobre perspectiva da 

recepción e da emisión, da teoría e da práctica, e levala a cabo no ámbito da comunicación oral e escrita. Todo iso sen esquecer que os contidos 

non son exclusivamente conceptuais, senón que se refiren tamén a procedementos e actitudes con eles relacionados. 

          É fundamental o feito de que o alumno participe activa e progresivamente na construción do seu propio coñecemento (débese partir dos 

seus propios usos lingüísticos), exemplo preciso dunha metodoloxía que persegue a súa formación integral. Por iso, o uso de calquera recurso 

metodolóxico, e o libro de texto segue sendo un dos máis privilexiados, debe ir encamiñado á participación cotiá do alumno no proceso 

educativo, non a ser substituído.  

          A metodoloxía pretende implicar de forma activa ao alumnado na súa propia aprendizaxe. Isto esixe que o papel da profesora sexa 

fundamentalmente na indagación, por parte do alumno, daqueles aspectos que descoñece ou que non domina suficientemente. A través de 

actividades iniciais de motivación e descubrimento, inténtase que os alumnos se vexan na situación de coñecer e utilizar os procedementos 

necesarios para profundar nos contidos e integralos significativamente no sistema conceptual que xa posúen. A profesora debe orientar e 

colaborar, resolvendo dúbidas e promovendo novos camiños. Este papel de guía da aprendizaxe non quere dicir que en moitas ocasións non 

xurda a necesidade de explicar todos aqueles aspectos que a situación concreta esixa. 

As actividades utilizan o traballo en gran grupo e en pequenos grupos. O traballo entre iguais é moi eficaz para a aprendizaxe, pois 

fomenta a solidariedade e a responsabilidade. Como actividade individual destacaremos o caderno-diario no que o alumno debe recoller os 

exercicios de clase, as definicións de conceptos, as cuestións e suxestións suscitadas na clase e, sobre todo, as impresións persoais de todos 



             

 
 

aqueles temas que desexe comentar. A profesora controlará a corrección gramatical e ortográfica, a presentación, a lexibilidade e o léxico 

apropiado.    

 As estratexias metodolóxicas adaptaranse aos distintos bloques de contidos establecidos, segundo os obxectivos marcados, os 

procedementos utilizados e as actitudes que se queren fomentar. 

 

 

 

 

 

 

  2.1.5.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

    2.1.5.1. ORDINARIA 

 A avaliación caracterizase por ser continua, integradora e individualizada. Require unha constante recollida de información. Valoraranse: 

as competencias, as actitudes e hábitos de traballo, os coñecementos e os contidos procedementais. 

 A avaliación nesta etapa, tal e como establece a lei, será continua e diferenciada. Polo tanto, destaca a necesidade de que a avaliación 

estea presente ao longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe (dende que empeza até que remata e non suxeito a unha proba final) e de que 

exista unha liña de continuidade entre todas as actividades de avaliación propostas durante todo este proceso.  

A achega fundamental da avaliación continua é a capacidade de regulación que ofrece. Así, se o profesorado do departamento advertise 

que unha alumna ou alumno non progresa axeitadamente e tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, adoptará medidas de reforzo 



             

 
 

educativo concretas (material de recuperación/reforzo, asistencia a aulas extra en recreos para a resolución de dúbidas…) coa finalidade de que 

adquira as aprendizaxes precisas.  

Ademais, avaliarase tanto a aprendizaxe do alumnado como o propio proceso de ensino e a práctica docente. 

  Os progresos dos alumnos e alumnas valoraranse en relación co punto de partida, o que conleva a necesidade de que se realice unha 

avaliación inicial. A partir desta información recolleita, a profesora seleccionará aqueles contidos e obxectivos máis adecuados á  realidade dos 

alumnos e planificará as actividades que lles permitan progresar desde  a súa situación inicial. Valorarase tamén o correcto comportamento en 

clase, a actitude favorable cara á materia, o respecto polas normas de convivencia e o respecto nos prazos establecidos para a entrega dos 

diferentes traballos. Nos distintos traballos terase en conta a orixinalidade, creatividade, limpeza, orde, estruturación, comprensión e expresión 

escrita, ortografía e a utilización dun vocabulario adecuado a situación comunicativa. 

2.1.5.2. EXTRAORDINARIA: PARA O ALUMNADO QUE PERDEU O DEREITO Á AVALIACIÓN  

CONTINUA. 

 O alumnado que perde o dereito á Avaliación continua por reiteradas faltas de asistencia, fará un único exame final no mes de xuño que 

abranguerá toda a materia do curso. Dito exame final será confeccionado e valorado por todas as compoñentes do Departamento, tendo en conta 

os criterios de avaliación que figuran na Programación da materia.  

    2.1.6.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A avaliación caracterizase por ser continua, integradora e individualizada. Require unha constante recollida de información. Valoraranse: 

as actitudes e hábitos de traballo, os coñecementos e os contidos procedementais e principalmente conseguir por parte do alumnado as 

competencias clave. Ao longo de cada curso realizaranse catro sesións de avaliación, tres trimestrais-ordinarias e unha extraordinaria no mes de 

setembro. 

           Os progresos dos alumnos e alumnas valoraranse en relación co punto de partida, o que conleva a necesidade de que se realice unha 

avaliación inicial. A partir desta información recolleita, a profesora seleccionará aqueles contidos e obxectivos máis adecuados á  realidade dos 

alumnos e planificará as actividades que lles permitan progresar desde  a súa situación inicial. 



             

 
 

Ao final de cada trimestre pode contarse con moi diverso material avaliable e cualificable de acordo co tipo e número de actividades 

realizadas polo alumno/a. Dependendo do tipo de actividade, os criterios de cualificación varían relativamente de acordo cos aspectos que cada 

unha delas conleva. Nas probas concretas, obxecto de exame propiamente dito, indicarase a cualificación numérica de  cada cuestión.  

Como en todos os apartados, os sistemas de cualificación serán diversos e responderán ás características e necesidades dos grupos. A 

avaliación apóiase na recollida de información que se fará de forma permanente. 

  De forma xeral, usáranse os seguintes sistemas: 

 Probas obxectivas: mínimo unha proba obxectiva ao trimestre para determinar a consecución dos obxectivos programados. A criterio da 

profesora do curso poderán facerse máis dunha proba por trimestre. Estas probas incluirán probas de lectura: a lectura de carácter 

obrigatorio será avaliada con probas orais ou escritas sobre o contido da mesma. 

 Cadernos da aula e diario: avaliarase o traballo na aula a través dos cadernos do alumno ou alumna. 

 Traballos variados: a adquisición do coñecemento dos diferentes contidos tratados na aula serán avaliados tamén con exercicios e 

actividades preparados ad hoc para este mester.  

 Exposicións orais. 

A avaliación apóiase na recollida de información, a través tanto da observación diaria na aula, como nos diferentes traballos solicitados, 

cadernos e probas obxectivas que se propoñan. As probas obxectivas valoraranse un 50%; o traballo desenvolvido na aula e na casa un 30% e a 

actitude un 20%. 

                   INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN 

PROBAS OBXECTIVAS: 

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA         50% 

TRABALLOS: 

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA EN 

RELACIÓN CON OUTRAS 

COMPETENCIAS 30% 

ACTITUDE: 

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA EN 

RELACIÓN CON 

OUTRAS 

COMPETENCIAS 20% 

Realizaranse dous exames 

por trimestre onde os 

Lecturas obrigatorias (C 

ARTÍSTICA CULTURAL) 

Traballo en aula e en 

casa (rexistrado no 



             

 
 

estudantes deben demostrar 

os coñecementos e 

capacidades, así como os 

seus recursos expresivos.  

Nas probas concretas, 

obxecto de exame 

propiamente dito, indicarase 

a cualificación numérica de 

cada cuestión. 

Comentarios de textos 

literarios e/ou lingüísticos e 

textos de creación persoal (C 

ARTÍSTICA CULTURAL) 

Traballos de investigación 

individuais ou en grupo (C 

DIXITAL, C SOCIAL) 

Exposicións orais (C 

AUTONOMÍA PERSOAL) 

Dramatizacións e recitais. (C 

ARTÍSTICA CULTURAL e 

C SOCIAL) 

 

caderno coa debida 

autoavaliación das 

actividades) (C 

APRENDER A 

APRENDER e C 

AUTONOMÍA 

PERSOAL) 

Participación activa no 

traballo desenvolvido na 

aula. 

Respecto ás normas e ao 

traballo en equipo. 

Uso correcto do material 

 

 

 As faltas de ortografía tanto en traballos como en exames baixarán 0.10 puntos. Dentro do 20% da puntuación de actitude contémplase: 

 - o esforzo habitual no desenvolvemento das tarefas. 

 - progreso e mellora no seu proceso de aprendizaxe. 

 - interese e eficacia na autocorrección das tarefas. 

 - actitude colaboradora e respectuosa no traballo en equipo. 

 - contribución á convivencia. 

 - respecto ás quendas de palabra, ás opinións diferentes e á diversidade lingüística e cultural. 

  Aquel alumnado que copie nun exame suspenderá directamente ese exame, se copia dúas veces suspenderá a avaliación e se 

persisten na súa actitude perderá o dereito a avaliación continua e será avaliado cun exame global en xuño.  



             

 
 

           O alumno/a  que ao acabar o curso teña de nota media na materia entre 10-5 puntos promociona ao curso seguinte. Teranse en 

conta os criterios de cualificación explicados anteriormente. A hora de avaliar, sopesaranse todos os contidos e terase en conta que a nosa materia 

é considerada como materia con contidos progresivos, polo tanto valorase a evolución positiva e global do alumnado. 

 

  2.1.7.-  PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

  2.1.7.1 Da propia materia durante o curso. 

 Se algún alumno ou alumna presenta dificultades no proceso de aprendizaxe durante o curso, a profesora levará a cabo un programa de 

recuperación destinado a mellorar e reforzar aqueles coñecementos ou procedementos onde detecta a dificultade. 

 Así, faranse as seguintes actividades: 

 Traballos específicos e personalizados para reforzar os contidos onde se presentan dificultades. 

 Explicacións teóricas para ese alumnado en horas fóra de clase. 

 Traballo en coordinación co departamento de orientación. 

           Como os contidos de lingua son de carácter progresivo, non será necesario programar probas obxectivas para dar conta de obxectivos 

anteriores que non se conseguiran. En calquera caso, a profesora do curso pode decidir de maneira excepcional repetir probas obxectivas nas que 

non se acadaran os obxectivos. 

   2.1.7.2. Da materia pendente doutros cursos. 

 Tendo en conta que estamos falando de 1º da ESO, non procede elaborar este apartado. 

 

 2.1.8.-  AVALIACIÓN INICIAL 

 



             

 
 

Nas primeiras semanas do curso realizarase unha avaliación inicial do alumnado, co fin de coñecer o seu nivel nas diferentes 

competencias clave. Polo tanto, esta avaliación inicial non consistirá nunha única proba, senón que será o resultado dun conxunto de tarefas 

conducentes a proporcionar unha visión ou máis completa posible das fortalezas e debilidades dos alumnos. 

Os criterios para a avaliación inicial do alumnado tomarán como referencia os obxectivos marcados para a mesma materia no final da 

Educación Primaria, salvo no caso de alumnado con necesidades educativas especiais que xa fose diagnosticado polo departamento de 

Orientación. Neste caso, o deseño das probas de avaliación inicial será consensuado con dito departamento. 

Como instrumentos de avaliación inicial poderán empregarse algúns dos seguintes: 

 Proba escrita que combine exercicios de redacción, lectura comprensiva e interpretación de textos variados. 

 Dinámicas de clase que impliquen a participación oral do alumnado e a súa interacción co profesor e cos compañeiros. 

 Asignación dunha tarefa para casa, consistente por exemplo nun breve traballo de investigación. 

 Actividade práctica na aula de lectura e expresión oral. 

Se os resultados desta avaliación inicial o aconsellan, poderán adoptarse algunhas das medidas que se detallan a continuación: 

 

A. Medidas colectivas: 

 Programación de varias sesións de clase destinadas a reforzar debilidades detectadas nos alumnos. 

 Elaboración de material didáctico para que os alumnos, en casa, poidan reforzar debilidades detectadas na avaliación inicial. 

 Reorganización da temporalización prevista nesta programación, co fin de adecuala ás necesidades máis urxentes do alumnado. 

 

B. Medidas individuais: 

 Elaboración de material didáctico para que cada alumno, en casa, poida reforzar as competencias clave nas que ten acadado un nivel 

inferior ao dos compañeiros. 

 Programar, a través de plataformas educativas ou aulas virtuais, sesións de reforzo, con actividades e outro material didáctico, 

aproveitando as posibilidades do teleensino para a realización de titorías a distancia. 

 Organización dun número limitado de titorías nalgún recreo ao longo das primeiras semanas, orientadas en todo caso a dar pautas de 



             

 
 

traballo para corrixir as carencias detectadas. 

 

2.1.9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS CURRICULARES 

 Terase en conta a diversidade do alumnado. O tratamento á heteroxeneidade é un dos puntos más importantes na ESO. A profesora 

aportará o material necesario para reforzar na aula todos aqueles contidos nos que o alumnado presente dificultades. 

 O libro de texto propón un gran número de actividades para a adquisición das catro habilidades básicas (ler, escribir, falar e escoitar). 

Estas actividades permiten establecer plans de traballo individual ou colectivo sobre contidos e problemas diversos (de ortografía, gramática, 

redacción ...).  

 Antes de nada, é necesario distinguir claramente os contidos que sexan básicos dos que se consideren complementarios, entendendo por 

básico un contido que resulte imprescindible para aprendizaxes posteriores e/ou que contribúa ao desenvolvemento das capacidades básicas: 

compresión verbal, razoamento lóxico, procura  e selección de información e avaliación crítica da mesma. Estes contidos mínimos deberán ser 

postos en común co profesorado de apoio naqueles casos que participen no proceso de aprendizaxe. 

 Favorecer o tratamento da diversidade supón posibilitar múltiples estratexias, ligadas tanto ao método de ensino coma á organización 

interna do grupo-aula: 

 Actividades de aprendizaxe que presenten distintos grados de dificultade. 

 Materiais didácticos diversos. 

 Distintas formas de agrupamento de alumnos/as combinado o traballo individual co traballo en pequenos grupos co traballo en gran grupo. 

 Á hora de avaliar teremos presente que non podemos pretender que todo o alumnado adquira os mesmos niveis de aprendizaxe sobre a 

totalidade dos contidos traballados.  

O desenvolvemento da presente programación terá en conta as necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) para o alumnado que 

presente algunha destas condicións: 

 Necesidades educativas especiais, como as que poden xurdir por un trastorno do desenvolvemento. 



             

 
 

 Dificultades específicas de aprendizaxe, tales como a dislexia. 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividade. 

 Altas capacidades intelectuais. 

 Incorporación tardía ao sistema educativo. 

 Calquera condición persoal ou da súa historia escolar que requira un tratamento diferenciado. 

A atención a este alumnado guiarase polo disposto nos artigos 7 (Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo) e 17 

(Medidas organizativas e curriculares para a atención á diversidade e á organización flexible das ensinanzas) do Decreto 86/2015, que regula o 

currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato en Galicia. 

 

Identificación do alumnado con NEAE 

Para a identificación do alumnado con NEAE que curse esta materia disporase dos seguintes instrumentos: 

 Probas de avaliación inicial, xa descritas anteriormente. 

 Informes do departamento de Orientación ou do titor. 

 Reunión de avaliación inicial con todo o profesorado do grupo de alumnos. 

 

Principio reitor 

A atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo guiarase polos principios de normalización e inclusión efectiva. 

Isto significa que, na medida do posible, a atención a este alumnado realizarase dentro do grupo e no horario habitual de clase. Por inclusión 

efectiva enténdese aquela que vai máis aló da mera presencia física do alumno cos seus compañeiros, poñendo á súa disposición os recursos 

necesarios para que poida sacar o maior proveito posible das clases e acceder ao desenvolvemento das súas competencias en condicións de 

igualdade co resto dos compañeiros. 

Cando esta inclusión efectiva non sexa posible, polas circunstancias concretas de cada caso, as características do grupo de alumnos ou a 

falta de recursos, solicitarase o apoio do departamento de Orientación. Este apoio poderá concretarse na atención individualizada do alumno con 

NEAE fóra da aula, seguindo pautas consensuadas co departamento de Lingua Castelá e Literatura, ou ben na presenza dun profesor de apoio na 

aula. 



             

 
 

Medidas de atención ao alumnado con NEAE 

Como medidas de atención ao alumnado que presente necesidades específicas de apoio educativo poderanse aplicar algunhas das 

seguintes: 

 Realizacións de adaptacións non significativas do currículo, ou adaptacións de acceso ao currículo, para o alumnado que presente algún 

tipo de discapacidade física ou sensorial, cando esta circunstancia dificulte o acceso aos recursos didácticos ou a realización de tarefas. 

Estas adaptacións poderán consistir en cambios no seu posto de estudo, reorganización de espazos, cambios no formato dos recursos 

didácticos (apuntes, boletíns de exercicios...), ou cambios nos prazos de entrega das tarefas ou dos tempos para a realización de tarefas. 

Neste sentido, aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as TIC.  

 Realizacións de adaptacións significativas do currículo, cando as NEAE imposibiliten a consecución dos obxectivos marcados con 

carácter xeral para a etapa. Estas adaptacións levaranse a cabo seguindo o procedemento que estableza a Consellería de Educación no seu 

momento. Realizaranse procurando o máximo desenvolvemento posible das competencias; a avaliación continua e a promoción tomarán 

como referente os elementos fixados nas devanditas adaptacións. Estas adaptacións significativas suporán unha redefinición dos 

obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e instrumentos de avaliación previstos para esta materia, así como 

a utilización de material de traballo adaptado. 

 Medidas de apoio educativo fóra da aula. Consistirán na utilización de ferramentas para prestar o apoio educativo que poida precisar un 

alumno, fóra da aula e do horario de clase, cando as súas necesidades educativas poidan ser atendidas por esta vía. 

 

2.1.10.- ACCIÓNS DE EDUCACIÓN EN VALORES E DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Un dos obxectivos do proxecto educativo é conseguir que o alumnado sexa capaz de desenvolverse en diferentes ámbitos da vida, para 

que nun futuro se poda integrar como membro activo dunha cultura e unha sociedade. Para conseguir este obxectivo trataranse aspectos como os 

dereitos humanos e a paz, a saúde, o consumo, a tecnoloxía da información, a circulación viaria, a igualdade entre os sexos, etc., tamén forman 

parte do currículo, aínda que non aparezan formulados explicitamente nos contidos e obxectivos. 

 Pretendese fomentar a elaboración de xuízos propios mediante a participación activa na aula, que permitirá ao alumnado expresar as súas 

ideas e valorar as dos seus compañeiros. Potenciarase o traballo cooperativo e, por tanto, a responsabilidade persoal. 



             

 
 

Para acadar este obxectivo precísase que o alumno adquira certas capacidades que van resultar determinantes no seu futuro persoal e 

profesional, o que se coñece como competencias clave. A presente programación recolle no apartado Bloques de contido a maneira na que os 

contidos tratados contribúen ao desenvolvemento destas competencias. Pero ademais, é necesario promover determinadas actitudes ou 

comportamentos que aseguren un exercicio responsable desas competencias, tendo en conta que formamos persoas para vivir en sociedade. Por 

este motivo, aínda que non aparezan explicitamente recollidos nos bloques de contido nin na descrición das unidades didácticas, ao longo do 

curso incidirase, sempre que sexa posible, sobre os seguintes aspectos, coñecidos como elementos transversais do currículo: 

Igualdade efectiva entre homes e mulleres 

Fomentarase sempre o uso non sexista da linguaxe e tamén se destacarán as figuras literarias femininas tradicionalmente silenciadas. 

Respecto pola diversidade 

Nunha idade na que se está desenvolvendo a identidade sexual do alumnado, resulta de vital importancia fomentar o respecto pola 

orientación sexual que manifeste cada persoa, e loitar deste xeito contra as connotacións negativas asociadas tradicionalmente ás orientacións 

sexuais non convencionais. Do mesmo xeito, deben corrixirse actitudes discriminatorias ou comentarios despectivos cara outras persoas por 

razón de raza, relixión, procedencia, discapacidade ou condición social. Trátase de facer ver a diversidade como algo enriquecedor e non como 

unha fonte de conflitos. Este elemento transversal do currículo traballarase fundamentalmente detectando e corrixindo actitudes discriminatorias 

e aportando textos que remitan a outras culturas e formas de pensar. 

Prevención e resolución pacífica de conflitos 

No clima da aula é habitual que xurdan discrepancias sobre todo en canto á forma de traballar en grupo ou as responsabilidades de cada 

un. Nestes casos preséntase unha boa oportunidade para traballar a asertividade do alumnado e as técnicas para a resolución pacífica e dialogada 

dos conflitos. Por outra banda, nos traballos en grupo procurarase clarificar desde o principio a distribución de tarefas e a asignación de 

responsabilidades, como hábito para previr a a aparición de conflitos. 

Formación dunha cidadanía responsable 

O establecemento de normas de funcionamento na aula ou os requisitos e prazos de entrega que se sinalan nas actividades, constitúen 

unha primeira aproximación ás normas de convivencia que aceptamos como cidadáns. É importante que os alumnos comprendan os motivos que 

hai detrás destas pautas de traballo, para que os alumnos as perciban como unha maneira de mellorar a convivencia e non como unha mera 

imposición. 



             

 
 

Fomento da seguridade viaria e prevención dos accidentes de tráfico 

Traballamos con rapaces e rapazas que en poucos anos conducirán os seus vehículos polas estradas, e a siniestralidade viaria nos 

condutores con pouca experiencia é un problema grave na nosa sociedade. A área de Lingua Castelá e Literatura, ao abordar o estudo dos 

símbolos e a linguaxe non verbal, pode contribuír a desterrar a baixa percepción de risco que se pode ter a esas idades, e deste xeito preparar ao 

alumnado para que, chegado o momento, se mova con precaución e seguridade polas estradas. 

Por outra banda, tamén se pode traballar a responsabilidade dos alumnos como peóns, en especial no que se refire á interacción cos 

vehículos. Neste sentido, podemos empregar textos que aborden esta temática para fomentar o debate e a concienciación individual. 

 

2.1.11.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO 

  Na nosa disciplina unha das actividades máis importantes é a procura e procesamento de información. Este traballo coa información foi, 

até hai poucos anos, fundamentalmente baseado no texto escrito, no libro. Hoxe en día, é case unha obviedade lembrar que se accede á 

información desde moi diferentes formatos. É un reto do sistema educativo ensinar ao noso alumnado chegar a ela, saber discriminar a que se 

pode usar e tirarlle proveito. 

  Nesta materia trataremos na medida do posible fomentar o uso das Tecnoloxías da Información e da Comunicación por exemplo cos 

seguintes elementos: 

- procura de información en plataformas dixitais. 

- consulta de xornais de diferentes lugares a través da Internet. 

- creación de blogs e páxinas persoais como ferramenta de traballo e de comunicación. 

- fomento da creación de documentos, tanto escritos como audiovisuais, que podan ser publicados en formatos dixitais.  

 

2.1.12.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR E AO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO 



             

 
 

  Nunha materia como a nosa o fomento da lectura é unha actividade básica en todos os niveis e en calquera contido que se estea tratando. 

Sería, en todo caso, un tema central dentro dos obxectivos da materia. Por tanto, practicamente todas as actividades programadas durante o curso 

terán como obxectivo o fomento da lectura. 

  Ademais destas actividades, tamén se farán outras que incidan neste aspecto: 

- asistencia a representacións teatrais. 

- potenciar a participación no clube de lectura do centro. 

- guías de lectura de diferentes obras, clásicas ou contemporáneas, da literatura española e universal. 

- concursos literarios convocado polo noso e por outros Centros. 

- participación activa en todas as actividades que o Equipo de Biblioteca ou o Departamento de Normalización Lingüística propoña e se adapten 

a este nivel educativo. 

 

2.1.13.- MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Recursos e materiais didácticos utilizados polo profesor: 

Programacións didáctica do departamento. 

Libros e guías do profesor. 

Libros de texto de diferentes editoriais. 

Información accesible a través de Internet, en páxinas de organismos oficiais, en páxinas comerciais, en diferentes foros de ensino, etc. 

Documentación persoal, coleccións de actividades e proxectos, etc. 

Libros de diferentes autores literarios e épocas. 



             

 
 

Material audiovisual. 

 

Recursos e materiais didácticos utilizados polos alumnos: 

 

 O caderno da materia. 

 Coleccións de apuntes, exercicios e actividades preparadas polos profesores. 

 Libro de texto da Editorial Oxford. 

 Libros de lectura. Proporanse un listado variado de  libros de lectura de carácter obrigatorio e outros de carácter voluntario que abarquen 

diferentes xéneros literarios e diferentes realidades.  

 Selección de textos para realizar exercicios de ortografía, de distintos aspectos léxicos, de diferentes usos da lingua, de comprensión e 

estruturación de diferentes tipos de textos, lectura y comprensión de textos literarios, comentarios de textos literarios. 

 Os libros e publicacións da biblioteca do centro. 

 Aula virtual: recursos didácticos en rede e multimedia. 

 Guías de lectura. 

 Diferentes noticias de xornais de todo tipo. 

 

 

2.1.14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 Podemos apuntar aquí algunhas das propostas xurdidas nas últimas reunións do Departamento: 

- Conferencia dalgún dos escritores dos que se escolla obra de lectura para 1º da ESO. 

- Participación nas actividades organizadas no centro: Semana Cultural, día da Paz, da Muller, das Letras Galegas, Concurso literario de 

microrrelatos con motivo do día do libro, étc. Tamén se participará en certames convocados por outros centros. 



             

 
 

- Colaboración co equipo da biblioteca nas campañas de animación á lectura. 

Ao longo do curso iranse vendo as posibilidades de participar ou realizar máis actividades extraescolares.  

 



             

 
 

2.1.15.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR A CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE POR PARTE DO 

ALUMNO 

Competencia Indicadores de logro 

CCL 

 Responde ao que se pregunta de forma xustificada, con corrección gramatical, sen 

interferencias entre o galego e o castelán, tanto de forma oral como por escrito. 

 Redacta con corrección ortográfica e gramatical, con caligrafía lexible, sen 

interferencias entre o galego e o castelán. 

 Utiliza de maneira oportuna o vocabulario apropiado relacionado cos contidos 

abordados neste curso. 

 Le de maneira comprensiva, interpretando correctamente o sentido dos textos. 

CMCCT 

 Interpreta correctamente os gráficos para sacar as conclusións pertinentes. 

 Presenta a resolución dun problema de forma estruturada e razoada. 

 Manexa correctamente a linguaxe matemática. 

CD 

 Usa de maneira eficiente os buscadores para atopar información na rede. 

 Elabora documentos ben presentados utilizando o procesador de textos. 

 Elabora presentacións sinxelas como ferramenta de traballo. 

 Manexa o correo electrónico para intercambiar información co profesor ou cos 

compañeiros. 

 Xestiona os seus arquivos nun espazo de almacenamento. 

CAA 

 Incorpora as correccións sinaladas polo profesor en tarefas posteriores. 

 Aporta solucións propias ás incidencias que se presentan habitualmente na 

realización dun proxecto ou na propia aula. 

 Elabora representacións conceptuais propias, en forma de esquemas ou resumos. 

 Distingue as ideas principais das secundarias en textos de diferentes clases. 

CSC 

 Respecta as normas da aula e do centro en xeral, tanto no que se refire á seguridade 

como á limpeza e conservación. 

 Participa activamente nos traballos en grupo. 

 Mantén en orde o seu material de traballo. 

 Asume as responsabilidades que lle corresponden como alumno, tanto a nivel 

individual como dentro dun grupo de iguais. 



             

 
 

 Respecta aos demais membros da comunidade educativa. 

CSIEE 
 Toma a palabra de xeito pertinente e oportuno para facer comentarios ou preguntas. 

 Lidera ou organiza as tarefas que implican o traballo en grupo. 

 Propón alternativas factibles e pertinentes ás tarefas asignadas polo profesor. 

CCEC 

 Recoñece a importancia da literatura como expresión artística. 

 Preocúpase pola estética das súas creacións. 

 Identifica as tecnoloxías da información e a comunicación como vía de intercambio e 

enriquecemento cultural. 

CCL: C. Comunicación Lingüística; CMCCT: C. Matemática e competencias básicas en Ciencia e 

Tecnoloxía; CD: C. Dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: C. Sociais e Cívicas; CSIEE: Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e Expresións Culturais. 

  

2.1.16.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. INDICADORES 

DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

 

En diferentes momentos ao longo do curso, faráselles chegar aos alumnos información sobre certos aspectos da programación. Ao inicio 

do curso comunicaráselles de forma esquemática a secuencia de unidades que serán  impartidas ao longo do curso dacordo coa programación. 

Ao inicio de cada avaliación serán informados de xeito detallado sobre os seguintes puntos: 

 Unidades impartidas en cada avaliación , especificando cada un dos seus puntos. 

 Temporalización e secuencia das diferentes actividades programadas, incluídas as actividades de avaliación. 

 Información precisa acerca dos criterios de avaliación e cualificación, incluíndo as porcentaxes de ponderación asignados a cada unha das 

probas e actividades de avaliación e o sistema de recuperación. 

Ao final de curso recollerase a valoración do alumnado sobre certos aspectos da programación: preferencia polas diferentes unidades, 

polas diferentes actividades levadas a cabo e suxestións sobre algúns aspectos dos temas tratados ou de outros novos do seu interese. Esta 

información engadirase á avaliación da propia programación. 



             

 
 

As membros do departamento aplicarán diferentes instrumentos que permitan a correcta avaliación desta Programación Didáctica. A toma 

de datos e información necesaria para este proceso de avaliación farase a partir de varias fontes: 

 Estatísticas de resultados e cualificacións do alumnado do centro, interpretadas como porcentaxes de consecución de obxectivos. 

 Informes das profesoras do Departamento. 

 Informes presentados polas profesoras, para a redacción da memoria final do curso, onde se especificarán o total das unidades impartidas, 

así como as posibles modificacións, se fose o caso, introducidas na programación e os motivos de ditas modificacións. 

 Enquisas realizadas entre os membros do Departamento. 

 Datos da valoración da programación por parte dos alumnos recollidos a través de enquisas. 

A partires das anteriores fontes de datos, e durante o curso, os membros do departamento aplicarán diferentes instrumentos de avaliación 

que permitan valorar de forma correcta aspectos como: 

 Idoneidade da secuencia de contidos. 

 Adecuada ponderación dos contidos que integran cada bloque. 

 Temporalización adecuada das diferentes unidades . 

 Adecuación dos instrumentos e criterios de avaliación aos estándares de aprendizaxe. 

Usarase un cuestionario como o seguinte para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente e os resultados constarán na memoria final 

de curso. 

 

 

 

 

DIVERSIDADE 1 2 3 4 Propostas de 

mellora 

Ao princípio do curso fíxose algún tipo de actividade para coñecer a composición da clase.      

Tense en conta a diversidade á hora de organizar a clase e crear grupos.       

Dase a cada alumna ou alumno a información que necesita.      



             

 
 

Créanse actividades de diferentes niveis.      

Adáptanse as actividades ao alumnado que se afasta da media tanto por arriba como por abaixo.      

PROGRAMACIÓN DE AULA   

Tense en conta a programación á hora de planificar as clases.      

Recóllense e arguméntanse as modificacións respecto á programación do curso.      

Déixase claro ao alumnado que se vai facer en cada unidade de traballo e como vai ser avaliada.      

ACTIVIDADES NA AULA       

Propóñense agrupamentos diferentes (individuais, parellas, pequeno grupo, gran grupo...)      

Deséñanse actividades variadas (lectura, análise, investigación, creación, debate...)      

Propóñense actividades que promoven a autonomía na aprendizaxe.      

Utilízanse ferramentas diversas (libros de consulta, libros de lectura, TIC...)      

Pásase a maior parte do tempo da clase con explicacións teóricas.      

Pásase a maior parte do tempo da clase pedindo a atención do alumnado.      

Adícase a maior parte do tempo a promover que o alumnado faga actividades diversas.      

AVALIACIÓN   

O alumnado está sempre informado de como será a avaliación antes de comezar cada traballo, proxecto ou 

unidade nova. 

     

Utilízanse diferentes tipos de probas para avaliar (exposicións, exames, traballos, debates...)      

Prográmanse plans de recuperación para aquelas alumnas ou alumnos que non alcanzan os obxectivos 

mínimos. 

     

A avaliación está baseada nas competencias clave.       

 

 

 

2.2.- 2º ESO 

 2.2.1- OBXECTIVOS 

1. Comprender discursos orais e escritos nos diversos contextos da actividade social e cultural. 



             

 
 

2. Utilizar a lingua para expresarse de forma coherente e adecuada nos diversos contextos da actividade social e cultural, para tomar conciencia 

dos propios sentimentos e ideas e para controlar a propia conduta. 

3. Coñecer a realidade plurilingüe de España e as variedades do castelán e valorar esta diversidade como unha riqueza cultural. 

4. Utilizar a lingua oral na actividade social e cultural de forma adecuada ás diferentes situacións e funcións, adoptando unha actitude 

respectuosa e de cooperación. 

5. Empregar as diversas clases de escritos mediante os que se produce a comunicación coas institucións públicas, privadas e da vida laboral. 

6. Utilizar a lingua eficazmente na actividade escolar para buscar, seleccionar e procesar a información e para redactar textos propios do ámbito 

académico. 

7. Utilizar con progresiva autonomía e espírito crítico os medios de comunicación social e as tecnoloxías da información para obter, interpretar e 

valorar informacións de diversos tipos e opinións diferentes. 

8. Facer da lectura fonte de pracer, de enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo e consolidar hábitos lectores. 

9. Comprender textos literarios utilizando coñecementos básicos sobre as convencións de cada xénero, os temas e motivos da tradición literaria e 

os recursos estilísticos. 

10. Aproximarse ao coñecemento de mostras relevantes do patrimonio literario e valoralo como un modo de simbolizar a experiencia individual e 

colectiva en diferentes contextos histórico-culturais. 

11. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para comprender textos orais e escritos e para 

escribir e falar con adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 

12. Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os estereotipos lingüísticos que supoñen xuízos de valor e prexuízos clasistas, 

racistas e sexistas. 

 



             

 
 

 2.2.2.- CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

No noso sistema educativo considérase que as competencias básicas que debe ter o alumnado cando finaliza a súa escolaridade 

obrigatoria para enfrontarse aos retos da súa vida persoal e laboral son as seguintes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática. 

 Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 

 Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 

 Competencia social e cidadá. 

 Competencia cultural e artística. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 

De que forma se logra cada unha das competencias básicas desde esta materia? Imos expor os aspectos máis relevantes, ordenadas as 

competencias de maior a menor presenza nesta materia: 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Esta competencia é a de maior relevancia que pode adquirirse nesta materia, xa que todos os seus contidos están orientados á adquisición 

dos coñecementos, destrezas e actitudes propios das destrezas comunicativas (procedementos de uso e reflexión sobre o seu 

funcionamento), aspectos todos eles que se aplicarán para adquirir coñecementos noutras áreas. 

 COMPETENCIA ARTÍSTICA E CULTURAL 

Esta competencia adquírese, fundamentalmente, cando se achega ao alumnado á produción literaria, de modo que coñeza os grandes 

temas que a literatura tratou ao longo do tempo como expoñentes das preocupacións que interesaron ao ser humano. Pero ademais, e no 

estudo do contexto en que se elaborou unha obra literaria, poderá coñecer outras manifestacións artísticas e culturais que darán todo o seu 

sentido, precisamente, á creación literaria. 

 COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER 



             

 
 

Esta competencia mostra como uns determinados contidos (lingüísticos neste caso, e para  mellorar a capacidade comunicativa) serven 

para adquirir novos coñecementos de diferentes áreas, non en balde no código lingüístico está a base do pensamento e do coñecemento, 

en suma, a representación do mundo. Mentres o alumnado aprende contidos dunha determinada materia está aprendendo, tamén, os 

propios da comunicación lingüística, só que en diferentes tipos de textos. 

 TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL 

Nesta materia, a procura de información ten un papel relevante, polo que o alumnado debe ser capaz de seleccionar aquela que lle 

proporcione uns coñecementos que, á súa vez lle permitan a mellora das súas destrezas comunicativas. O uso de Internet convértese, 

como non podía ser doutra forma, nun instrumento privilexiado, aínda que non único, para esa finalidade. Pero, ademais, outros soportes 

electrónicos (DVD, CD-ROM...) e os procesadores de texto serán aliados na mellora da capacidade comunicativa do alumnado, sobre 

todo porque o animarán a mellorar en dúas das facetas en que máis dificultades adoita atoparse, a de escribir e a de ler. 

 COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

O uso da lingua en contextos determinados non fai senón enfrontar ao alumno a diversas situacións nas que debe analizar e resolver 

problemas relacionados coas destrezas comunicativas, o que redunda na súa capacidade para actuar reflexiva e autonomamente. 

 

 COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 

O uso da lingua como instrumento de comunicación axudará a que o alumno desenvolva a competencia social e cidadá, despois de que lle 

permitirá pór en práctica habilidades sociais como a convivencia, o respecto, a tolerancia, etc., froito das súas relacións con outras persoas 

que non necesariamente han de ter visións do mundo iguais á súa (interactuar socialmente). Aínda que unha das finalidades desta materia 

é aprender lingua, tamén o é comprender e valorar as mensaxes que se transmiten a través do código lingüístico, e até apreciar ese código 

cando non é o propio dun (caso do estudo doutras linguas españolas ou estranxeiras). Desta forma, a lingua como sistema de 

comunicación pode facilitar que o alumnado coñeza realidades distintas á do contexto social en que vive e favorecer, en consecuencia, 

unha visión aberta doutras realidades. 

 COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 



             

 
 

Na súa relación con esta materia, é a capacidade demostrada polo alumno de observar criticamente a realidade que o  rodea e de valorar a 

especificidade do coñecemento científico en relación con outras formas de coñecemento.  

 MATEMÁTICA 

Aínda que non é unha competencia directamente relacionada con esta materia, adquírese cando o alumno é capaz de pensar e actuar 

academicamente de acordo a uns patróns lóxicos e racionais.  

  



             

 
 

2.2.3- CONTIDOS. SECUENCIACIÓN. 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE. 

 

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar. 

 

 Comprensión de informacións de actualidade procedentes dos medios de comunicación audiovisual. 

 Exposición de informacións tomadas dos medios de comunicación decatándose das diferenzas no modo de presentar os feitos nos 

diferentes medios. 

 Utilización da lingua para tomar conciencia dos coñecementos, as ideas e os sentimentos propios e para regular a propia conduta. 

 

Bloque 2. Ler e escribir. 

 

 Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos á experiencia do alumnado, como normas, 

avisos e comunicacións. 

 Comprensión de textos dos medios de comunicación, especialmente información sobre feitos, noticias e crónicas, atendendo á estrutura 

do xornal dixital (seccións e xéneros) e aos elementos paratextuais. 

 Recoñecemento e composición de textos pertencentes as distintas modalidades textuais. 

 Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos á experiencia do alumnado, como participación 

en foros e cartas de solicitude. 

 Composición de textos propios dos medios de comunicación, especialmente crónicas, destinados a un soporte impreso ou dixital, a audio 

ou vídeo. 

 

Bloque 3. A educación literaria. 

 

Lectura de varias obras adecuadas á idade. 

 Lectura comentada e recitado de poemas, prestando atención ao valor simbólico da linguaxe poética, ao sentido dos recursos retóricos 

máis importantes, recoñecendo os procedementos da versificación e valorando a función de todos estes elementos no poema. 

 Lectura comentada de relatos, comparando e contrastando temas e elementos da historia, formas de inicio, desenvolvemento cronolóxico, 

desenlaces... 

 

Bloque 4. Coñecemento da lingua. 



             

 
 

 

 Recoñecemento das diferenzas contextuais e formais relevantes entre comunicación oral e escrita e entre os usos coloquiais e formais nos 

discursos alleos e na elaboración dos propios. 

 Identificación das variedades e valoración da riqueza lingüística peninsular. 

 Recoñecemento das clases de palabras. 

 Identificación e uso das formas de deixe persoal, temporal e espacial (demostrativos, adverbios de tempo e lugar) en textos orais e 

escritos. 

 Identificación e uso reflexivo de algúns conectores textuais, como os de orde, explicativos e de contraste, e de algúns mecanismos de 

referencia interna.  

 Coñecemento e uso reflexivo das normas ortográficas, apreciando o seu valor social e a necesidade de cinxirse á norma lingüística. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar. 

 

 Comprensión de textos orais utilizados no ámbito académico atendendo especialmente á presentación de tarefas e instrucións para a súa 

realización, a breves exposicións orais e á obtención de informacións dos medios de comunicación en informativos e documentais. 

 Participación activa en situacións de comunicación propias do ámbito académico, especialmente nas propostas sobre o modo de organizar 

a actividade, na achega de informacións útiles para o traballo en común e na exposición de breves informes sobre as tarefas realizadas. 

 

 

Bloque 2. Ler e escribir. 

 

Comprensión de textos do ámbito académico, atendendo especialmente aos expositivos, ás instrucións para realizar tarefas, á consulta, nos 

diversos soportes, de dicionarios, glosarios e outras fontes de información como enciclopedias e webs educativas. 

Utilización progresivamente autónoma das bibliotecas e das tecnoloxías da información e a comunicación como fonte de información e de 

modelos para a composición escrita. 

Composición, en soporte papel ou dixital, de textos propios do ámbito académico, especialmente resumos, exposicións e explicacións 

sinxelas, glosarios e informes de tarefas e aprendizaxes efectuadas. 

Interese pola composición escrita como fonte de información e aprendizaxe, como forma de comunicar as experiencias e os coñecementos 

propios, e como forma de regular a conduta.  

 



             

 
 

Bloque 3. A educación literaria. 

 

 Diferenciación dos principais subxéneros literarios a través das lecturas comentadas. 

 Composición de textos de intención literaria utilizando algunhas das aprendizaxes adquiridas nas lecturas comentadas. 

 Identificación dos principais subxéneros narrativos. 

 Lectura e análise de textos líricos e identificación dos principais recursos expresivos. 

 

Bloque 4. Coñecemento da lingua. 

 

 Recoñecemento e uso coherente das formas verbais nos textos, con especial atención ao uso do presente de indicativo. 

 Recoñecemento do funcionamento sintáctico do verbo a partir do seu significado, identificando o suxeito e os complementos do verbo. 

Utilización dunha terminoloxía básica sintáctica: oración, suxeito, predicado; predicado nominal e verbal; suxeito, verbo e complementos; 

axente, causa e paciente. 

 Uso de procedementos para compoñer os enunciados cun estilo cohesionado, especialmente a inserción de expresións explicativas e o 

emprego de construcións de participio e xerundio. 

 

 

 

TERCEIRO TRIMESTRE. 

 

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar. 

 

 Actitude de cooperación e respecto en situacións de aprendizaxe compartida. 

 Presentación de informacións de forma ordenada e clara, previamente preparadas, sobre tema de interese do alumnado, con axuda de 

medios audiovisuais e das tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

Bloque 2. Ler e escribir. 

 

 Actitude reflexiva e crítica con respecto á información dispoñible ante as mensaxes que supoñan discriminación. 

 Interese pola boa presentación dos textos escritos tanto en soporte papel como dixital, con respecto ás normas gramaticais, ortográficas e 

tipográficas. 

 



             

 
 

Bloque 3. A educación literaria. 

 

 Utilización progresivamente autónoma da biblioteca do centro e de bibliotecas virtuais. 

 Desenvolvemento da autonomía lectora e aprecio pola literatura como fonte de pracer e de coñecemento doutros mundos e culturas. 

 Lectura comentada e dramatizada de fragmentos de obras teatrais, recoñecendo algúns dos subxéneros e prestando atención á estrutura e 

compoñentes do texto teatral. 

 

Bloque 4. Coñecemento da lingua. 

 

 Interpretación das informacións lingüísticas que proporcionan os dicionarios escolares e outras obras de consulta, especialmente sobre 

clases de palabras, relacións semánticas de léxico e normativa. 

 Familiarización co uso do dicionario de sinónimos e o corrector ortográfico dos procesadores de textos.  

 Recoñecemento de algúns dos significados contextuais que poden adquirir as modalidades da oración. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS 

 

1º TRIMESTRE: Temas 1-5 do libro de Oxford Adarve serie Trama. 

2º TRIMESTRE: Temas 6-8 

3º TRIMESTRE: Temas 9-12 

 

 

2.2.4.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Recoñecer, xunto ao propósito e a idea xeral, ideas, feitos ou datos relevantes en textos orais de ámbitos sociais próximos á experiencia 

do alumnado e no ámbito académico; captar a idea global e a relevancia de informacións oídas en RADIO ou en TV e seguir instrucións 

para realizar autonomamente tarefas de aprendizaxe. 
Este criterio está destinado a comprobar que os alumnos e as alumnas non só son capaces de 

parafrasear ou expresar oralmente ou por escrito o tema xeral de declaracións públicas ou informacións de natureza diversa -avisos, normas, 

instrucións sinxelas, noticias, ... - senón que 

reteñen ideas, feitos ou datos significativos; tamén se comproba se son capaces de resumir 

oralmente ou por escrito presentacións breves, estruturadas con claridade e cun rexistro 



             

 
 

DIVULGATIVO, relacionadas con temas académicos; finalmente, constátase se seguen instrucións 

orais para realizar tarefas constituídas por unha secuencia de máis de tres actividades. 

 

2. Extraer informacións concretas e identificar o propósito en textos escritos de ámbitos sociais próximos á experiencia do alumnado; 

seguir instrucións de certa extensión en procesos pouco complexos; identificar o tema xeral e temas secundarios e distinguir como está 

organizada a información. 
Con este criterio avalíase se extraen informacións concretas localizadas en varios parágrafos do texto; se identifican o acto de fala (protesta, 

advertencia, convite, ...) e o propósito comunicativo, aínda que neles non haxa expresións en que se fagan explícitos; se seguen instrucións para 

seguir procesos de certa extensión, aínda que pouco complexos, en actividades propias do ámbito persoal e relacionadas con tarefas de 

aprendizaxe; se identifican o tema xeral dun texto e os temas secundarios recoñecendo os enunciados nos que aparece explícito; se identifican os 

elementos de descricións técnicas, das fases de procesos pouco complexos, e da secuencia dos feitos en narracións con desenvolvemento 

temporal lineal e non lineal e aplican técnicas de organización de ideas como esquemas xerárquicos ou mapas conceptuais. 

 

3. Narrar, expoñer, explicar, resumir e comentar, en soporte papel ou dixital, usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con 

claridade, enlazando os enunciados en secuencias lineais COHESIONADAS, respectando as normas gramaticais e ortográficas e 

valorando a importancia de planificar e revisar o texto. 

Con este criterio preténdese avaliar se se redactan os textos cunha organización clara e enlazando as oracións nunha secuencia lineal 

COHESIONADA e se se manifesta interese en planificar os textos e en revisalos realizando sucesivas versións ata chegar a un texto definitivo 

axeitado polo seu formato e o seu rexistro. Neste curso avaliarase se saben narrar e comentar con claridade experiencias e feitos próximos ao seu 

ámbito social e cultural en textos do ámbito persoal, como a participación en foros; compoñer textos propios do ámbito público (especialmente 

cartas de solicitude) de acordo coas convencións destes xéneros; redactar breves crónicas xornalísticas organizando a información de forma 

xerárquica; resumir narracións e exposicións sinxelas reconstruíndo os elementos básicos do texto orixinal; compoñer explicacións e exposicións 

sinxelas propias do ámbito académico, glosarios e informes de tarefas realizadas. Valorarase tamén a boa presentación dos textos escritos tanto 

en soporte papel como dixital, con respecto ás normas ortográficas e tipográficas.  

4. Realizar exposicións orais sinxelas sobre temas próximos ao seu ámbito que sexan do interese do alumnado, coa axuda de medios 

audiovisuais e das tecnoloxías da información e a comunicación. 

Con este criterio búscase observar se son capaces de presentar de forma ordenada e clara informacións, previamente preparadas sobre algún tema 

do seu interese próximo á súa experiencia, de forma que sexan relevantes para que os oíntes adquiran os coñecementos básicos sobre o tema que 

se expón. Dada a relativa brevidade da exposición, valorarase especialmente a capacidade para seleccionar o máis relevante e para presentar a 



             

 
 

información con orde e claridade. Tamén haberá que ter en conta se nas exposicións orais son capaces de utilizar os apoios que os medios 

audiovisuais e as tecnoloxías da información e a comunicación proporcionan. 

 

5. Expoñer unha opinión sobre a lectura persoal dunha obra completa axeitada á idade; recoñecer a estrutura da obra e os elementos do 

xénero; valorar o uso da linguaxe e o punto de vista do autor; diferenciar contido literal e sentido da obra e relacionar o contido con a 

propia experiencia. 

Este criterio avalía a competencia lectora no ámbito literario, por medio da lectura persoal 

de obras completas para observar o desenvolvemento do interese pola lectura como fonte 

de pracer e de enriquecemento persoal. Deberán considerar o texto de xeito crítico, avaliar 

o seu contido, a estrutura, os elementos caracterizadores do xénero, o uso da linguaxe, e 

o punto de vista do autor. Deberán emitir unha opinión persoal sobre os aspectos máis apreciados e menos apreciados da obra, e sobre a 

implicación entre o seu contido e as propias vivencias. 

 

6. Utilizar os coñecementos literarios na comprensión e a valoración de textos breves ou fragmentos, atendendo aos temas e motivos da 

tradición, á caracterización dos subxéneros literarios, á versificación, ao uso da linguaxe e á funcionalidade dos recursos retóricos no 

texto. 

Con este criterio preténdese avaliar a asimilación dos coñecementos literarios en función da lectura, a valoración e o goce dos textos comentados 

en clase; obsérvase a capacidade de distanciarse do texto para avaliar o seu contido, a súa organización, o uso da linguaxe e o oficio do autor. 

Avaliarase a comprensión dos temas e motivos, o recoñecemento das características dos xéneros (elementos da historia e desenvolvemento 

cronolóxico da narración, compoñentes do texto teatral, estruturas da versificación e o seu efecto sobre o ritmo) e dos subxéneros máis 

frecuentes, así como o recoñecemento dos recursos retóricos máis comúns, con especial atención ao valor simbólico da linguaxe poética. 

 

7. Compoñer textos, en soporte papel ou dixital, tomando como modelo textos literarios lidos e comentados na aula ou realizar algunhas 

transformacións neses textos. 

Con este criterio preténdese comprobar a capacidade de utilizar nos propios escritos, presentados,en soporte papel ou dixital, os coñecementos 

literarios adquiridos, mediante a composición de textos de intención literaria como un relato breve, un poema con certas características rítmicas 

ou retóricas, imitando modelos utilizados en clase ou realizando algunha transformación destes cun propósito determinado. Con este criterio non 

se trata de avaliar a calidade literaria dos textos elaborados, senón a utilización dos coñecementos adquiridos e a composición de textos cun 



             

 
 

propósito e para unha tarefa determinada. 

 

8. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos orais e 

escritos e para a composición e revisión progresivamente autónoma dos textos propios deste curso. 

Con este criterio trátase de comprobar que se utilizan determinados coñecementos sobre a 

lingua e as normas de uso en relación coa comprensión, a composición e a revisión de textos. 

Atenderase especialmente aos significados contextuais das modalidades da oración 

e ás distintas formas da deíxe persoal, temporal e espacial; aos conectores textuais de 

orde, explicativos e de contraste; aos mecanismos de referencia interna, gramaticais e léxicos 

(atendendo á elipse e os hiperónimos de significado concreto); aos valores do presente de 

indicativo e do modo subxuntivo; á expresión dun mesmo contido mediante diferentes 

esquemas sintácticos e ao emprego de construcións de participio e de xerundio. Nas normas 

ortográficas atenderase á acentuación en hiatos e ditongos, usos máis frecuentes do til 

diacrítica, problemas ortográficos relacionados con verbos irregulares, diferentes modos de usar 

os signos de puntuación nos diálogos, e aos usos do punto e da coma. 

 

9. Coñecer unha terminoloxía lingüística básica nas actividades de reflexión sobre o uso. 

Con este criterio preténdese comprobar que se coñece a terminoloxía básica para seguir explicacións e instrucións nas actividades gramaticais. 

Neste curso comprobarase o coñecemento da referida a suxeito, predicado e complementos; elipse; papeis do suxeito (axente, causa, paciente); 

funcións sintácticas características das clases de palabras (núcleo, complemento determinante enlace). Valorarase a progresiva autonomía na 

obtención de información gramatical de carácter xeral nos 

dicionarios escolares e outras obras de consulta. 

 2.2.4.1. MÍNIMOS ESIXÍBEIS 

 

Escoitar, falar, conversar, ler e escribir. 

 

Comprensión de textos orais e escritos de ámbito diverso. 

Exposicións orais e escritas con planificación previa. 



             

 
 

Participación activa e de respecto nas situacións comunicativas do ámbito académico 

Dominio das normas de presentación dos textos escritos tanto en soporte papel como dixital con respecto ás normas gramaticais, ortográficas 

e tipográficas. 

Coherencia e cohesión na produción dos propios textos. 

Utilización da biblioteca do centro como fonte de obtención da información e de modelos para a composición de textos. 

Desenvolvemento autónomo na realización de actividades. 

Reflexión crítica das mensaxes que supoñan discriminación. 

 

Educación literaria 

 

Lectura de varias obras adecuadas ao nivel. 

A distinción dos grandes xéneros literarios: narrativo, lírico e dramático. 

Recursos métricos e lingüísticos máis importantes. 

Comparar e contrastar temas e elementos da historia da literatura. 

Autonomía lectora. 

Composición de textos de intención literaria e elaboración de traballos. 

 

Coñecemento da lingua 

 

Estruturas textuais básicas: narración, descrición e diálogo. 

Subliñado, resumo e  esquema e aplicación na composición dos propios textos. 

Usos coloquiais e formais no uso da lingua. 

Coñecemento e respecto da realidade plurilingüe de España 

Constituíntes da oración. Complementos oracionais. Atribución e predicación. 

Recoñecementos nos textos das categorías gramaticais: 

 

Substantivos 

Pronomes 



             

 
 

Artigos 

Verbos 

Adxectivos 

Adverbios 

Preposicións  

Coñecemento e uso da ortografía da palabra, da oración e textual 

Fenómenos semánticos: homonimia, sinonimia, antonimia, polisemia. Familia léxica e campo semántico. 

Interpretación da información do dicionario, obras de consulta e uso do procesador de textos nas producións. 

 2.2.4.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 A avaliación caracterizase por ser continua, integradora e individualizada. Require unha constante recollida de información. Valoraranse : 

as actitudes e hábitos de traballo, os coñecementos e os contidos procedementais. 

 Ao longo de cada curso realizaranse catro sesións de avaliación, tres trimestrais-ordinarias, a última das cales será a avaliación final, e 

unha extraordinaria no mes de setembro. 

           Os progresos dos alumnos e alumnas valoraranse en relación co punto de partida, o que conleva a necesidade de que se realice unha 

avaliación inicial. A partir desta información recolleita, a profesora seleccionará aqueles contidos e obxectivos máis adecuados á  realidade dos 

alumnos e planificará as actividades que lles permitan progresar desde  a súa situación inicial. 

 2.2.4.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 O alumno/a  que ao acabar o curso teña de nota media na materia entre 10-5 puntos promociona ao curso seguinte. Teranse en conta os 

criterios de cualificación do apartados anterior. A hora de avaliar, sopesaranse todos os contidos ( conceptos, procedementos, actitudes). Lingua 

Castelá e Literatura é considerada coma materia con contidos progresivos , polo tanto valorase a evolución positiva e global do alumno/a . 

 Os criterios de promoción para pasar de curso están recollidos no documento Criterios de Avaliación e Promoción para ESO , que será 

parte integradora do PCC. 



             

 
 

 

2.2.5- METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

  A metodoloxía pretende implicar de forma activa ao alumno na súa propia aprendizaxe. Isto esixe que o papel do profesor sexa 

fundamentalmente na indagación, por parte do alumno, daqueles aspectos que descoñece ou que non domina suficientemente. A través de 

actividades iniciais de motivación e descubrimento inténtase que os alumnos véxanse na situación de coñecer e utilizar os procedementos 

necesarios para profundar nos contidos e integralos significativamente no sistema conceptual que xa posúen. A profesora debe orientar e 

colaborar, resolvendo dúbidas e promovendo novos camiños. Este papel de guía da aprendizaxe non quere dicir que en moitas ocasións non 

xurda a necesidade de explicar todos aqueles aspectos que a situación concreta esixa. 

As actividades utilizan o traballo en gran grupo e en pequenos grupos. O traballo entre iguais é moi eficaz para a aprendizaxe, pois 

fomenta a solidariedade e a responsabilidade. Como actividade individual destacaremos o caderno-diario no que o alumno debe recoller os 

exercicios de clase, as definicións de conceptos, as cuestións e suxestións suscitadas na clase e, sobre todo, as impresións persoais de todos 

aqueles temas que desexe comentar. O profesor controlará a corrección gramatical e ortográfica, a presentación, a lexibilidade e o léxico 

apropiado.    

 As estratexias metodolóxicas adaptaranse aos distintos bloques de contidos establecidos, segundo os obxectivos marcados, os 

procedementos utilizados e as actitudes que se queren fomentar. 

 

2.2.6.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 2.2.6.1. ORDINARIA 

  A avaliación caracterizase por ser continua, integradora e individualizada. Require unha constante recollida de información. Valoraranse: 

as actitudes e hábitos de traballo, os coñecementos e os contidos procedementais. 

  Os progresos dos alumnos e alumnas valoraranse en relación co punto de partida, o que conleva a necesidade de que se realice unha 

avaliación inicial. A partir desta información recolleita, a profesora seleccionará aqueles contidos e obxectivos máis adecuados á  realidade dos 

alumnos e planificará as actividades que lles permitan progresar desde  a súa situación inicial. Valorarase tamén o correcto comportamento en 



             

 
 

clase, a actitude favorable cara á materia, o respecto polas normas de convivencia e o respecto nos prazos establecidos para a entrega dos 

diferentes traballos. Nos distintos traballos terase en conta a orixinalidade, creatividade, limpeza, orde, estruturación, comprensión e expresión 

escrita, ortografía e a utilización dun vocabulario adecuado a situación comunicativa. 

 Como a avaliación é continua, hai que ter en conta o traballo diario e a actitude do alumno na aula, ademais dos exercicios e controis 

individuais de todo tipo, orais e escritos, que serán cualificados frecuentemente pola docente. De forma persoal e individualizada planificaranse 

as medidas oportunas para paliar os erros detectados e así a recuperación formará parte do proceso educativo continuo. 

A avaliación apóiase na recollida de información, a través tanto da observación diaria na aula, como nos diferentes traballos solicitados, 

caderno e probas obxectivas que se propoñan. As probas obxectivas valoraranse un 50%; as tarefas e traballos desenvolvidos na aula e na casa un 

30% e a actitude un 20%. 

 

PROBAS OBXECTIVAS: 

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA         50% 

TRABALLOS: 

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA EN 

RELACIÓN CON OUTRAS 

COMPETENCIAS 30% 

ACTITUDE: 

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA EN 

RELACIÓN CON 

OUTRAS 

COMPETENCIAS 20% 

Realizaranse dous exames 

por trimestre onde os 

estudantes deben demostrar 

os coñecementos e 

capacidades, así como os 

seus recursos expresivos.  

Nas probas concretas, 

obxecto de exame 

propiamente dito, indicarase 

a cualificación numérica de 

Lecturas obrigatorias (C 

ARTÍSTICA CULTURAL) 

Comentarios de textos 

literarios e/ou lingüísticos e 

textos de creación persoal (C 

ARTÍSTICA CULTURAL) 

Traballos de investigación 

individuais ou en grupo (C 

Traballo en aula e en 

casa (rexistrado no 

caderno coa debida 

autoavaliación das 

actividades) (C 

APRENDER A 

APRENDER e C 

AUTONOMÍA 

PERSOAL) 

Participación activa no 



             

 
 

cada cuestión. DIXITAL, C SOCIAL) 

Exposicións orais (C 

AUTONOMÍA PERSOAL) 

Dramatizacións e recitais. (C 

ARTÍSTICA CULTURAL e 

C SOCIAL) 

 

traballo desenvolvido na 

aula. 

Respecto ás normas e ao 

traballo en equipo. 

Uso correcto do material 

 

 

 As faltas de ortografía tanto en traballos como en exames baixarán 0.10 puntos. Dentro do 20% da puntuación de actitude contémplase: 

- o esforzo no desenvolvemento das tarefas e a mellora no seu proceso de aprendizaxe. 

- interese e eficacia na autocorrección das tarefas. 

- actitude colaboradora e respectuosa no traballo en equipo. 

- contribución á convivencia (respecto aos quendas de palabra, ás opinións diferentes e a diversidade dentro da aula). 

- participación de forma voluntaria e activa. 

 Aquel alumnado que copie nun exame suspenderá directamente ese exame, se copia dúas veces suspenderá a avaliación e se persisten na 

súa actitude perderá o dereito a avaliación continua e será avaliado cun exame global en xuño.  

 



             

 
 

 2.2.6.2. EXTRAORDINARIA: PARA O ALUMNADO QUE PERDEU O DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA 

O alumnado que perde o dereito á Avaliación continua por reiteradas faltas de asistencia, fará un único exame final no mes de xuño que 

abranguerá toda a materia do curso. Dito exame final será confeccionado e valorado por todas as compoñentes do Departamento, tendo en conta 

os criterios de avaliación que figuran na Programación da materia.  

 

         2.2.6.3. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

  2.2.6.3.1. Da propia materia durante o curso. 

 Se algún alumno ou alumna presenta dificultades no proceso de aprendizaxe durante o curso, a profesora levará a cabo un programa de 

recuperación destinado a mellorar e reforzar aqueles coñecementos ou procedementos onde detecta a dificultade. 

 Así, faranse as seguintes actividades: 

 Traballos específicos e personalizados para reforzar os contidos onde se presentan dificultades. 

 Explicacións teóricas para ese alumnado en horas fóra de clase. 

 Traballo en coordinación co departamento de orientación. 

           Como os contidos de lingua son de carácter progresivo, non será necesario programar probas obxectivas para dar conta de obxectivos 

anteriores que non se conseguiran. En calquera caso, a profesora do curso pode decidir de maneira excepcional repetir probas obxectivas nas que 

non se acadaran os obxectivos. 

  2.2.6.3.2. Da materia pendente doutros cursos. 

 Cada profesora encargárase de avaliar o alumnado coa materia pendente de cursos anteriores. Durante o curso, a profesora traballará con 

cada alumno e alumna persoalmente, de maneira que vaian practicando os contidos da materia do ano anterior. Cada alumno ou alumna 

practicará especialmente aqueles apartados nos que ten máis dificultades, para o efecto, a profesora responsábel fará un material adecuado 

destinado a ese fin.  



             

 
 

 A avaliación da materia pendente farase a través de traballos prácticos que serán entregados ao alumnado e que este deberá devolver 

realizados no prazo establecido. No caso de que estes traballos estean mal realizados, volverán a entregarse para a súa corrección. A través da 

entrega de traballos e co aprobado da materia no curso presente, considerarase que a materia pendente está aprobado.  

 Se coa realización destes traballos non se acadaron os obxectivos propostos para a materia, realizarase unha proba obxectiva en maio que 

constará dos seguintes apartados: 

- cuestións de comprensión e expresión escrita. 

- Cuestións de gramática e léxico contidas na programación do nivel pendente. 

- Cuestións de literatura contidas na programación do nivel pendente. 

 

2.2.7.- MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO. 

- Libro de texto. Editorial “Oxford”. 

- Libros de lectura: unha lectura obrigatoria por trimestre. 

- Unha selección de textos para realizar exercicios de ortografía, de distintos aspectos léxicos, de diferentes usos da lingua, de 

comprensión e estruturación de diferentes tipos de textos, lectura y comprensión de textos literarios, comentarios de textos 

literarios. 

- Apuntamentos de clase. 

- Aula virtual. 

- Guías de lectura. 

- Traballarase ao longo do curso co xornal. 

- Material audiovisual. 

- Material en rede e multimedia 



             

 
 

 

2.2.8.-PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE AOS TEMAS TRANSVERSAIS 

 Un dos obxectivos do proxecto educativo e conseguir que o alumnado sexa capaz de desenvolverse en diferentes ámbitos da vida, para 

que nun futuro se poda integrar como membro activo dunha cultura e unha sociedade. Para conseguir este obxectivo trataranse aspectos como os 

dereitos humanos e a paz, a saúde, o consumo, a tecnoloxía da información, a circulación viaria, a igualdade entre os sexos, etc., tamén forman 

parte do currículo, aínda que non aparezan formulados explicitamente nos contidos e obxectivos. 

 Pretendese fomentar a elaboración de xuízos propios mediante a participación activa na aula, que permitirá ao alumnado expresar as súas 

ideas e valorar as dos seus compañeiros. Potenciarase o traballo cooperativo e, por tanto, a responsabilidade persoal. 

 O material e recursos didácticos conteñen textos e actividades encamiñadas a reflexionar sobre as actividades discriminatorias por razón 

de sexo, raza, relixión, etc.. 

2.2.9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES DO DEPARTAMENTO. 

 Podemos apuntar aquí algunhas das propostas xurdidas na última reunión do Departamento: 

- Conferencia dalgún dos escritores dos que se escolla obra de lectura para 2º e 1º da ESO. 

- Participación nas actividades organizadas no centro: Semana Cultural, día da Paz, da Muller, das Letras Galegas, Concurso literario de 

microrrelatos co motivo do día do libro, étc. Tamén se participará en certames convocados por outros centros. 

- Colaboración co equipo da biblioteca nas campañas de animación á lectura.  

Ao longo do curso iranse vendo as posibilidades de participar ou realizar máis actividades extraescolares.  



             

 
 

 

2.2.10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS CURRICULARES 

 Terase en conta a diversidade do alumnado . O tratamento á heteroxeneidade é un dos puntos más importantes na ESO.  

 O libro de texto plántea un gran número de actividades para a adquisición das catro habilidades básicas (ler, escribir, falar e escoitar). 

Estas actividades permiten establecer plans de traballo individual ou colectivo sobre contidos e problemas diversos ( de ortografía, gramática, 

redacción ...).  

 Antes de nada, é necesario distinguir claramente os contidos que sexan básicos dos que se consideren complementarios, entendendo por 

básico un contido que resulte imprescindible para aprendizaxes posteriores e/ou que contribuía ao desenvolvemento das capacidades básicas: 

compresión verbal, razoamento lóxico, procura e selección de información e avaliación crítica da mesma. Estes contidos mínimos deberán ser 

postos en común co profesorado de apoio naqueles casos que participen no proceso de aprendizaxe. 

 Favorecer o tratamento da diversidade supón posibilitar múltiples estratexias, ligadas tanto ao método de ensino coma á organización 

interna do grupo-aula: 

 Actividades de aprendizaxe que presenten distintos grados de dificultade. 

 Materiais didácticos diversos. 

 Distintas formas de agrupamento de alumnos/as combinado o traballo individual co traballo en pequenos grupos co traballo en gran grupo. 

 Á hora de avaliar teremos presente que non podemos pretender que todo o alumnado adquira os mesmos niveis de aprendizaxe sobre a 

totalidade dos contidos traballados.  

 Por outro lado, o Departamento, en colaboración co Departamento de Orientación, atenderá a todos os alumnos/as que teñan Adaptacións 

Curriculares.  

 



             

 
 

2.2.11.- TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA. 

Nunha materia como a nosa o fomento da lectura é unha actividade básica en todos os niveis e en calquera contido que se estea tratando. 

Sería, en todo caso, un tema central dentro dos obxectivos da materia. Por tanto, practicamente todas as actividades programadas durante o curso 

terán como obxectivo o fomento da lectura. Ademais destas actividades, tamén se farán outras que incidan neste aspecto: 

- asistencia a representacións teatrais. 

- potenciar a participación no club de lectura do centro. 

- guías de lectura de diferentes obras, clásicas ou contemporáneas, da literatura española e universal. 

- concursos literarios convocado polo noso e por outros Centros. 

 

 

2.2.12.- TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC. 

 

Na nosa disciplina unha das actividades máis importantes é a procura e procesamento de información. Este traballo coa información foi, 

até hai poucos anos, fundamentalmente baseado no texto escrito, no libro. Hoxe en día, é case unha obviedade lembrar que se accede á 

información desde moi diferentes formatos. É un reto do sistema educativo ensinar ao noso alumnado chegar a ela, saber discriminar a que se 

pode usar e tirarlle proveito. 

  Nesta materia trataremos na medida do posible fomentar o uso das Tecnoloxías da Información e da Comunicación por exemplo cos 

seguintes elementos: 

- procura de información en plataformas dixitais. 

- consulta de xornais de diferentes lugares a través da Internet. 



             

 
 

- creación de blogs e páxinas persoais como ferramenta de traballo e de comunicación. 

- fomento da creación de documentos, tanto escritos como audiovisuais, que podan ser publicados en formatos dixitais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.- 3º ESO 

2.3.1.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN RELACIONADOS COS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COAS 

COMPETENCIAS CLAVE CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Lingua B1.1. Escoitar de xeito activo, LCLB1.1.1. Anticipa ideas e infire datos do emisor CCL,CSC  Captar as ideas esenciais de textos orais de 



             

 
 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

comprender, interpretar e 

valorar textos orais propios dos 

ámbitos persoal, académico ou 

escolar, e social.  

e do contido do texto, analizando fontes de 

procedencia non verbal. 

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. 

LCLB1.1.3. Resume textos, de forma oral, 

recollendo as ideas principais e integrándoas con 

claridade en oracións que se relacionen loxicamente 

e semanticamente. 

diferente tipo e de distinto nivel de formalización, 

reproducindo o seu contido en textos escritos 

debidamente estruturados. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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. 

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. 

CCL  Expresar as opinións persoais de forma razoada. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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. 

CSC   



             

 
 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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.  

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. 

CCL,CD  Recoñecer a importancia da linguaxe non verbal 

nos discursos orais. 

 

Analizar textos orais e escritos de diferente tipo 

para incidir na estruturación en bloques de contido 

e na identificación de ideas principais e 

secundarias.  

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

B1.5. Aprender a falar en 

público, en situacións formais e 

informais, de xeito individual 

ou en grupo. 

LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais.  

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.  

LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras 

propias do nivel formal da lingua nas súas prácticas 

orais. 

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridade, 

modulando e adaptando a súa mensaxe á finalidade 

da práctica oral. 

LCLB1.5.5. Avalía, por medio de guías, as 

producións propias e alleas, mellorando 

progresivamente as súas prácticas discursivas. 

CCL,CAA  Realizar exposicións orais breves e sinxelas de 

temas variados tendo en conta as normas básicas 

deste tipo de discursos. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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. 

LCLB1.6.2. Avalía as intervencións propias e 

CSC,CCL  Participar en debates respectando as normas 

básicas. 



             

 
 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

alleas. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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. 

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. 

LCLB2.1.3. Avalía o seu proceso de comprensión 

de lectura usando fichas sinxelas de autoavaliación. 

CCL,CAA  Interpretar correctamente textos e extraer a 

información solicitada. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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, académico ou escolar, 

e social (medios de comunicación), identificando a 

tipoloxía textual seleccionada, a organización do 

contido, as marcas lingüísticas e o formato 

utilizado. 

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. 

CCL,CCE

C 

  

  

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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. 

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación 

sobre o significado dun texto. 

LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais 

persoas. 

CCL,CSC 

Lingua B2.4. Procurar e manexar LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas CD  Manexar o dicionario e o material da biblioteca. 



             

 
 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

información, na biblioteca e 

noutras fontes, en papel ou 

dixital, para integrala nun 

proceso de aprendizaxe 

continua. 

fontes de información, e integra os coñecementos 

adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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. 

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. 

CAA,CCL  Comprender as correccións e valorar 

positivamente as tarefas de revisión para a mellora 

do rendemento persoal. 

 

Reflexionar sobre os usos incorrectos máis 

comúns da nosa lingua, destacando a importancia 

das normas ortográficas, de coherencia e 

cohesión. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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. 

LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores textuais 

nas exposicións e nas argumentacións. 

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. 

CCL,CAA  Redactar e resumir textos partindo dun modelo 

dado. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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. 

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras 

propias do nivel formal da lingua que incorpora ao 

CMCCT,C

CL,CCEC,

CD,CSC 

 Amosar unha actitude positiva e interese cara os 

traballos de escritura. 

 

Planificar as tarefas de clase e os traballos escritos 

respectando os prazos e as instrucións marcadas e 



             

 
 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

seu repertorio léxico, e recoñece a importancia de 

enriquecer o seu vocabulario para expresarse 

oralmente e por escrito con exactitude e precisión. 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente 

unha actitude creativa ante a escritura. 

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. 

revisando con regularidade os resultados. 

Valorarase o emprego de fontes de información 

variadas. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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 revisión progresivamente 

autónoma dos textos propios e 

alleos, utilizando a terminoloxía 

gramatical necesaria para a 

explicación dos usos da lingua. 

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. 

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. 

CCL  Identificar o uso das categorías gramaticais e 

reflexionar sobre os usos incorrectos máis comúns 

da nosa lingua. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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. 

LCLB3.2.2. Explica os procedementos de 

formación de palabras, distinguindo as compostas, 

as derivadas, as siglas e os acrónimos. 

CCL  Analizar a palabra dende un punto de vista 

morfolóxico e semántico. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

B3.3. Observar, recoñecer e 

explicar os usos dos grupos 

nominais, adxectivais, verbais, 

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 

CCL  Dominar a análise completa da oración simple e 

das compostas coordinadas. 
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3º de ESO preposicionais e adverbiais 

dentro do marco da oración 

simple. 

funcionamento no marco da oración simple. 

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.  

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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. 

LCLB3.4.2. Transforma oracións activas en pasivas 

e viceversa, e explica os papeis semánticos do 

suxeito (axente, paciente e causa). 

LCLB3.4.3. Amplía oracións nun texto usando 

diferentes grupos de palabras, utilizando os nexos 

adecuados e creando oracións novas con sentido 

completo. 

CCL,CAA 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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), valorando a súa función na 

organización do contido do texto. 

CCL   

  

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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.). 

CCL 

Lingua B3.7. Interpretar LCLB3.7.1. Recoñece a coherencia dun discurso CCL,CCE  Descubrir as principais relacións de significado 
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Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

adecuadamente os discursos 

orais e escritos tendo en conta 

os elementos lingüísticos, as 

relacións gramaticais e léxicas, 

a estrutura e a disposición dos 

contidos en función da 

intención comunicativa. 

atendendo á intención comunicativa do emisor, 

identificando a estrutura e a disposición de 

contidos. 

LCLB3.7.2. Identifica estruturas textuais 

(narración, descrición, explicación e diálogo), 

explica os mecanismos lingüísticos que as 

diferencian e aplica os coñecementos adquiridos na 

produción e na mellora de textos propios e alleos. 

C entre os elementos léxicos. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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. 

LCLB3.8.2. Recoñece as variedades xeográficas do 

castelán dentro e fóra de España.  

CSC  Explicar nun mapa a variedade lingüística de 

España. 

  

  

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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. 

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. 

CCL,CAA 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

B3.10. Reflexionar sobre o 

sistema e as normas de uso das 

linguas, mediante a 

comparación e a transformación 

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 

CAA 
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de textos, enunciados e 

palabras, e utilizar estes 

coñecementos para solucionar 

problemas de comprensión e 

para a produción de textos. 

traballados en calquera das outras. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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, amosando interese 

pola lectura. 

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.  

CCL  Localizar e clasificar os elementos básicos sobre 

a linguaxe literaria (recursos, xéneros e 

subxéneros) a partir da lectura de textos 

representativos da literatura castelá. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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. 

CCEC  Manifestar interese pola lectura e a escritura 

como medio de expresión e comunicación para 

coñecer a diversidade lingüística, xeográfica, 

social, cultural e literaria. 

  

  

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

B4.3. Promover a reflexión 

sobre a conexión entre a 

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. 

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 época ou a 

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

CSC 
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Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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. 

LCLB4.4.2. Traballa en equipo determinados 

aspectos das lecturas propostas ou seleccionadas 

polo alumnado, investigando e experimentando de 

forma progresivamente autónoma. 

CCL,CSC,

CSIEE 

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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. 

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. 

CCL,CCE

C 

 Adquirir unha visión panorámica da literatura 

castelá dende a Idade Media ata o século XVIII: 

xéneros, subxéneros, estilos, tendencias, 

principais autores e obras. 

  

  

Lingua 

Castelá e 

Literatura. 

3º de ESO 

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. 

LCLB4.6.2. Desenvolve o gusto pola escritura 

como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus propios sentimentos. 

CCEC,CC

L,CAA 

Lingua 

Castelá e 

B4.7. Consultar e citar 

adecuadamente fontes de 

LCLB4.7.1. Achega nos seus traballos escritos ou 

orais conclusións e puntos de vista persoais e 

CSIEE,CC

L,CD 
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Literatura. 

3º de ESO 

información variadas, para 

realizar un traballo académico 

en soporte papel ou dixital 

sobre un tema do currículo de 

literatura, adoptando un punto 

de vista crítico e persoal, e 

utilizando as tecnoloxías da 

información. 

críticos sobre as obras literarias estudadas, 

expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

LCLB4.7.2. Utiliza recursos variados das 

tecnoloxías da información e da comunicación para 

a realización dos seus traballos académicos. 

 

 

2.3.2.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADAS A CADA BLOQUE DE CONTIDO. TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

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, académico ou escolar, e social.  

 Debates de temática variada tanto espontáneos 

como planificados. Exposicións orais grupais e 

individuais de diferentes temáticas. 

  

  

  

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 1. 

Comunicación oral: 

escoitar e falar 

h,m B1.2. Comprensión, interpretación e valoración 

de textos orais en relación coa súa finalidade: 

textos narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos e argumentativos. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 1. 

Comunicación oral: 

escoitar e falar 

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.  

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 1. 

Comunicación oral: 

escoitar e falar 

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. 

Lingua Castelá e Bloque 1. g,h B1.5. Coñecemento, uso e aplicación das 
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Literatura. 3º de ESO Comunicación oral: 

escoitar e falar 

estratexias necesarias para falar en público: 

planificación do discurso, prácticas orais formais 

e informais, e avaliación progresiva. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 1. 

Comunicación oral: 

escoitar e falar 

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. 

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 2. 

Comunicación escrita: 

ler e escribir 

b,h B2.1. Coñecemento e uso das técnicas e as 

estratexias necesarias para a comprensión de 

textos escritos. 

 Lectura comprensiva de textos variados, incluíndo 

noticias de interese xeral e argumentación coherente 

das ideas propias. 

  

  
Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 2. 

Comunicación escrita: 

ler e escribir 

h,l B2.2. Lectura, comprensión e interpretación de 

textos narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos e argumentativos. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 2. 

Comunicación escrita: 

ler e escribir 

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. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 2. 

Comunicación escrita: 

ler e escribir 

b,e,h B2.4. 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. 

 Investigación de cuestións básicas relacionadas con 

calquera dos contidos do curso (autores, obras, 

tipoloxía textual...) na que se requira o uso de 

materiais da biblioteca e recursos web. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 2. 

Comunicación escrita: 

ler e escribir 

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. 

 Redacción de textos de diferentes temáticas e 

formatos: microrrelatos, poemas, textos expositivos 

e argumentativos... de forma grupal ou individual. 

 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 2. 

Comunicación escrita: 

ler e escribir 

g,h,l B2.6. Produción de textos escritos e audiovisuais 

relacionados co ámbito persoal, académico ou 

escolar, e social. 

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

argumentativos e escritura de textos dialogados. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 2. 

Comunicación escrita: 

ler e escribir 

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. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

b,h B3.1. Recoñecemento, uso e explicación 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. 

 Localización das diferentes categorías gramaticais 

en textos.  

 Análise morfolóxica das diferentes categorías 

gramaticais. 

 

Localización e análise sintáctica dos distintos tipos 

de sintagmas. 

 

Localización e análise sintáctica de oracións 

simples. 

 

  

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

h B3.3. Recoñecemento, uso e explicación dos 

elementos constitutivos da palabra. 

Procedementos para formar palabras. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

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. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

h B3.5. Recoñecemento, uso e explicación dos 

elementos constitutivos da oración simple: 

suxeito e predicado. Oracións impersonais, 

activas e pasivas. 

  

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

a B3.6. Recoñecemento, uso e explicación dos 

conectores textuais e dos principais mecanismos 

de referencia interna, tanto gramaticais como 

léxicos. 
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Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

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. 

 Traballos con textos en diferentes soportes nos que 

existan varios recursos de modalización. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

a,h B3.8. Explicación progresiva da coherencia do 

discurso, tendo en conta as relacións gramaticais 

e léxicas que se establecen no interior do texto e 

a súa relación co contexto. 

 Creación de textos propios que teñan en conta as 

propiedades textuais (coherencia, cohesión e 

adecuación). 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

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. 

 Elaboración de mapas que vaian indicando os 

cambios históricos que afectan o desenvolvemento 

das diferentes linguas de España. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

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 no centro, e relacionados 

cos elementos tansversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

 Realización de presentacións multimedia 

relacionadas coas lecturas obrigatorias ou as 

películas ou curtametraxes traballadas.  

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

g,h B3.11. Identificación e progresiva utilización dos 

coñecementos sobre as linguas para desenvolver 

unha competencia comunicativa integrada. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

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. 
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Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

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. 

 Guías de lectura e traballos monográficos sobre 

distintas cuestións relacionadas coas lecturas 

indicadas (personaxes, espazo, temporalización, 

tipo de narrador, técnicas narrativas...). 

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

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. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

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. 

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 4. Educación 

literaria 

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. 

 Lectura de textos variados da Idade Media e os 

Séculos de Ouro que sexan representativos para a 

historia da literatura posterior. 

 

Lectura dramatizada na propia aula. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 4. Educación 

literaria 

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. 

 Creación de textos partindo dos modelos 

traballados en clase (romance, conto, lenda...) 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

Bloque 4. Educación 

literaria 

e B4.4. Consulta e utilización de fontes e recursos 

variados de información para a realización de 

  



             

 
 

Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe 

traballos. 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Traballaranse catro unidades didácticas por avaliación nas que se combinan aspectos dos diferentes bloques de contido de forma gradual. 

Faranse as modificacións pertinentes para adaptarse ó grupo clase e ós casos especiais que se atopen ó longo do curso e que neste momento non 

se poden precisar. 

 

    1ª AVALIACIÓN: TEMAS 1-4 DO LIBRO DE OXFORD 

    2ª AVALIACIÓN: TEMAS 5-8 

    3ª AVALIACIÓN: TEMAS 9-12 

   

 

 

 

2.3.3.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 

 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

LCLB1.1.1. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do 

texto, analizando fontes de procedencia non verbal. 

 Valoración diaria na aula. 



             

 
 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

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. 

LCLB1.1.3. Resume textos, de forma oral, recollendo as ideas 

principais e integrándoas con claridade en oracións que se relacionen 

loxicamente e semanticamente. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

LCLB1.2.1. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do 

texto, analizando fontes de procedencia non verbal. 

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. 

  

  

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

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. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

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.  

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. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais.  

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 

 Valoración das presentacións e exposicións orais 

  



             

 
 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

exemplos que van apoiar o seu desenvolvemento.  

LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel 

formal da lingua nas súas prácticas orais. 

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e 

adaptando a súa mensaxe á finalidade da práctica oral. 

LCLB1.5.5. Avalía, por medio de guías, as producións propias e alleas, 

mellorando progresivamente as súas prácticas discursivas. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

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. 

LCLB1.6.2. Avalía as intervencións propias e alleas. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función 

do obxectivo e o tipo de texto. 

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. 

LCLB2.1.3. Avalía o seu proceso de comprensión de lectura usando 

fichas sinxelas de autoavaliación. 

 Probas de lectura. 

 Debates na aula sobre as lecturas propostas. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de 

textos escritos propios do ámbito persoal e familiar, académico ou 

escolar, e social (medios de comunicación), identificando a tipoloxía 

textual seleccionada, a organización do contido, as marcas lingüísticas e 

o formato utilizado. 

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. 

 Exames escritos, probas orais e observación directa dos 

exercicios feitos na aula e tamén na casa. 

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo 

sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 



             

 
 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

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

texto. 

LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais persoas. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, 

e integra os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou 

escritos. 

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

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. 

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. 

 Valoración do caderno do alumno e dos traballos escritos. 

  

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

LCLB2.6.1. Escribe textos argumentativos con diferente organización 

secuencial, incorporando diversos tipos de argumento, imitando textos 

modelo. 

LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores textuais nas exposicións e 

nas argumentacións. 

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. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos recoñecendo na escritura o 

instrumento que é capaz de organizar o seu pensamento. 

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. 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa 



             

 
 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

ante a escritura. 

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. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

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. 

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. 

 Exames escritos, caderno de clase, probas de lectura, 

observación directa na aula. 

  

  

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

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. 

LCLB3.2.2. Explica os procedementos de formación de palabras, 

distinguindo as compostas, as derivadas, as siglas e os acrónimos. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

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. 

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.  

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

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. 

LCLB3.4.2. Transforma oracións activas en pasivas e viceversa, e 

explica os papeis semánticos do suxeito (axente, paciente e causa). 



             

 
 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

LCLB3.4.3. Amplía oracións nun texto usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando os nexos adecuados e creando oracións novas con 

sentido completo. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

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), valorando a súa 

función na organización do contido do texto. 

  

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

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.). 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

LCLB3.7.1. Recoñece a coherencia dun discurso atendendo á intención 

comunicativa do emisor, identificando a estrutura e a disposición de 

contidos. 

LCLB3.7.2. Identifica estruturas textuais (narración, descrición, 

explicación e diálogo), explica os mecanismos lingüísticos que as 

diferencian e aplica os coñecementos adquiridos na produción e na 

mellora de textos propios e alleos. 

 Exames escritos, traballos monográficos e exposicións orais. 

  

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

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. 

LCLB3.8.2. Recoñece as variedades xeográficas do castelán dentro e 

fóra de España.  

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

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. 



             

 
 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

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. 

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

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.  

 Probas de lectura orais e escritas, fichas e guías de lectura, 

traballos monográficos e comentarios literarios sinxelos. 

  

  

  

  

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético 

perseguindo como única finalidade o pracer pola lectura. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

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 época 

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

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

LCLB4.4.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións 

cos/coas compañeiros/as. 

LCLB4.4.2. Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas 

propostas ou seleccionadas polo alumnado, investigando e 

experimentando de forma progresivamente autónoma. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

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. 

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. 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 

modelos dados seguindo as convencións do xénero, con intención 

lúdica e creativa. 

LCLB4.6.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e regular os seus propios sentimentos. 

 Comentarios literarios sinxelos de textos variados. 

  



             

 
 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Lingua Castelá e 

Literatura. 3º de ESO 

LCLB4.7.1. Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e 

puntos de vista persoais e críticos sobre as obras literarias estudadas, 

expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

LCLB4.7.2. Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e 

da comunicación para a realización dos seus traballos académicos. 

 

 

 

 

2.3.4.- METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 

          Nesta etapa educativa e curso, e grazas aos coñecementos que o alumno adquiriu no primeiro ciclo, o desenvolvemento dos contidos da 

materia de Lingua castelá e Literatura persegue moi distintos obxectivos, desde os propios desta área de coñecemento —desenvolvemento e 

mellora das destrezas básicas asociadas ao uso da linguaxe, tales como falar, escoitar, ler, escribir e comprender, e as que levan— ata aqueloutros 

de carácter transversal e interdisciplinar que permitan ao alumnado comprender a dinámica social e cultural da súa Comunidade e do seu país e 

participar nelas, non en balde a linguaxe é unha ferramenta cultural que transcende a súa propia finalidade como instrumento comunicativo. 

          Deste xeito, a socialización propia da acción educativa e da institución escolar debe dotar aos alumnos de cantos recursos necesiten para a 

comprensión da realidade, complexa e cambiante, en que se atopan e para incidir e integrarse nela. Nesta liña, metodoloxicamente cobra unha 

especial importancia a análise da linguaxe do seu contexto social, o que lle permite interactuar con el e representar mentalmente o seu mundo, xa 

que non podemos evitar vincular significados con significantes. Estas intencións parten de considerar que o uso correcto da linguaxe non se 

reduce ao que se poida facer nesta materia, senón que é un proceso no que deben implicarse todas as materias (e profesores) do currículo, 

especialmente as de carácter lingüístico (máxime co que implica a adquisición das competencias básicas, especialmente a de comunicación 

lingüística).  

          A metodoloxía empregada debe basearse en destacar a aplicación efectiva e activa da actividade lingüística oral e escrita, tanto de 

produción como de recepción, de modo que a consecución dos obxectivos esixe acceder aos recursos que o código de comunicación pon a 

disposición dos falantes, polo que se fai preciso que o alumno coñeza aspectos tan diversos como os paradigmas morfolóxicos, as regras 

sintácticas, as estruturas textuais ou os procedementos retóricos, así como que saiba cales son o modelo textual e o rexistro apropiados para unha 



             

 
 

situación comunicativa concreta, cando a información resulta redundante ou presenta connotacións determinadas, que significado posúe unha 

palabra nun contexto preciso, etc., sempre condicionados ao curso en que se atopa, neste caso o primeiro dunha etapa educativa na que debe 

profundar en coñecementos e destrezas xa traballados previamente. 

          Esta multiplicidade de información debe ser coñecida e traballada de xeito integrado, xa que calquera actividade comunicativa constitúe un 

proceso global que esixe a activación conxunta de todas as destrezas (formación competencial). Lograr este obxectivo só é posible se se actúa no 

proceso de ensino-aprendizaxe de xeito similar a como se fai como falante: enfrontándose a situacións comunicativas diversas e reflexionando 

sobre o fenómeno comunicativo de que se trata, integrando nesta reflexión aspectos lingüísticos, textuais e pragmático-comunicativos, estudados 

per se e na súa dimensión instrumental (a que debe primar). 

          O labor da institución escolar nesta materia non se limita só a facerlle chegar ao alumnado unha serie de coñecementos lingüísticos e 

literarios, senón a dotalo duns recursos persoais e intelectuais e duns valores que lle faciliten a integración no seu contexto social, é dicir, a súa 

socialización. A actividade escolar debe esforzarse, por tanto, na transmisión de coñecementos e en que o alumnado asuma os valores propios da 

sociedade democrática en que vive. Fronte a uns coñecementos memorísticos e repetitivos, carentes de significado, preséntanselle outros 

próximos aos seus intereses vitais que pretenden favorecer a súa capacidade comunicativa nunha complexa realidade social (a 

interdisciplinariedade nas distintas áreas de coñecemento curricular é fundamental para este obxectivo). Desta forma, a motivación e as 

aprendizaxes útiles e significativos convértense en principios metodolóxicos básicos no proceso de ensino-aprendizaxe, concibidos en termos de 

eficacia pedagóxica (o alumno usa a linguaxe en contextos sociais moito máis dispares e variados que o escolar). 

          Nesta liña, non se debe esquecer que moitos —por non dicir case todos— dos contidos desta etapa educativa, materia e curso son 

instrumentais, é dicir, transcenden do propio marco de coñecemento no que se inscriben e proxéctanse cara a aspectos propedéuticos, non 

terminais. 

          O ensino desta require un tratamento graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado, co obxectivo principal de afianzar a súa 

competencia lingüística e comunicativa. Deste xeito, a organización do currículo e a estrutura de cada unidade didáctica deben permitir 

contemplar simultaneamente a comprensión e a expresión, a recepción e a produción dos textos ou dos discursos considerados. Ademais, os 

fundamentos teóricos do uso da lingua na interacción social han de estar relacionados coa reflexión sobre os usos discursivos propostos, para ser 

aplicados á súa aprendizaxe e perfeccionamento. Trátase, noutras palabras, de manter a dobre perspectiva da recepción e da emisión, da teoría e 

da práctica, e levala a cabo no ámbito da comunicación oral e escrita. Todo iso sen esquecer que os contidos non son exclusivamente 

conceptuais, senón que se refiren tamén a procedementos e actitudes con eles relacionados. 



             

 
 

          É fundamental o feito de que o alumno participe activa e progresivamente na construción do seu propio coñecemento (débese partir dos 

seus propios usos lingüísticos), exemplo preciso dunha metodoloxía que persegue a súa formación integral. Por iso, o uso de calquera recurso 

metodolóxico, e o libro de texto segue sendo un dos máis privilexiados, debe ir encamiñado á participación cotiá do alumno no proceso 

educativo, non a ser substituído.  

          A metodoloxía pretende implicar de forma activa ao alumnado na súa propia aprendizaxe. Isto esixe que o papel da profesora sexa 

fundamentalmente na indagación, por parte do alumno, daqueles aspectos que descoñece ou que non domina suficientemente. A través de 

actividades iniciais de motivación e descubrimento, inténtase que os alumnos se vexan na situación de coñecer e utilizar os procedementos 

necesarios para profundar nos contidos e integralos significativamente no sistema conceptual que xa posúen. A profesora debe orientar e 

colaborar, resolvendo dúbidas e promovendo novos camiños. Este papel de guía da aprendizaxe non quere dicir que en moitas ocasións non 

xurda a necesidade de explicar todos aqueles aspectos que a situación concreta esixa. 

As actividades utilizan o traballo en gran grupo e en pequenos grupos. O traballo entre iguais é moi eficaz para a aprendizaxe, pois 

fomenta a solidariedade e a responsabilidade. Como actividade individual destacaremos o caderno-diario no que o alumno debe recoller os 

exercicios de clase, as definicións de conceptos, as cuestións e suxestións suscitadas na clase e, sobre todo, as impresións persoais de todos 

aqueles temas que desexe comentar. A profesora controlará a corrección gramatical e ortográfica, a presentación, a lexibilidade e o léxico 

apropiado.    

 As estratexias metodolóxicas adaptaranse aos distintos bloques de contidos establecidos, segundo os obxectivos marcados, os 

procedementos utilizados e as actitudes que se queren fomentar. 

 

  2.3.5.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

    2.3.5.1. ORDINARIA 

 A avaliación caracterizase por ser continua, integradora e individualizada. Require unha constante recollida de información. Valoraranse: 

as competencias, as actitudes e hábitos de traballo, os coñecementos e os contidos procedementais. 



             

 
 

 A avaliación nesta etapa, tal e como establece a lei, será continua e diferenciada. Polo tanto, destaca a necesidade de que a avaliación 

estea presente ao longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe (dende que empeza até que remata e non suxeito a unha proba final) e de que 

exista unha liña de continuidade entre todas as actividades de avaliación propostas durante todo este proceso.  

A achega fundamental da avaliación continua é a capacidade de regulación que ofrece. Así, se o profesorado do departamento advertise 

que unha alumna ou alumno non progresa axeitadamente e tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, adoptará medidas de reforzo 

educativo concretas (material de recuperación/reforzo, asistencia a aulas extra en recreos para a resolución de dúbidas…) coa finalidade de que 

adquira as aprendizaxes precisas.  

Ademais, avaliarase tanto a aprendizaxe do alumnado como o propio proceso de ensino e a práctica docente. 

  Os progresos dos alumnos e alumnas valoraranse en relación co punto de partida, o que conleva a necesidade de que se realice unha 

avaliación inicial. A partir desta información recolleita, a profesora seleccionará aqueles contidos e obxectivos máis adecuados á  realidade dos 

alumnos e planificará as actividades que lles permitan progresar desde  a súa situación inicial. Valorarase tamén o correcto comportamento en 

clase, a actitude favorable cara á materia, o respecto polas normas de convivencia e o respecto nos prazos establecidos para a entrega dos 

diferentes traballos. Nos distintos traballos terase en conta a orixinalidade, creatividade, limpeza, orde, estruturación, comprensión e expresión 

escrita, ortografía e a utilización dun vocabulario adecuado a situación comunicativa. 

2.3.5.2. EXTRAORDINARIA: PARA O ALUMNADO QUE PERDEU O DEREITO Á AVALIACIÓN  

CONTINUA. 

 O alumnado que perde o dereito á avaliación continua por reiteradas faltas de asistencia, fará un único exame final no mes de xuño que 

abranguerá toda a materia do curso. Dito exame final será confeccionado e valorado por todas as compoñentes do Departamento, tendo en conta 

os criterios de avaliación que figuran na Programación da materia.  

    2.3.6.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A avaliación caracterizase por ser continua, integradora e individualizada. Require unha constante recollida de información. Valoraranse: 

as actitudes e hábitos de traballo, os coñecementos e os contidos procedementais e principalmente conseguir por parte do alumnado as 

competencias clave. Ao longo de cada curso realizaranse catro sesións de avaliación, tres trimestrais-ordinarias e unha extraordinaria no mes de 

setembro. 



             

 
 

           Os progresos dos alumnos e alumnas valoraranse en relación co punto de partida, o que conleva a necesidade de que se realice unha 

avaliación inicial. A partir desta información recolleita, a profesora seleccionará aqueles contidos e obxectivos máis adecuados á  realidade dos 

alumnos e planificará as actividades que lles permitan progresar desde  a súa situación inicial. 

Ao final de cada trimestre pode contarse con moi diverso material avaliable e cualificable de acordo co tipo e número de actividades 

realizadas polo alumno/a. Dependendo do tipo de actividade, os criterios de cualificación varían relativamente de acordo cos aspectos que cada 

unha delas conleva. Nas probas concretas, obxecto de exame propiamente dito, indicarase a cualificación numérica de  cada cuestión.  

Como en todos os apartados, os sistemas de cualificación serán diversos e responderán ás características e necesidades dos grupos. A 

avaliación apóiase na recollida de información que se fará de forma permanente. 

  De forma xeral, usáranse os seguintes sistemas: 

 Probas obxectivas: mínimo unha proba obxectiva ao trimestre para determinar a consecución dos obxectivos programados. A criterio da 

profesora do curso poderán facerse máis dunha proba por trimestre. Estas probas incluirán probas de lectura: a lectura de carácter 

obrigatorio será avaliada con probas orais ou escritas sobre o contido da mesma. 

 Cadernos da aula e diario: avaliarase o traballo na aula a través dos cadernos do alumno ou alumna. 

 Traballos variados: a adquisición do coñecemento dos diferentes contidos tratados na aula serán avaliados tamén con exercicios e 

actividades preparados ad hoc para este mester.  

 Exposicións orais. 

A avaliación apóiase na recollida de información, a través tanto da observación diaria na aula, como nos diferentes traballos solicitados, 

cadernos e probas obxectivas que se propoñan. As probas obxectivas valoraranse un 60%; o traballo desenvolvido na aula e na casa un 20% e a 

actitude un 20%. 

                   INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN 

PROBAS OBXECTIVAS: 

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA         60% 

TRABALLOS: 

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA EN 

RELACIÓN CON OUTRAS 

ACTITUDE: 

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA EN 

RELACIÓN CON 



             

 
 

COMPETENCIAS 30% OUTRAS 

COMPETENCIAS 10% 

Realizaranse dous exames 

por trimestre onde os 

estudantes deben demostrar 

os coñecementos e 

capacidades, así como os 

seus recursos expresivos.  

Nas probas concretas, 

obxecto de exame 

propiamente dito, indicarase 

a cualificación numérica de 

cada cuestión. 

Lecturas obrigatorias (C 

ARTÍSTICA CULTURAL) 

Comentarios de textos 

literarios e/ou lingüísticos e 

textos de creación persoal (C 

ARTÍSTICA CULTURAL) 

Traballos de investigación 

individuais ou en grupo (C 

DIXITAL, C SOCIAL) 

Exposicións orais (C 

AUTONOMÍA PERSOAL) 

Dramatizacións e recitais. (C 

ARTÍSTICA CULTURAL e 

C SOCIAL) 

 

Traballo en aula e en 

casa (rexistrado no 

caderno coa debida 

autoavaliación das 

actividades) (C 

APRENDER A 

APRENDER e C 

AUTONOMÍA 

PERSOAL) 

Participación activa no 

traballo desenvolvido na 

aula. 

Respecto ás normas e ao 

traballo en equipo. 

Uso correcto do material 

 

 

 As faltas de ortografía tanto en traballos como en exames baixarán 0.20 puntos. Dentro do 20% da puntuación de actitude contémplase: 

 - o esforzo habitual no desenvolvemento das tarefas. 

 - progreso e mellora no seu proceso de aprendizaxe. 

 - interese e eficacia na autocorrección das tarefas. 

 - actitude colaboradora e respectuosa no traballo en equipo. 

 - contribución á convivencia. 



             

 
 

 - respecto ás quendas de palabra, ás opinións diferentes e á diversidade lingüística e cultural. 

  Aquel alumnado que copie nun exame suspenderá directamente ese exame, se copia dúas veces suspenderá a avaliación e se 

persisten na súa actitude perderá o dereito a avaliación continua e será avaliado cun exame global en xuño.  

           O alumno/a  que ao acabar o curso teña de nota media na materia entre 10-5 puntos promociona ao curso seguinte. Teranse en 

conta os criterios de cualificación explicados anteriormente. A hora de avaliar, sopesaranse todos os contidos e terese en conta que a nosa materia 

é considerada como materia con contidos progresivos, polo tanto valorase a evolución positiva e global do alumnado. 

 

  2.3.7.-  PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

  2.3.7.1 Da propia materia durante o curso. 

 Se algún alumno ou alumna presenta dificultades no proceso de aprendizaxe durante o curso, a profesora levará a cabo un programa de 

recuperación destinado a mellorar e reforzar aqueles coñecementos ou procedementos onde detecta a dificultade. 

 Así, faranse as seguintes actividades: 

 Traballos específicos e personalizados para reforzar os contidos onde se presentan dificultades. 

 Explicacións teóricas para ese alumnado en horas fóra de clase. 

 Traballo en coordinación co departamento de orientación. 

           Como os contidos de lingua son de carácter progresivo, non será necesario programar probas obxectivas para dar conta de obxectivos 

anteriores que non se conseguiran. En calquera caso, a profesora do curso pode decidir de maneira excepcional repetir probas obxectivas nas que 

non se acadaran os obxectivos. 

   2.3.7.2. Da materia pendente doutros cursos. 

 Cada profesora encargárase de avaliar o alumnado coa materia pendente de cursos anteriores. Durante o curso, a profesora traballará con 

cada alumno e alumna persoalmente, de maneira que vaian practicando os contidos da materia do ano anterior. Cada alumno ou alumna 



             

 
 

practicará especialmente aqueles apartados nos que ten máis dificultades, para o efecto, a profesora responsable elaborará un material adecuado 

destinado a ese fin.  

 A avaliación da materia pendente farase a través de traballos prácticos que serán entregados ao alumnado e que este deberá devolver 

realizados no prazo establecido. No caso de que estes traballos estean mal realizados, volverán a entregarse para a súa corrección. A través da 

entrega de traballos e co aprobado da materia no curso presente, considerarase que a materia pendente está aprobado.  

 Se coa realización destes traballos non se acadaron os obxectivos propostos para a materia, realizarase unha proba obxectiva en maio que 

constará dos seguintes apartados: 

- cuestións de comprensión e expresión escrita. 

- cuestións de gramática e léxico contidas na programación do nivel pendente. 

- cuestións de literatura contidas na programación do nivel pendente. 

 

 2.3.8.-  AVALIACIÓN INICIAL 

 

Nas primeiras semanas do curso realizarase unha avaliación inicial do alumnado, co fin de coñecer o seu nivel nas diferentes 

competencias clave. Polo tanto, esta avaliación inicial non consistirá nunha única proba, senón que será o resultado dun conxunto de tarefas 

conducentes a proporcionar unha visión ou máis completa posible das fortalezas e debilidades dos alumnos. 

Os criterios para a avaliación inicial do alumnado tomarán como referencia os obxectivos marcados para a mesma materia no final do 

segundo curso, salvo no caso de alumnado con necesidades educativas especiais que xa fose diagnosticado polo departamento de Orientación. 

Neste caso, o deseño das probas de avaliación inicial será consensuado con dito departamento. 

Como instrumentos de avaliación inicial poderán empregarse algúns dos seguintes: 

 Proba escrita que combine exercicios de redacción, lectura comprensiva e interpretación de textos variados. 

 Dinámicas de clase que impliquen a participación oral do alumnado e a súa interacción co profesor e cos compañeiros. 



             

 
 

 Asignación dunha tarefa para casa, consistente por exemplo nun breve traballo de investigación. 

 Actividade práctica na aula de lectura e expresión oral. 

Se os resultados desta avaliación inicial o aconsellan, poderán adoptarse algunhas das medidas que se detallan a continuación: 

 

A. Medidas colectivas: 

 Programación de varias sesións de clase destinadas a reforzar debilidades detectadas nos alumnos. 

 Elaboración de material didáctico para que os alumnos, en casa, poidan reforzar debilidades detectadas na avaliación inicial. 

 Reorganización da temporalización prevista nesta programación, co fin de adecuala ás necesidades máis urxentes do alumnado. 

 

B. Medidas individuais: 

 Elaboración de material didáctico para que cada alumno, en casa, poida reforzar as competencias clave nas que ten acadado un nivel 

inferior ao dos compañeiros. 

 Programar, a través de plataformas educativas ou aulas virtuais, sesións de reforzo, con actividades e outro material didáctico, 

aproveitando as posibilidades do teleensino para a realización de titorías a distancia. 

 Organización dun número limitado de titorías nalgún recreo ao longo das primeiras semanas, orientadas en todo caso a dar pautas de 

traballo para corrixir as carencias detectadas. 

 

2.3.9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS CURRICULARES 

 Terase en conta a diversidade do alumnado. O tratamento á heteroxeneidade é un dos puntos más importantes na ESO. A profesora 

aportará o material necesario para reforzar na aula todos aqueles contidos nos que o alumnado presente dificultades. 

 O libro de texto propón un gran número de actividades para a adquisición das catro habilidades básicas (ler, escribir, falar e escoitar). 

Estas actividades permiten establecer plans de traballo individual ou colectivo sobre contidos e problemas diversos (de ortografía, gramática, 

redacción ...).  



             

 
 

 Antes de nada, é necesario distinguir claramente os contidos que sexan básicos dos que se consideren complementarios, entendendo por 

básico un contido que resulte imprescindible para aprendizaxes posteriores e/ou que contribúa ao desenvolvemento das capacidades básicas: 

compresión verbal, razoamento lóxico, procura  e selección de información e avaliación crítica da mesma. Estes contidos mínimos deberán ser 

postos en común co profesorado de apoio naqueles casos que participen no proceso de aprendizaxe. 

 Favorecer o tratamento da diversidade supón posibilitar múltiples estratexias, ligadas tanto ao método de ensino coma á organización 

interna do grupo-aula: 

 Actividades de aprendizaxe e que presenten distintos grados de dificultade. 

 Materiais didácticos diversos. 

 Distintas formas de agrupamento de alumnos/as combinado o traballo individual co traballo en pequenos grupos co traballo en gran grupo. 

 Á hora de avaliar teremos presente que non podemos pretender que todo o alumnado adquira os mesmos niveis de aprendizaxe sobre a 

totalidade dos contidos traballados.  

O desenvolvemento da presente programación terá en conta as necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) para o alumnado que 

presente algunha destas condicións: 

 Necesidades educativas especiais, como as que poden xurdir por un trastorno do desenvolvemento. 

 Dificultades específicas de aprendizaxe, tales como a dislexia. 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividade. 

 Altas capacidades intelectuais. 

 Incorporación tardía ao sistema educativo. 

 Calquera condición persoal ou da súa historia escolar que requira un tratamento diferenciado. 

A atención a este alumnado guiarase polo disposto nos artigos 7 (Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo) e 17 

(Medidas organizativas e curriculares para a atención á diversidade e á organización flexible das ensinanzas) do Decreto 86/2015, que regula o 

currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato en Galicia. 

 



             

 
 

Identificación do alumnado con NEAE 

Para a identificación do alumnado con NEAE que curse esta materia disporase dos seguintes instrumentos: 

 Probas de avaliación inicial, xa descritas anteriormente. 

 Informes do departamento de Orientación ou do titor. 

 Reunión de avaliación inicial con todo o profesorado do grupo de alumnos. 

 

Principio reitor 

A atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo guiarase polos principios de normalización e inclusión efectiva. 

Isto significa que, na medida do posible, a atención a este alumnado realizarase dentro do grupo e no horario habitual de clase. Por inclusión 

efectiva enténdese aquela que vai máis aló da mera presencia física do alumno cos seus compañeiros, poñendo á súa disposición os recursos 

necesarios para que poida sacar o maior proveito posible das clases e acceder ao desenvolvemento das súas competencias en condicións de 

igualdade co resto dos compañeiros. 

Cando esta inclusión efectiva non sexa posible, polas circunstancias concretas de cada caso, as características do grupo de alumnos ou a 

falta de recursos, solicitarase o apoio do departamento de Orientación. Este apoio poderá concretarse na atención individualizada do alumno con 

NEAE fóra da aula, seguindo pautas consensuadas co departamento de Lingua Castelá e Literatura, ou ben na presenza dun profesor de apoio na 

aula. 

Medidas de atención ao alumnado con NEAE 

Como medidas de atención ao alumnado que presente necesidades específicas de apoio educativo poderanse aplicar algunhas das 

seguintes: 

 Realizacións de adaptacións non significativas do currículo, ou adaptacións de acceso ao currículo, para o alumnado que presente algún 

tipo de discapacidade física ou sensorial, cando esta circunstancia dificulte o acceso aos recursos didácticos ou a realización de tarefas. 

Estas adaptacións poderán consistir en cambios no seu posto de estudo, reorganización de espazos, cambios no formato dos recursos 

didácticos (apuntes, boletíns de exercicios...), ou cambios nos prazos de entrega das tarefas ou dos tempos para a realización de tarefas. 

Neste sentido, aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as TIC.  

 Realizacións de adaptacións significativas do currículo, cando as NEAE imposibiliten a consecución dos obxectivos marcados con 

carácter xeral para a etapa. Estas adaptacións levaranse a cabo seguindo o procedemento que estableza a Consellería de Educación no seu 

momento. Realizaranse procurando o máximo desenvolvemento posible das competencias; a avaliación continua e a promoción tomarán 



             

 
 

como referente os elementos fixados nas devanditas adaptacións. Estas adaptacións significativas suporán unha redefinición dos 

obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e instrumentos de avaliación previstos para esta materia, así como 

a utilización de material de traballo adaptado. 

 Medidas de apoio educativo fóra da aula. Consistirán na utilización de ferramentas para prestar o apoio educativo que poida precisar un 

alumno, fóra da aula e do horario de clase, cando as súas necesidades educativas poidan ser atendidas por esta vía. 

 

2.3.10.- ACCIÓNS DE EDUCACIÓN EN VALORES E DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Un dos obxectivos do proxecto educativo é conseguir que o alumnado sexa capaz de desenvolverse en diferentes ámbitos da vida, para 

que nun futuro se poda integrar como membro activo dunha cultura e unha sociedade. Para conseguir este obxectivo trataranse aspectos como os 

dereitos humanos e a paz, a saúde, o consumo, a tecnoloxía da información, a circulación viaria, a igualdade entre os sexos, etc., tamén forman 

parte do currículo, aínda que non aparezan formulados explicitamente nos contidos e obxectivos. 

 Pretendese fomentar a elaboración de xuízos propios mediante a participación activa na aula, que permitirá ao alumnado expresar as súas 

ideas e valorar as dos seus compañeiros. Potenciarase o traballo cooperativo e, por tanto, a responsabilidade persoal. 

Para acadar este obxectivo precísase que o alumno adquira certas capacidades que van resultar determinantes no seu futuro persoal e 

profesional, o que se coñece como competencias clave. A presente programación recolle no apartado Bloques de contido a maneira na que os 

contidos tratados contribúen ao desenvolvemento destas competencias. Pero ademais, é necesario promover determinadas actitudes ou 

comportamentos que aseguren un exercicio responsable desas competencias, tendo en conta que formamos persoas para vivir en sociedade. Por 

este motivo, aínda que non aparezan explicitamente recollidos nos bloques de contido nin na descrición das unidades didácticas, ao longo do 

curso incidirase, sempre que sexa posible, sobre os seguintes aspectos, coñecidos como elementos transversais do currículo: 

 

Igualdade efectiva entre homes e mulleres 

Fomentarase sempre o uso non sexista da linguaxe e tamén se destacarán as figuras literarias femininas tradicionalmente silenciadas. 



             

 
 

Respecto pola diversidade 

Nunha idade na que se está desenvolvendo a identidade sexual do alumnado, resulta de vital importancia fomentar o respecto pola 

orientación sexual que manifeste cada persoa, e loitar deste xeito contra as connotacións negativas asociadas tradicionalmente ás orientacións 

sexuais non convencionais. Do mesmo xeito, deben corrixirse actitudes discriminatorias ou comentarios despectivos cara outras persoas por 

razón de raza, relixión, procedencia, discapacidade ou condición social. Trátase de facer ver a diversidade como algo enriquecedor e non como 

unha fonte de conflitos. Este elemento transversal do currículo traballarase fundamentalmente detectando e corrixindo actitudes discriminatorias 

e aportando textos que remitan a outras culturas e formas de pensar. 

Prevención e resolución pacífica de conflitos 

No clima da aula é habitual que xurdan discrepancias sobre todo en canto á forma de traballar en grupo ou as responsabilidades de cada 

un. Nestes casos preséntase unha boa oportunidade para traballar a asertividade do alumnado e as técnicas para a resolución pacífica e dialogada 

dos conflitos. Por outra banda, nos traballos en grupo procurarase clarificar desde o principio a distribución de tarefas e a asignación de 

responsabilidades, como hábito para previr a a aparición de conflitos. 

Formación dunha cidadanía responsable 

O establecemento de normas de funcionamento na aula ou os requisitos e prazos de entrega que se sinalan nas actividades, constitúen 

unha primeira aproximación ás normas de convivencia que aceptamos como cidadáns. É importante que os alumnos comprendan os motivos que 

hai detrás destas pautas de traballo, para que os alumnos as perciban como unha maneira de mellorar a convivencia e non como unha mera 

imposición. 

Fomento da seguridade viaria e prevención dos accidentes de tráfico 

Traballamos con rapaces e rapazas que en poucos anos conducirán os seus vehículos polas estradas, e a siniestralidade viaria nos 

condutores con pouca experiencia é un problema grave na nosa sociedade. A área de Lingua Castelá e Literatura, ao abordar o estudo dos 

símbolos e a linguaxe non verbal, pode contribuír a desterrar a baixa percepción de risco que se pode ter a esas idades, e deste xeito preparar ao 

alumnado para que, chegado o momento, se mova con precaución e seguridade polas estradas. 

Por outra banda, tamén se pode traballar a responsabilidade dos alumnos como peóns, en especial no que se refire á interacción cos 

vehículos. Neste sentido, podemos emplear textos que aborden esta temática para fomentar o debate e a concienciación individual. 

 

2.3.11.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO 



             

 
 

  Na nosa disciplina unha das actividades máis importantes é a procura e procesamento de información. Este traballo coa información foi, 

ata hai poucos anos, fundamentalmente baseado no texto escrito, no libro. Hoxe en día, é case unha obviedade lembrar que se accede á 

información desde moi diferentes formatos. É un reto do sistema educativo ensinar ao noso alumnado chegar a ela, saber discriminar a que se 

pode usar e tirarlle proveito. 

  Nesta materia trataremos na medida do posible fomentar o uso das Tecnoloxías da Información e da Comunicación por exemplo cos 

seguintes elementos: 

- procura de información en plataformas dixitais. 

- consulta de xornais de diferentes lugares a través da Internet. 

- creación de blogs e páxinas persoais como ferramenta de traballo e de comunicación. 

- fomento da creación de documentos, tanto escritos como audiovisuais, que podan ser publicados en formatos dixitais.  

 

2.3.12.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR E AO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO 

  Nunha materia como a nosa o fomento da lectura é unha actividade básica en todos os niveis e en calquera contido que se estea tratando. 

Sería, en todo caso, un tema central dentro dos obxectivos da materia. Por tanto, practicamente todas as actividades programadas durante o curso 

terán como obxectivo o fomento da lectura. 

  Ademais destas actividades, tamén se farán outras que incidan neste aspecto: 

- asistencia a representacións teatrais. 

- potenciar a participación no clube de lectura do centro. 

- guías de lectura de diferentes obras, clásicas ou contemporáneas, da literatura española e universal. 



             

 
 

- concursos literarios convocado polo noso e por outros Centros. 

- participación activa en todas as actividades que o Equipo de Biblioteca ou o Departamento de Normalización Lingüística propoña e se adapten 

a este nivel educativo. 

 

2.3.13.- MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Recursos e materiais didácticos utilizados polo profesor: 

Programacións didáctica do departamento. 

Libros e guías do profesor. 

Libros de texto de diferentes editoriais. 

Información accesible a través de Internet, en páxinas de organismos oficiais, en páxinas comerciais, en diferentes foros de ensino, etc. 

Documentación persoal, coleccións de actividades e proxectos, etc. 

Libros de diferentes autores literarios e épocas. 

Material audiovisual. 

Recursos e materiais didácticos utilizados polos alumnos: 

 

 O caderno da materia. 

 Coleccións de apuntes, exercicios e actividades preparadas polos profesores. 

 Libro de texto da Editorial Oxford. 

 Libros de lectura. Proporanse un listado variado de  libros de lectura de carácter obrigatorio e outros de carácter voluntario que abarquen 

diferentes xéneros literarios e diferentes realidades.  

 Selección de textos para realizar exercicios de ortografía, de distintos aspectos léxicos, de diferentes usos da lingua, de comprensión e 



             

 
 

estruturación de diferentes tipos de textos, lectura y comprensión de textos literarios, comentarios de textos literarios. 

 Os libros e publicacións da biblioteca do centro. 

 Aula virtual: recursos didácticos en rede e multimedia. 

 Guías de lectura. 

 Diferentes noticias de xornais de todo tipo. 

 

2.3.14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 Podemos apuntar aquí algunhas das propostas xurdidas nas últimas reunións do Departamento: 

- Participación nas actividades organizadas no centro: Semana Cultural, día da Paz, da Muller, das Letras Galegas, Concurso literario de 

microrrelatos con motivo do día do libro, étc. Tamén se participará en certames convocados por outros centros. 

- Colaboración co equipo da biblioteca nas campañas de animación á lectura. 

Ao longo do curso iranse vendo as posibilidades de participar ou realizar máis actividades extraescolares.  

 



             

 
 

2.3.15.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR A CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE POR PARTE DO 

ALUMNO 

Competencia Indicadores de logro 

CCL 

 Responde ao que se pregunta de forma xustificada, con corrección gramatical, sen 

interferencias entre o galego e o castelán, tanto de forma oral como por escrito. 

 Redacta con corrección ortográfica e gramatical, con caligrafía lexible, sen 

interferencias entre o galego e o castelán. 

 Utiliza de maneira oportuna o vocabulario apropiado relacionado cos contidos 

abordados neste curso. 

 Le de maneira comprensiva, interpretando correctamente o sentido dos textos. 

CMCCT 

 Interpreta correctamente os gráficos para sacar as conclusións pertinentes. 

 Presenta a resolución dun problema de forma estruturada e razoada. 

 Manexa correctamente a linguaxe matemática. 

CD 

 Usa de maneira eficiente os buscadores para atopar información na rede. 

 Elabora documentos ben presentados utilizando o procesador de textos. 

 Elabora presentacións sinxelas como ferramenta de traballo. 

 Manexa o correo electrónico para intercambiar información co profesor ou cos 

compañeiros. 

 Xestiona os seus arquivos nun espazo de almacenamento. 

CAA 

 Incorpora as correccións sinaladas polo profesor en tarefas posteriores. 

 Aporta solucións propias ás incidencias que se presentan habitualmente na 

realización dun proxecto ou na propia aula. 

 Elabora representacións conceptuais propias, en forma de esquemas ou resumos. 

 Distingue as ideas principais das secundarias en textos de diferentes clases. 

CSC 

 Respecta as normas da aula e do centro en xeral, tanto no que se refire á seguridade 

como á limpeza e conservación. 

 Participa activamente nos traballos en grupo. 

 Mantén en orde o seu material de traballo. 

 Asume as responsabilidades que lle corresponden como alumno, tanto a nivel 

individual como dentro dun grupo de iguais. 



             

 
 

 Respecta aos demais membros da comunidade educativa. 

CSIEE 
 Toma a palabra de xeito pertinente e oportuno para facer comentarios ou preguntas. 

 Lidera ou organiza as tarefas que implican o traballo en grupo. 

 Propón alternativas factibles e pertinentes ás tarefas asignadas polo profesor. 

CCEC 

 Recoñece a importancia da literatura como expresión artística. 

 Preocúpase pola estética das súas creacións. 

 Identifica as tecnoloxías da información e a comunicación como vía de intercambio e 

enriquecemento cultural. 

CCL: C. Comunicación Lingüística; CMCCT: C. Matemática e competencias básicas en Ciencia e 

Tecnoloxía; CD: C. Dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: C. Sociais e Cívicas; CSIEE: Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e Expresións Culturais. 

  

2.3.16.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. INDICADORES 

DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

 

En diferentes momentos ao longo do curso, faráselles chegar aos alumnos información sobre certos aspectos da programación. Ao inicio 

do curso comunicaráselles de forma esquemática a secuencia de unidades que serán  impartidas ao longo do curso dacordo coa programación. 

Ao inicio de cada avaliación serán informados de xeito detallado sobre os seguintes puntos: 

 Unidades impartidas en cada avaliación , especificando cada un dos seus puntos. 

 Temporalización e secuencia das diferentes actividades programadas, incluídas as actividades de avaliación. 

 Información precisa acerca dos criterios de avaliación e cualificación, incluíndo as porcentaxes de ponderación asignados a cada unha das 

probas e actividades de avaliación e o sistema de recuperación. 

Ao final de curso recollerase a valoración do alumnado sobre certos aspectos da programación: preferencia polas diferentes unidades, 

polas diferentes actividades levadas a cabo e suxestións sobre algúns aspectos dos temas tratados ou de outros novos do seu interese. Esta 

información engadirase á avaliación da propia programación. 



             

 
 

As membros do departamento aplicarán diferentes instrumentos que permitan a correcta avaliación desta Programación Didáctica. A toma 

de datos e información necesaria para este proceso de avaliación farase a partir de varias fontes: 

 Estatísticas de resultados e cualificacións do alumnado do centro, interpretadas como porcentaxes de consecución de obxectivos. 

 Informes das profesoras do Departamento. 

 Informes presentados polas profesoras, para a redacción da memoria final do curso, onde se especificarán o total das unidades impartidas, 

así como as posibles modificacións, se fose o caso, introducidas na programación e os motivos de ditas modificacións. 

 Enquisas realizadas entre os membros do Departamento. 

 Datos da valoración da programación por parte dos alumnos recollidos a través de enquisas. 

A partires das anteriores fontes de datos, e durante o curso, os membros do departamento aplicarán diferentes instrumentos de avaliación 

que permitan valorar de forma correcta aspectos como: 

 Idoneidade da secuencia de contidos. 

 Adecuada ponderación dos contidos que integran cada bloque. 

 Temporalización adecuada das diferentes unidades . 

 Adecuación dos instrumentos e criterios de avaliación aos estándares de aprendizaxe. 

Usarase un cuestionario como o seguinte para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente e os resultados constarán na memoria final 

de curso. 

 

 

 

 

DIVERSIDADE 1 2 3 4 Propostas de 

mellora 

Ao princípio do curso fíxose algún tipo de actividade para coñecer a composición da clase.      

Tense en conta a diversidade á hora de organizar a clase e crear grupos.       

Dase a cada alumna ou alumno a información que necesita.      



             

 
 

Creánse actividades de diferentes niveis.      

Adáptanse as actividades ao alumnado que se afasta da media tanto por arriba como por abaixo.      

PROGRAMACIÓN DE AULA   

Tense en conta a programación á hora de planificar as clases.      

Recóllense e arguméntanse as modificacións respecto á programación do curso.      

Déixase claro ao alumnado que se vai facer en cada unidade de traballo e como vai ser avaliada.      

ACTIVIDADES NA AULA       

Propóñense agrupamentos diferentes (individuais, parellas, pequeno grupo, gran grupo...)      

Deséñanse actividades variadas (lectura, análise, investigación, creación, debate...)      

Propóñense actividades que promoven a autonomía na aprendizaxe.      

Utilízanse ferramentas diversas (libros de consulta, libros de lectura, TIC...)      

Pásase a maior parte do tempo da clase con explicacións teóricas.      

Pásase a maior parte do tempo da clase pedindo a atención do alumnado.      

Adícase a maior parte do tempo a promover que o alumnado faga actividades diversas.      

AVALIACIÓN   

O alumnado está sempre informado de como será a avaliación antes de comezar cada traballo, proxecto ou 

unidade nova. 

     

Utilízanse diferentes tipos de probas para avaliar (exposicións, exames, traballos, debates...)      

Prográmanse plans de recuperación para aquelas alumnas ou alumnos que non alcanzan os obxectivos 

mínimos. 

     

A avaliación está baseada nas competencias clave.       

 

 

 

 

2.4- 4º ESO 

 



             

 
 

 2.4.1.-  OBXECTIVOS 

1. Comprender discursos orais e escritos nos diversos contextos da actividade social e cultural. 

2. Utilizar a lingua para expresarse de forma coherente e adecuada nos diversos contextos 

da actividade social e cultural, para tomar conciencia dos propios sentimentos e ideas e para 

controlar a propia conduta. 

3. Coñecer a realidade plurilingüe de España e as variedades do castelán e valorar esta diversidade como unha riqueza cultural. 

4. Utilizar a lingua oral na actividade social e cultural de forma adecuada ás distintas situacións 

e funcións, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. 

5. Empregar as diversas clases de escritos mediante os que se produce a comunicación coas 

institucións públicas, privadas e da vida laboral. 

6. Utilizar a lingua eficazmente na actividade escolar para buscar, seleccionar e procesar información e para redactar textos propios do ámbito 

académico. 

7. Utilizar con progresiva autonomía e espírito crítico os medios de comunicación social e as 

tecnoloxías da información para obter, interpretar e valorar informacións de diversos tipos e 

opinións diferentes.  

8. Facer da lectura fonte de pracer, de enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo 

e consolidar hábitos lectores. 

9. Comprender textos literarios utilizando coñecementos básicos sobre as convencións de cada 

xénero, os temas e motivos da tradición literaria e os recursos estilísticos. 

10. Aproximarse ao coñecemento de mostras relevantes do patrimonio literario e valoralo como 

un modo de simbolizar a experiencia individual e colectiva en diferentes contextos histórico-culturais. 

11. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico 

para comprender textos orais e escritos e para escribir e falar con adecuación, coherencia, 

cohesión e corrección. 

12. Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os estereotipos lingüísticos que 

supoñen xuízos de valor e prexuízos clasistas, racistas ou sexistas. 

 



             

 
 

 2.4.2.- CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 (vid. 2.2.2) 

    2.4.3.- CONTIDOS. SECUENCIACIÓN 

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar.  

 

  Comprensión de textos procedentes dos medios de comunicación audiovisual, como debates 

  en radio ou televisión e opinións dos oíntes. 

  
Exposición da información tomada de varios medios de comunicación acerca dun tema de actualidade contrastando os diferentes puntos 

de vista e as opinións expresadas por devanditos medios, respectando as normas que rexen a interacción oral. 

  
Presentacións orais ben estruturadas sobre temas relacionados coa actividade académica 

ou a actualidade que admitan diferentes puntos de vista, utilizando o apoio de medios audiovisuais e das tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

  
Comprensión de presentacións, exposicións ou conferencias realizadas no ámbito académico 

relacionadas con contidos de diferentes materias. 

  
 Intervención activa nas situacións de comunicación propias do ámbito académico, especialmente nas propostas de planificación das 

actividades e na presentación de informes de seguimento e avaliación das tarefas. 

  
Actitude de cooperación e de respecto en situacións de aprendizaxe compartida. 

  
Utilización da lingua para tomar conciencia dos coñecementos, as ideas e os sentimentos 

propios e para regular a propia conduta. 

 

Bloque 2. Ler e escribir 

Con formato: Numeración y viñetas



             

 
 

 

Comprensión de textos escritos 

  

Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais como disposicións 

legais, contratos, folletos e correspondencia institucional e comercial. 

  

Comprensión de textos dos medios de comunicación atendendo especialmente aos xéneros 

de opinión, como editoriais ou columnas. 

  

Comprensión de textos do ámbito académico, atendendo especialmente á consulta, en diversos soportes, de dicionarios, glosarios, e outras 

fontes de información, incluíndo fragmentos de ensaios.  

  

Utilización das bibliotecas e das tecnoloxías da información e a comunicación de forma 

autónoma para a localización, selección e organización de información. 

Actitude reflexiva e crítica con respecto á información dispoñible ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de discriminación. 

 

Composición de textos escritos 

  

Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais como foros, solicitudes 

e instancias, reclamacións, currículo vitae e folletos. 

  

Composición de textos propios dos medios de comunicación como cartas ao director e artigos 

de opinión (editoriais e columnas), destinados a un soporte escrito ou dixital. 

  

Composición, en soporte papel ou dixital, de textos propios do ámbito académico, especialmente textos expositivos, explicativos e 

argumentativos elaborados a partir da información obtida en diversas fontes e organizada mediante esquemas, mapas conceptuais e 

resumos, así como a elaboración de proxectos e informes sobre tarefas e aprendizaxes. 



             

 
 

  

Interese pola composición escrita como fonte de información e aprendizaxe, como forma de comunicar as experiencias e os 

coñecementos propios, e como forma de regular a conduta. 

  

Interese pola boa presentación dos textos escritos tanto en soporte papel como dixital, con respecto ás normas gramaticais, ortográficas e 

tipográficas. 

 

Bloque 3. Educación literaria 

 Lectura de novelas e relatos desde o século XIX até a actualidade. 

 Lectura comentada e recitado de poemas contemporáneos, con especial atención ás achegas 

do simbolismo e as vangardas á linguaxe poética, valorando a función dos elementos 

simbólicos e dos recursos retóricos e métricos no poema. 

 Lectura comentada de relatos contemporáneos de diverso tipo que ofrezan distintas estruturas e voces narrativas. 

 Lectura comentada e dramatizada de breves pezas teatrais contemporáneas, ou de fragmentos, de carácter diverso constatando algunhas 

innovacións nos temas e as formas. 

 Coñecemento das características xerais dos grandes períodos da historia da literatura 

desde o século XIX até a actualidade. 

 Achegamento a algúns autores relevantes das literaturas hispánicas e europea desde o século 

XIX até a actualidade. 

 Composición de textos de intención literaria e elaboración de traballos sobre lecturas. 

 Utilización con certa autonomía da biblioteca do centro, das da contorna e de bibliotecas 

virtuais. 

 Desenvolvemento da autonomía lectora e aprecio pola literatura como fonte de pracer e de coñecemento doutros mundos, tempos e 

culturas. 

 

Bloque 4. Coñecemento da lingua 

  

Coñecemento dos diferentes rexistros e dos factores que inciden no uso da lingua en distintos 

ámbitos sociais e valoración da importancia de usar o rexistro adecuado segundo as 

circunstancias da situación comunicativa. 



             

 
 

 Coñecemento da diversidade lingüística de España (linguas e dialectos) e da situación actual 

do español no mundo. 

  

Recoñecemento e utilización dalgunhas formas de expresión da subxectividade en textos de carácter expositivo e argumentativo e 

identificación e uso das variacións que adoptan as formas deícticas en relación coas situacións de comunicación. 

  

Identificación e uso reflexivo de distintos procedementos de conexión nos textos, con especial 

atención a conectores de causa, consecuencia, condición e hipótese, e dos mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna, 

favorecendo a autonomía na revisión dos propios 

textos. 

  

Recoñecemento e uso coherente da correlación temporal na coordinación e subordinación 

de oracións e no discurso relatado (paso de estilo directo a indirecto). 

  

Recoñecemento dos esquemas semántico e sintáctico da oración, construción e transformación de enunciados de acordo con estes 

esquemas e uso da terminoloxía sintáctica necesaria nas actividades: enunciado, frase e oración; suxeito e predicado; predicado nominal e 

predicado verbal; suxeito, verbo e complementos; axente, causa e paciente; oración impersoal; oración activa e oración pasiva; oración 

transitiva e intransitiva; complemento directo, indirecto, de réxime, circunstancial, axente e atributo; oracións  subordinadas substantivas, 

adxectivas e adverbiais.  

Distinción entre a forma (categoría gramatical) e a función das palabras, así como coñecemento dos procedementos léxicos (afixos) e 

sintácticos para o cambio de categoría. 

  

Interpretación das informacións lingüísticas que proporcionan os dicionarios da lingua 

(gramaticais, semánticas, rexistro e normativa). 

  

Uso con certa autonomía de dicionarios e correctores ortográficos dos procesadores de textos. 

 

Coñecemento e uso reflexivo das normas ortográficas, empregando os termos apropiados na explicación sobre o uso (sílaba tónica, tache 

diacrítica, etc.) e apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse á norma lingüística.  

 



             

 
 

PROCEDEMENTOS 

• Comprensión de textos orais e escritos de distinto tipo. 

• Análise de textos orais e escritos de distinto tipo atendendo á súa intención comunicativa, ás características da situación de comunicación e aos 

seus elementos formais. 

• Comentario oral e escrito de textos orais e escritos de distinto tipo. 

• Lectura expresiva de textos atendendo a diversos recursos: dicción, entoación, intensidade de voz, acentuación, pausas, énfases, etc., 

adecuados ás características dos textos na súa lectura en voz alta. 

• Produción de textos orais e escritos con distintas finalidades e con arranxo a situacións de comunicación e contextos sociais diversos. 

• Realización de tarefas de aprendizaxe (esquemas, guións, axendas, resumos, subliñados, cronoloxías, apuntes, comentarios de textos, 

cuestionarios, consultas bibliográficas, traballos de investigación, etc.). 

• Utilización de marcas de adecuación do texto ao contexto e de procedementos de cohesión textual. 

• Análise, clasificación e manipulación de unidades lingüísticas. 

• Utilización das normas ortolóxicas e ortográficas na produción de textos orais e escritos. 

• Utilización dos distintos tipos de dicionarios na produción, comprensión e análise de textos propios e alleos (orais e escritos). 

• Lectura  e comentario de textos literarios: 

– Identificación dos trazos formais e temáticos dos textos literarios da literatura dos séculos XIX e XX. 

– Comparación de textos literarios  dos séculos XIX e XX. 

• Recoñecemento das relacións entre os textos literarios e os seus autores, e a contorna histórico, social e cultural da súa produción: 



             

 
 

– Elaboración dun xuízo persoal argumentado sobre algúns textos literarios. 

• Produción de textos de intención literaria dos diferentes xéneros, de forma libre ou a partir de modelos, axustándose, neste caso, ás súas 

características formais, buscando un estilo propio de expresión. 

• Análise das diferenza, semellanzas e relacións entre linguaxes verbais e non verbais. 

• Análise de mensaxes propagandísticos e publicitarios, e dos seus elementos configuradores, con atención especial ás estratexias persuasivas 

adoptadas. 

ACTITUDES 

• Valoración da lingua oral e escrita e da linguaxe non verbal como instrumentos para satisfacer unha ampla gama de necesidades de 

comunicación (transmitir información, expresar sentimentos e ideas, contrastar opinións, facer publicidade, etcétera) e para regular e modificar 

condutas. 

• Interese pola lectura como fonte de información, aprendizaxe, coñecemento e pracer. 

• Valoración do aspecto lúdico e creativo da lingua oral e escrita. 

• Valoración da lingua como produto e proceso sociocultural que evoluciona e como vehículo de transmisión e creación cultural. 

• Receptividade, interese e respecto polas opinións alleas expresadas a través da lingua oral e escrita e a través de linguaxes non verbais. 

• Valoración e respecto polas normas que rexen o intercambio comunicativo en diálogos, coloquios, debates, etc. 

• Respecto cara ás convencións da norma escrita, valorando simultaneamente a potencialidade innovadora e creativa do seu uso. 

• Respecto polas convencións lingüísticas e polas normas de corrección, coherencia e propiedade expresiva nas producións orais e escritas. 

• Respecto polos códigos das diferentes linguaxes non verbais e polas normas que regulan o seu uso. 



             

 
 

• Interese, esforzo e autoesixencia na elaboración rigorosa e sistematizada das producións orais e escritas propias, recoñecendo o erro como 

parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

• Actitude crítica ante as diversas determinacións sociais que regulan os usos orais e escritos, ante as expresións da lingua oral e escrita, ante as 

mensaxes non verbais e ante o contido ideolóxico das obras literarias e os temas que denotan unha discriminación social, racial, sexual, etc. 

• Valoración do feito literario como produto lingüístico, estético e cultural. 

• Interese e gusto pola lectura de textos literarios de diferentes épocas históricas, con especial interese nas obras  máis importantes dos séculos 

XIX e XX. 

• Valoración das diversas producións literarias en lingua castelá como expresión da súa riqueza pluricultural e plurilingüística. 

• Recepción activa e actitude crítica ante as mensaxes dos distintos medios de comunicación. 

•  Interese e receptividade ante as novas tecnoloxías de comunicación e actitude 

séculos XIX e XX.  

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  

PRIMEIRO TRIMESTRE 

O comentario literario.  

Estudo da lingua:  



             

 
 

- os sintagmas, funcións, oración e enunciado, a oración composta, a coordinación, a xustaposición e subordinación substantiva 

e adxectiva.  

- as palabras: estrutura e formación.  

Ortografía: acentuación, letras b e v. 

Literatura: Romanticismo, Realismo e Modernismo. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Comunicación: o concepto de texto, coherencia e cohesión. Tipos de textos. 

Estudo da lingua: a subordinación adverbial. 

O comentario crítico. 

Ortografía: g e j, ll e y, h. Homófonas. 

Literatura: Xeración do 98, vangardas e xeración do 27. 

 

 

 



             

 
 

TERCEIRO TRIMESTRE 

Comunicación: a argumentación, a publicidade, xéneros xornalísticos, textos administrativos da vida cotiá. 

Estudo da lingua: diversidade lingüística 

A formación do léxico. O castelán: extensión, variedades xeográficas.A lingua española en América. 

Literatura: poesía, teatro e novela de posguerra. A narrativa hispanoamericana. 

 

2.4.4.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Extraer as ideas principais e os datos relevantes de presentacións dunha certa extensión ou de conferencias non moi extensas e 

identificar o propósito, a tese e os argumentos de declaracións ou de debates públicos en medios de comunicación ou no marco escolar. 

Este criterio está dirixido a pescudar se os alumnos e as alumnas son capaces de elaborar esquemas e resumos de exposicións orais, recollendo as 

intencións, as teses e os argumentos 

de declaracións públicas de tipo persuasivo ou dos participantes en debates públicos ou celebrados no marco escolar. 

 

2. Identificar e contrastar o propósito en textos escritos do ámbito público e dos medios de comunicación; comprender instrucións que 

regulan a vida social e procesos de aprendizaxe complexos; inferir o tema xeral e temas secundarios; distinguir como se organiza a 

información; contrastar explicacións e argumentos e xulgar a eficacia dos procedementos lingüísticos usados. 

Este criterio serve para avaliar se Identifican o acto de fala (protesta, advertencia, invitación...) e o propósito comunicativo nos textos máis 

usados para actuar como membros da sociedade 

e nos medios de comunicación (cartas ao director, columnas de opinión, publicidade); seguen 

instrucións para realizar actividades en ámbitos públicos próximos á súa experiencia social e en situacións de aprendizaxe que constitúen 

procesos de certa complexidade; infiren o tema xeral 

e os temas secundarios a partir de informacións que se repiten no texto e dos seus propios 

coñecementos; establecen a relación entre as partes dunha explicación e dunha argumentación 

aplicando técnicas de organización de ideas; identifican as diferenzas entre explicacións dun 

mesmo feito e entre argumentos de signo contrario e son capaces de xulgar o papel dalgúns 



             

 
 

procedementos lingüísticos (rexistro, organización do texto, figuras retóricas) na eficacia do 

texto (claridade, precisión, capacidade de persuasión). 

 

3. Expor, explicar, argumentar, resumir e comentar, en soporte papel ou dixital, usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con 

claridade, enlazando os enunciados en secuencias lineais cohesionadas, respectando as normas gramaticais e ortográficas e valorando a 

importancia de planificar e revisar o texto. 

Este criterio está destinado a avaliar que redactan os textos cunha organización clara e enlazando as oracións nunha secuencia lineal cohesionada 

e que manifestan interese en planificar os textos e en revisalos realizando sucesivas versións até chegar a un texto definitivo adecuado polo seu 

formato e o seu rexistro. Neste curso avaliarase se saben compor textos propios do ámbito público, como foros, solicitudes e instancias, 

reclamacións, curriculum vitae e folletos informativos e publicitarios, de acordo coas convencións destes xéneros; redactar textos xornalísticos de 

opinión usando eficazmente recursos expresivos e persuasivos; resumir exposicións, explicacións e argumentacións reconstruíndo os elementos 

básicos do texto orixinal; compor exposicións, explicacións e argumentacións recorrendo a diversas fontes e asegurando unha lectura fluída; 

expor proxectos de traballo e informar as conclusións. Valorarase tamén a boa presentación dos textos escritos tanto en soporte papel como 

dixital, con respecto ás normas ortográficas e tipográficas. 

 

4. Realizar presentacións orais claras e ben estruturadas sobre temas relacionados coa 

actividade académica ou a actualidade social, política ou cultural que admitan diferentes puntos de vista e diversas actitudes ante eles 

coa axuda de medios audiovisuais e das tecnoloxías da información e a comunicación. 

Con este criterio quérese observar se os alumnos e alumnas son capaces de realizar unha exposición sobre un tema, coa axuda de notas escritas e 

eventualmente co apoio de recursos 

como carteis ou diapositivas, sinalando diferentes puntos de vista ante el e presentando as razóns a favor ou en contra que se poden dar, de modo 

que se proporcione aos oíntes datos 

relevantes e criterios para que poidan adoptar unha actitude propia. Valorarase especialmente a 

utilización dos medios audiovisuais e as tecnoloxías da información e a comunicación como 

apoio nas presentacións orais. 

 

5. Expor unha opinión ben argumentada sobre a lectura persoal de relatos de certa extensión e novelas desde o século XIX até a 

actualidade; avaliar a estrutura e o uso dos elementos do xénero, o uso da linguaxe, o punto de vista e o oficio do autor; relacionar o 

sentido da obra co seu contexto e coa propia experiencia. 



             

 
 

Este criterio avalía a competencia lectora no ámbito literario, por medio da lectura persoal 

de obras dos períodos literarios estudados (desde o século XIX até a actualidade). Os alumnos 

e as alumnas deberán considerar o texto de maneira crítica; avaliar o seu contido, a estrutura 

xeral, ao uso que se fai dos elementos caracterizadores do xénero, con especial atención 

á orde cronolóxica e á voz ou voces do narrador, o uso da linguaxe (rexistro e estilo), o punto 

de vista e o oficio do autor. Deberán emitir unha opinión persoal, ben argumentada, sobre os 

aspectos máis apreciados e menos apreciados da obra, e sobre a implicación entre os seus contidos e as propias vivencias. 

 

6. Utilizar os coñecementos literarios na comprensión e a valoración de textos breves ou fragmentos, atendendo especialmente ás 

innovacións dos xéneros e das formas (na versificación e na linguaxe) na literatura contemporánea. 
Con este criterio preténdese avaliar a asimilación dos coñecementos literarios en función da 

lectura, a valoración e o goce dos textos comentados en clase; obsérvase a capacidade de distanciarse do texto literario para avaliar o seu contido, 

a súa organización, o uso da linguaxe e o oficio do autor. Terase en conta a comprensión dos temas e motivos e o recoñecemento 

da recorrencia de certos temas ou da aparición doutros novos, o recoñecemento dos xéneros 

e das súas características e novidades na literatura contemporánea, con carácter xeral 

(relato ou drama realista, fantástico, poético; poesía romántica, vangardista, social), así como as 

achegas do simbolismo e das vangardas á linguaxe poética. 

 

7. Explicar relacións entre as obras lidas e comentadas, o contexto histórico e literario en que aparecen e os autores máis relevantes 

desde o século XIX até a actualidade, realizando un traballo persoal de información e de síntese, expondo unha valoración persoal, ou de 

imitación e recreación, en soporte papel ou dixital. 

Este criterio trata de comprobar que se comprende o fenómeno literario como unha actividade comunicativa estética nun contexto histórico 

determinado, mediante un traballo persoal, en soporte papel ou dixital, no que se sintetice a información obtida sobre un autor, obra ou 

movemento desde o século XIX até a actualidade; tamén se pode propor a composición dun texto no que se imite ou recree algún dos modelos 

utilizados en clase. Desta forma pódese comprobar que se adquire un coñecemento dos períodos e movementos literarios desde o século XIX até 

a actualidade, así como de obras e de autores máis relevantes durante eses séculos. 

 

8. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos orais e 

escritos e para a composición e revisión autónoma dos textos. 



             

 
 

Con este criterio búscase pescudar se se utilizan os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso en relación coa comprensión e a 

composición e se se utilizan con autonomía na revisión de textos. Avaliaranse todos os aspectos da adecuación e cohesión e especialmente a 

expresión 

da subxectividade (opinión, valoración, certeza, inclusión de citas) e as variacións expresivas da 

deixe (fórmulas de confianza, de cortesía); a construción de oracións simples e complexas con diferentes esquemas semántico e sintáctico; os 

procedementos de conexión e, en concreto, os 

conectores de causa, consecuencia, condición e hipótese; os mecanismos de referencia interna; 

os diferentes procedementos para compor enunciados con estilo cohesionado (alternativa entre 

construcións oracionais e nominais; entre xustaposición, coordinación e subordinación). 

Ademais das normas que foron obxecto de avaliación en cursos anteriores, terase en conta 

a ortografía de elementos de orixe grecolatino, a contribución da puntuación á organización 

cohesionada da oración e do texto, o uso da raia e o paréntese en incisos e os 

usos expresivos das aspas. 

 

9. Coñecer e usar a terminoloxía lingüística adecuada na reflexión sobre o uso. 

Con este criterio preténdese comprobar que se coñece e úsase de forma adecuada a terminoloxía 

necesaria para referirse aos coñecementos gramaticais e ás actividades que se realizan 

en clase. Comprobarase o coñecemento da terminoloxía adquirida en cursos anteriores e da 

incluída neste curso. Comprobarase tamén que se distingue entre forma e función das 

palabras e coñécense os procedementos léxicos e sintácticos para os cambios de categoría. Valorarase a progresiva autonomía na obtención de 

todo tipo de información lingüística en dicionarios e outras obras de consulta. 

 

  2.4.4.1. MÍNIMOS ESIXÍBEIS 

 

- Identifica as ideas principais e secundarias nos diferentes textos expositivos e argumentativos. 

- Redacta textos expositivos de acordo cos seus fins e intencións. 

- Redacta textos argumentativos de acordo cos diversos tipos de argumentos e as súas estruturas.  

- Expresa a súa opinión de forma argumentada en comentarios críticos. 



             

 
 

- Integra informacións procedentes de diferentes textos sobre un tema co fin de elaborar unha síntese sen copiar literalmente os datos 

investigados. 

- Identifica as diversas categorías gramaticais. Sinala as súas funcións nas oracións distinguindo a estrutura dos diferentes sintagmas . 

- Distingue as relacións entre as diferentes oracións compostas. 

- Identifica os trazos lingüísticos propios dos diversos usos xeográficos, sociais e estilísticos da lingua, mediante a observación directa e a 

comparación de producións diversas. 

-Produce textos con coherencia, adecuación e corrección, mediante os mecanismos de cohesión obxecto de estudo da lingüística do texto. 

-Utiliza as novas e vellas tecnoloxías da información para realizar traballos sinxelos de investigación. 

- Coñece e identifica as principais obras e autores da literatura española dos séculos XIX e XX. 

- Analiza textos literarios de diferentes xéneros, demostrando que entende o seu sentido.  

- Facer a lectura do 50% dos libros obrigatorios e demostrar o aproveitamento dos mesmos. 

 

 2.4.4.2.-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 A avaliación caracterizase por ser continua, integradora e individualizada. Require unha constante recollida de información. Valoraranse: 

as actitudes e hábitos de traballo, os coñecementos e os contidos procedementais. 

 Ao longo de cada curso realizaranse catro sesións de avaliación, tres trimestais-ordinarias, a última das cales será a avaliación final, e 

unha extraordinaria no mes de setembro. 

           Os progresos dos alumnos e alumnas valoraranse en relación co punto de partida, o que conleva a necesidade de que se realice unha 

avaliación inicial. A partir desta información recolleita, a profesora seleccionará aqueles contidos e obxectivos máis adecuados á  realidade dos 

alumnos e planificará as actividades que lles permitan progresar desde  a súa situación inicial. 

 

 2.4.4.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 O alumno/a  que ao acabar o curso teña de nota media na materia entre 10-5 puntos promociona. Teranse en conta os criterios de 

cualificación do apartados anterior. Ä hora de avaliar, sopesaranse todos os contidos (conceptos, procedementos, actitudes) 



             

 
 

 Lingua Castelá e Literatura é considerada coma materia con contidos progresivos , polo tanto valorase a evolución positiva e global do 

alumno/a . 

 Os criterios de promoción para pasar de curso están recollidos no documento Criterios de Avaliación e Promoción para ESO , que será 

parte integradora do PCC. 

 2.4.5.- METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

   A metodoloxía pretende implicar de forma activa ao alumno na súa propia aprendizaxe. Isto esixe que o papel do profesor sexa 

fundamentalmente a indagación, por parte do alumno, daqueles aspectos que descoñece ou que non domina suficientemente. A través de 

actividades iniciais de motivación e descubrimento inténtase que os alumnos véxanse na situación de coñecer e utilizar os procedementos 

necesarios para profundar nos contidos e integralos significativamente no sistema conceptual que xa posúen. O profesor debe orientar e 

colaborar, resolvendo dúbidas e promovendo novos camiños. Este papel de guía da aprendizaxe non quere dicir que en moitas ocasións non 

xurda a necesidade de explicar todos aqueles aspectos que a situación concreta esixa. 

As actividades utilizan o traballo en gran grupo e en pequenos grupos. O traballo entre iguais é moi eficaz para a aprendizaxe, pois 

fomenta a solidariedade e a responsabilidade. Como actividade individual destacaremos o caderno-diario no que o alumno debe recoller os 

exercicios de clase, as definicións de conceptos, as cuestións e suxestións suscitadas na clase e, sobre todo, as impresións persoais de todos 

aqueles temas que desexe comentar. O profesor controlará a corrección gramatical e ortográfica, a presentación, a lexibilidade e o léxico 

apropiado.    

  As estratexias metodolóxicas adaptaranse aos distintos bloques de contidos establecidos, segundo os obxectivos marcados, os 

procedementos utilizados e as actitudes que se queren fomentar. 

 

2.4.6.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

  2.4.6.1. ORDINARIA 

           A avaliación caracterizase por ser continua, integradora e individualizada. Os progresos dos alumnos e alumnas valoraranse en relación co 

punto de partida, o que conleva a necesidade de que se realice unha avaliación inicial. A partir desta información recolleita, a profesora 



             

 
 

seleccionará aqueles contidos e obxectivos máis adecuados á  realidade dos alumnos e planificará as actividades que lles permitan progresar 

desde  a súa situación inicial. Valorarase tamén o correcto comportamento en clase, a actitude favorable cara á materia, o respecto polas normas 

de convivencia e o respecto nos prazos establecidos para a entrega dos diferentes traballos. Nos distintos traballos terase en conta a orixinalidade, 

creatividade, limpeza, orde, estruturación, comprensión e expresión escrita, ortografía e a utilización dun vocabulario adecuado a situación 

comunicativa. 

 

2.4.6.2. EXTRAORDINARIA: PARA O ALUMNADO QUE PERDEU A AVALIACIÓN CONTINUA.  

 O alumnado que perde a dereito á Avaliación continua por reiteradas faltas de asistencia, fará un único exame final que abranguerá toda a 

materia do curso. Dito exame final será confeccionado e valorado por tódolos compoñentes do Departamento, tendo en conta os criterios de 

avaliación que figuran na Programación da materia.  

  2.4.6.3. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 

  Como en todos os apartados, os sistemas de cualificación serán diversos e responderán ás características e necesidades dos grupos. 

  De forma xeral, usáranse os seguintes sistemas: 

 Probas obxectivas: mínimo unha proba obxectiva ao trimestre para determinar a consecución dos obxectivos programados. A criterio da 

profesora do curso poderán facerse máis dunha proba por trimestre. 

 Probas de lectura: a lectura de carácter obrigatorio será avaliada con probas orais ou escritas sobre o contido da mesma. 

 Caderno da aula: avaliarase o traballo na aula a través do caderno do alumno ou alumna. 

 Traballos variados: a adquisición do coñecemento dos diferentes contidos tratados na aula serán avaliados tamén con exercicios e 

actividades preparados ad hoc para este mester.  

           A avaliación apóiase na recollida de información, a través tanto da observación diaria na aula, como nos diferentes traballos solicitados, 

caderno e probas obxectivas que se propoñan. As probas obxectivas valoraranse un 60%; o traballo desenvolvido na aula e na casa un 20% e a 

actitude un 20%. As faltas de ortografía, tanto en traballos como en exames, baixarán 0.25 puntos e considerarase que con máis de 10 faltas o 

exercicio será nulo e deberá ser recuperado tal e como marque a profesora do grupo.  



             

 
 

Aquel alumnado que copie nun exame suspenderá directamente ese exame, se copia dúas veces suspenderá a avaliación e se persiste na 

súa actitude perderá o dereito a avaliación continua e será avaliado cun exame global en xuño.  

A nota da avaliación final ordinaria quedará determinada segundo a seguinte ponderación: 

1ª AVALIACIÓN: 30% 

2ª AVALIACIÓN: 30% 

3ª AVALIACIÓN: 40% 

Se se avalía por separado nas probas escritas os contidos de lingua e os contidos de literatura, o alumnado deberá ter un mínimo de 4 

puntos en cada proba para facer media. Se na mesma proba se contemplan contidos de literatura e contidos de lingua, deixar unha das partes en 

branco implicará o desconto da nota desa parte na nota global da proba.  

 

  2.4.6.4.- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

  2.4.6.4.1. Da propia materia durante o curso. 

  (vid. 2.3.7.1) 

 

  2.4.6.4.2. Da materia pendente doutros cursos. 

  Cada profesora encargárase de avaliar o alumnado coa materia pendente de cursos anteriores. Durante o curso, a profesora 

traballará con cada alumno e alumna persoalmente, de maneira que vaian practicando os contidos da materia do ano anterior. Cada alumno ou 

alumna practicará especialmente aqueles apartados nos que ten máis dificultades, para o efecto, a profesora responsábel fará un material 

adecuado destinado a ese fin.   



             

 
 

  A avaliación da materia pendente farase a través de traballos prácticos que serán entregados ao alumnado e que este deberá devolver 

realizados, no prazo establecido. No caso de que estes traballoso estean mal realizados, volverán a entregarse para a súa corrección. A través da 

entrega destes traballos poderase aprobar a materia. 

 Se coa realización destes traballos non se acadaron os obxectivos propostos para a materia, realizarase unha proba obxectiva en maio que 

constará dos seguintes apartados: 

 Cuestións de comprensión e expresión escrita. 

 Cuestións de gramática e léxico contidas na programación do nivel pendente. 

 Cuestións de literatura contidas na programación do nivel pendente. 

Se se avalía por separado nas probas escritas os contidos de lingua e os contidos de literatura, o alumnado deberá ter un mínimo de 4 

puntos en cada proba para facer media.  Se na mesma proba se contemplan contidos de literatura e contidos de lingua, deixar unha das partes en 

branco implicará o desconto da nota desa parte na nota global da proba.  

 

2.4.7.- MATERIAlS E RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO. 

o Libro de texto: Editorial “Oxford”. 

o Libros de lectura 

o Unha selección de textos para realizar exercicios de ortografía, de distintos aspectos léxicos, de diferentes usos da lingua, de 

comprensión e estruturación de diferentes tipos de textos, lectura y comprensión de textos literarios, comentarios de textos 

literarios. 

o Apuntes de clase. 

o Guías de lectura. 

o Traballarase ao longo do curso co xornal . 

o Material audiovisual. 

o Material en rede e multimedia. 

2.4.8.- PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE AOS TEMAS TRANSVERSAIS 



             

 
 

 A importancia da transmisión e a asimilación de valores universais no conxunto das tarefas educativas levounos a tratar de maneira 

relevante esta cuestión cun espazo propio no 

noso proxecto. 

  No noso proxecto, queremos destacar a importancia que o traballo en equipo ten como recurso pedagóxico no tratamento da educación en 

valores. A importancia que ten o traballo en equipo desde o punto de vista esencialmente educativo merece uns comentarios particulares.  

  Traballar en equipo comporta intrinsecamente un alto contido de educación en valores. A realización dunha tarefa en forma común 

permite vivir unha serie de valores que irán arraigando así no alumnado. Cando traballamos en equipo pomos en xogo e activamos os seguintes 

valores: 

 O espírito de colaboración. Moitas iniciativas teñen unha realización máis fácil e máis gratificante se se fan en equipo. Outras actuacións 

requiren forzosamente a cooperación de diversas 

persoas. 

  

A vontade de participación. A constante intervención en traballos de colaboración e os gratificantes resultados que deles se derivan 

promoven a vontade de participación dos 

nenos e as nenas. 

 A implicación social. As cuestións que requiren a intervención de moitas mans fannos ver que a miúdo hai que implicarse persoalmente 

nunha contorna social ou grupal para 

conseguir mellores solucións ou para alcanzar un obxectivo. Hai moitos aspectos da realidade 

que son cousa de todos. 

 As actitudes solidarias. Os problemas que poida ter calquera membro do equipo no 

seu traballo son os problemas do equipo. Todos temos habilidades e «inhabilidades». Alí onde 

un non chega, pode chegar outro, e viceversa. A solidariedade, a axuda mutua, responde o fondo a unha idea de relación máis xusta e 

máis humana. 

  

O afán de cooperación en contraposición coa competitividade individualista. Cando se traballa 

en cooperación xorde e consolídase o gusto de participar nun traballo cos outros. O 

traballo en equipo é un antídoto contra as actitudes individualistas, pouco ou nada solidarias. 

  

A aprendizaxe colectiva autónomo e, en definitiva o aprender a aprender. As aprendizaxes 

significativos non se transfiren, senón que se constrúen. A colaboración nun traballo de grupo 



             

 
 

é un bo medio para favorecer a construción persoal de aprendizaxes. Cada membro do 

grupo pode actuar, sen sabelo, como edificante estímulo da construción. 

 espírito democrático. Traballar en equipo significa dialogar, organizarse, repartirse tarefas ou funcións, tomar decisións de forma 

consensuada. En definitiva, o traballo en grupo contén 

a esencia da organización democrática. 

  

A transversalidade da educación en valores. Traballando en equipo de forma continuada 

facemos, por tanto, que todos os valores que acabamos de relacionar estean presentes de forma permanente na dinámica ordinaria da aula. 

 

2.4.9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES DO DEPARTAMENTO. 

      - Asistencia á representación da obra teatral “Magia y poesía en la Generación del 27” da Compañía de Ricardo Frazer no Coliseo Noela. 

- Participación nas actividades organizadas no centro: Semana Cultural, día da Paz, da Muller, das Letras Galegas, concurso literario de 

microrrelatos co motivo do día do libro, éte. Tamén se participará nos certames convocados por outros centros. 

- Colaboración co equipo da biblioteca nas campañas de animación á lectura. 

Ao longo do curso iranse vendo as posibilidades de participar ou realizar máis actividades extraescolares.  

 

 

2.4.10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS CURRICULARES. 

 Terase en conta a diversidade do alumnado . O tratamento á heteroxeneidade é un dos puntos más importantes na ESO.  



             

 
 

 O libro de texto plántea un gran número de actividades para a adquisición das catro habilidades básicas (ler, escribir, falar e escoitar). 

Estas actividades permiten establecer plans de traballo individual ou colectivo sobre contidos e problemas diversos ( de ortografía, gramática, 

redacción ...).  

 Antes de nada, e necesario distinguir claramente os contidos que sexan básicos dos que se consideren complementarios, entendendo por 

básico un contido que resulte imprescindible para aprendizaxes posteriores e/ou que contribuía ao desenvolvemento das capacidades básicas: 

compresión verbal, razoamento lóxico, procura e selección de información e avaliación crítica da mesma. Estes contidos mínimos deberán ser 

postos en común co profesorado de apoio naqueles casos que participen no proceso de aprendizaxe. 

 Favorecer o tratamento da diversidade supón posibilitar múltiples estratexias, ligadas tanto ao método de ensino coma á organización 

interna do grupo-aula: 

 Actividades de aprendizaxe e que presenten distintos grados de dificultade. 

 Materiais didácticos diversos. 

 Distintas formas de agrupamento de alumnos/as combinado o traballo individual co traballo en pequenos grupos co traballo en gran grupo. 

 Á hora de avaliar teremos presente que non podemos pretender que todo o alumnado adquira os mesmos niveis de aprendizaxe sobre 

atotalidade dos contidos traballados.  

 Por outro lado, o Departamento, en colaboración co Departamento de Orientación, atenderá a todos os alumnos/as que teñan Adaptacións 

Curriculares.  

2.4.11.-  TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 

(vid. 2.2.11) 

2.4.12.- TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC. (VID 2.2.12) 

 

3.- OBXECTIVOS DO BACHARELATO 



             

 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos 

valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito 

crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades 

e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das 

persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

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

como medio de desenvolvemento persoal. 

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

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

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

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da 

súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

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

elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de 

forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 

respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

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

e sentido crítico. 

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

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

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

q) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto 

dun mundo globalizado. 

 

 

3.1.- 1º BACHARELATO 

 3.1.1.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN RELACIONADOS COS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COAS 

COMPETENCIAS CLAVE CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

 



             

 
 

 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Lingua 

Castelá e 

Literatura I. 

1º de 

bacharelato 

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. 

LCL1B1.1.2. Exprésase oralmente con fluidez, coa 

entoación, o ton, timbre e a velocidade adecuados 

ás condicións da situación comunicativa.  

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.  

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. 

CD,CCL,

CSC,CAA 

Realizar exposicións orais sobre temas 

especializados, consultando fontes de información 

diversa, utilizando as tecnoloxías da información. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura I. 

1º de 

bacharelato 

B1.2. Sintetizar por escrito o 

contido de 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.  

LCL1B1.2.1. Sintetiza por escrito textos orais de 

carácter expositivo, de temas especializados e 

propios do ámbito académico, discriminando a 

información relevante. 

LCL1B1.2.2. Recoñece as formas de organización 

do contido nunha exposición oral sobre un tema 

especializado propio do ámbito académico 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.  

LCL1B1.2.3. Escoita de xeito activo, toma notas e 

suscita preguntas coa intención de aclarar ideas que 

CCL,CAA Sintetizar oralmente e por escrito textos orais e 

escritos, sinalando as ideas principais e 

secundarias. 



             

 
 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

non comprendeu nunha exposición oral. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura I. 

1º de 

bacharelato 

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.  

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. 

CSC Analizar os recursos verbais e non verbais 

utilizados polo emisor dun texto xornalístico oral 

ou audiovisual. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura I. 

1º de 

bacharelato 

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 

adecuados ás condicións da 

situación comunicativa.  

LCL1B2.1.1. Desenvolve por escrito un tema do 

currículo con rigor, claridade e corrección 

ortográfica e gramatical. 

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. 

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. 

CCL,CSC,

CAA 

Desenvolver por escrito un tema do currículo. 

 

 

Lingua 

Castelá e 

Literatura I. 

1º de 

bacharelato 

B2.2. Sintetizar o contido de 

textos expositivos e 

argumentativos de tema 

especializado, discriminando a 

información relevante e 

LCL1B2.2.1. Comprende textos escritos de carácter 

expositivo de tema especializado, propios do 

ámbito académico ou de divulgación científica e 

cultural, e identifica o tema e a estrutura. 

LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de carácter 

CCL,CMC

CT,CSC 

Comprender textos escritos de carácter expositivo 

e argumentativo de tema especializado, propios do 

ámbito académico ou de divulgación científica e 

cultural, e identificar o tema e a estrutura. 

 



             

 
 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

accesoria, e utilizando a lectura 

como un medio de adquisición 

de coñecementos.  

expositivo, de tema especializado, propios do 

ámbito académico, distinguindo as ideas principais 

e secundarias. 

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). 

Lingua 

Castelá e 

Literatura I. 

1º de 

bacharelato 

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. 

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. 

CCL,CSC Resumir o contido de textos xornalísticos escritos 

informativos e de opinión. 

 

Comprender e interpretar textos publicitarios 

impresos e audiovisuais. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura I. 

1º de 

bacharelato 

B2.4. Realizar traballos de 

investigación sobre temas do 

currículo ou da actualidade 

social, científica ou cultural, 

planificando a súa realización, 

obtendo a información de 

fontes diversas e utilizando as 

tecnoloxías da información e da 

comunicación para a súa 

realización, a súa avaliación e a 

súa mellora. 

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 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. 

CAA,CD,

CCL 

Realiza traballos de investigación usando as TIC. 



             

 
 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

LCL1B2.4.3. Respecta as normas de presentación 

de traballos escritos (organización en epígrafes, 

procedementos de cita, notas a pé de páxina e 

bibliografía). 

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. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura I. 

1º de 

bacharelato 

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. 

LCL1B3.1.2. Utiliza a terminoloxía gramatical 

adecuada para a explicación lingüística dos textos. 

CCL Revisar e mellorar textos orais e escritos propios e 

alleos. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura I. 

1º de 

bacharelato 

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). 

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). 

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 

CCL Recoñecer e analizar as distintas categorías 

gramaticais. 



             

 
 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

situación comunicativa (audiencia e contexto). 

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). 

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). 

Lingua 

Castelá e 

Literatura I. 

1º de 

bacharelato 

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. 

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. 

LCL1B3.3.3. Recoñece e explica o funcionamento 

das oracións subordinadas substantivas en relación 

co verbo da oración principal. 

LCL1B3.3.4. Recoñece e explica o funcionamento 

das oracións subordinadas de relativo, identificando 

o antecedente que modifican. 

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. 

CCL Recoñecer, analizar e clasificar a estrutura da 

oración simple, a subordinación substantiva e 

adxectiva. 

Lingua B3.4. Recoñecer os trazos LCL1B3.4.1. Recoñece e explica os trazos CCEC,CC Recoñecer e explicar os trazos estruturais e 



             

 
 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Castelá e 

Literatura I. 

1º de 

bacharelato 

propios das tipoloxías textuais 

identificando a súa estrutura e 

os trazos lingüísticos máis 

importantes en relación coa 

intención comunicativa. 

estruturais e lingüísticos dos textos narrativos, 

descritivos, expositivos e argumentativos. 

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. 

L lingüísticos dos textos narrativos, descritivos, 

expositivos e argumentativos. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura I. 

1º de 

bacharelato 

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. 

LCL1B3.5.2. Identifica, analiza e interpreta as 

formas gramaticais que fan referencia ao contexto 

temporal e espacial, e aos participantes na 

comunicación. 

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. 

CCL,CSC Recoñecer e aplicar no seu discurso os 

procedementos de cohesión. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura I. 

1º de 

bacharelato 

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. 

CD Coñecer e consultar fontes de información 

impresa ou dixital para resolver dúbidas. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura I. 

1º de 

B3.7. Coñecer a orixe e a 

evolución das linguas de 

España e as súas principais 

variedades dialectais, 

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 

CSC Coñecer a orixe e a evolución das linguas de 

España, en especial do galego e do castelán, e as 

principais variedades dialectais do español 

respectando a diversidade. 
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bacharelato 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. 

patrimonio cultural. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura I. 

1º de 

bacharelato 

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. 

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. 

CCL,CSC Seleccionar o léxico e as expresións adecuadas en 

contextos comunicativos que esixen un uso formal 

da lingua, evitando o uso de coloquialismos e os 

prexuízos. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura I. 

1º de 

bacharelato 

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. 

CCL,CAA Participar en proxectos nos que se utilizan varias 

linguas. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura I. 

B3.10. Reflexionar sobre o 

sistema e as normas de uso das 

linguas, mediante a 

LCL1B3.10.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos 

de ámbito contextual, textual, oracional e da 

palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, 

CAA   



             

 
 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

1º de 

bacharelato 

comparación e a transformación 

de textos, enunciados e 

palabras, e utilizar estes 

coñecementos para solucionar 

problemas de comprensión e 

para a produción de textos. 

para mellorar a comprensión e a produción dos 

textos traballados en calquera das outras. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura I. 

1º de 

bacharelato 

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. 

CCEC Ler e analizar fragmentos e obras significativas 

desde a Idade Media ao século XIX. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura I. 

1º de 

bacharelato 

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. 

LCL1B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas e 

constata a evolución de temas e formas. 

CAACCE

C 

  

Lingua 

Castelá e 

Literatura I. 

1º de 

bacharelato 

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, 

LCL1B4.3.1. Interpreta criticamente fragmentos ou 

obras significativas desde a Idade Media ao século 

XIX. 

LCL1B4.3.2. Detecta as ideas que manifestan a 

relación da obra co seu contexto histórico, artístico 

e cultural. 

CCEC Interpretar criticamente fragmentos ou obras 

significativas desde a Idade Media ao século XIX. 



             

 
 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

artístico e cultural. 

Lingua 

Castelá e 

Literatura I. 

1º de 

bacharelato 

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. 

LCL1B4.4.2. Obtén a información de fontes 

diversas. 

LCL1B4.4.3. Argumenta con rigor o seu propio 

xuízo crítico. 

CSIEE,CD

,CCL 

  

 

 

 

 

3.1.2.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADAS A CADA BLOQUE DE CONTIDO. TEMPORALIZACIÓN 

 

 
Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe (TEMAS MANUAL 

DE OXFORD e Aula Virtual) 

Tem

AV 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

Bloque 1. 

Comunicación oral: 

escoitar e falar 

a,e,g,

m 

B1.1. Comunicación oral non espontánea no 

ámbito académico: o seu proceso e a situación 

comunicativa.  

 Exposición oral (AV) 3ºav. 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

Bloque 1. 

Comunicación oral: 

escoitar e falar 

d,e,g B1.2. Textos expositivos e argumentativos orais. 

B1.3. Xéneros textuais orais propios do ámbito 

académico. 

 O debate : bilingüismo e diglosia (AV) 1ºav. 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

Bloque 1. 

Comunicación oral: 

d,e,g B1.4. Comprensión e produción de textos orais 

procedentes dos medios de comunicación social. 

 Análise de publicidade (AV) 2ªav. 



             

 
 

Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe (TEMAS MANUAL 

DE OXFORD e Aula Virtual) 

Tem

AV 

bacharelato escoitar e falar Recursos. 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

Bloque 2. 

Comunicación escrita: 

ler e escribir 

b,h B2.1. A comunicación escrita no ámbito 

académico.  

B2.2. Comprensión, produción e organización de 

textos expositivos escritos do ámbito académico. 

    

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

Bloque 2. 

Comunicación escrita: 

ler e escribir 

e,g,h B2.2. Comprensión, produción e organización de 

textos expositivos escritos do ámbito académico. 

 Exposición escrita dun tema 1ª,2ª

3ªav 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

Bloque 2. 

Comunicación escrita: 

ler e escribir 

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. 

 Os xéneros xornalísticos (AV) 2ªav 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

Bloque 2. 

Comunicación escrita: 

ler e escribir 

b,e,g,

h 

B2.4. 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. 

 Traballo de investigación en grupo sobre teatro 

barroco. TEMA 17 

3ªav 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

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 

pronomes e determinantes. Relacións 

gramaticais. 

B3.7. Adverbio: tipoloxía e valores gramaticais. 

B3.8. Preposicións, conxuncións e interxeccións: 

tipoloxía e valores gramaticais. 

 Recoñecer e analizar os diferentes tipos de 

palabras.  (AV) TEMAS 4 E 5. 

2ªav 



             

 
 

Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe (TEMAS MANUAL 

DE OXFORD e Aula Virtual) 

Tem

AV 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

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 e valores gramaticais. 

B3.8. Preposicións, conxuncións e interxeccións: 

tipoloxía e valores gramaticais. 

    

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

b,d,e B3.9. Observación, reflexión e explicación das 

estruturas sintácticas simples e complexas. 

Conexións lóxicas e semánticas nos textos. 

 Análise e clasificación da oración simple e 

composta (coordinación e subordinación 

substantiva e adxectiva) TEMAS 6 E 7. 

3ªav 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

e B3.10. Observación, reflexión e explicación das 

formas de organización textual. 

 Recoñecemento e análise das diferentes tipoloxías 

textuais. TEMA 10 

1ª av 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

d,e B3.11. Recoñecemento e explicación das 

propiedades textuais. Os seus procedementos. 

Modalidade. 

 Recoñecemento e aplicación dos procedementos 

das propiedades textuais. TEMA 9. 

1ª av 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

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. 

 O comentario crítico (AV) 1ª av 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

e,h,n B3.13. Coñecemento e explicación da 

pluralidade lingüística de España. As súas orixes 

históricas. 

 Estudo das causas do plurilingüismo  de España e 

recoñecemento das variedades dialectais. TEMA 3 

1ªav. 



             

 
 

Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe (TEMAS MANUAL 

DE OXFORD e Aula Virtual) 

Tem

AV 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

a,c,d,

e 

B3.14. Recoñecemento e explicación das 

variedades funcionais da lingua. 

 A variación diacrónica, diatópica, diastrática e 

diafásica. TEMA 1 

1ªav 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

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. 

    

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

Bloque 3. 

Coñecemento da 

lingua 

g,h B3.16. Identificación e progresiva utilización dos 

coñecementos sobre as linguas para desenvolver 

unha competencia comunicativa integrada. 

    

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

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. 

A  literatura na Idade Media. TEMAS 12 E 13 

A  literatura do Renacemento. TEMAS 14 E 15 

A  literatura do Barroco. TEMA 16 

1ª av 

2ª av 

3º av 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

Bloque 4. Educación 

literaria 

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 

culturas. 

Lectura e análise de La celestina 

Lectura e análise dunha Antoloxía poética do 

Renacemento e Barroco 

Lectura e análise de El Buscón 

Lectura opcional  de obras inspiradas nas épocas 

estudadas ou de obras clásicas adaptadas. 

1ª av 

2ª av 

3ª av 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

Bloque 4. Educación 

literaria 

d,h,i,

m 

B4.4. Interpretación crítica de fragmentos ou 

obras significativas desde a Idade Media ao 

Comentario de diversos textos literarios (AV) 2ª av 



             

 
 

Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe (TEMAS MANUAL 

DE OXFORD e Aula Virtual) 

Tem

AV 

bacharelato 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. Desenvolvemento da autonomía lectora e 

aprecio pola literatura como fonte de pracer e de 

coñecemento doutros mundos, tempos e culturas. 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

Bloque 4. Educación 

literaria 

d,g,h B4.5. Planificación e elaboración de traballos 

académicos escritos ou presentacións sobre a 

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. 

B4.6. Composición de textos escritos con 

intención literaria e conciencia de estilo. 

Traballo de investigación sobre teatro barroco (AV) 3ª av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 



             

 
 

 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

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. 

LCL1B1.1.2. Exprésase oralmente con fluidez, coa entoación, o ton, 

timbre e a velocidade adecuados ás condicións da situación 

comunicativa.  

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.  

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. 

 Exposición oral  individual  sobre Teatro barroco avaliada 

pola profesora e un alumno ou alumna do grupo. RÚBRICA 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

LCL1B1.2.1. Sintetiza por escrito textos orais de carácter expositivo, de 

temas especializados e propios do ámbito académico, discriminando a 

información relevante. 

LCL1B1.2.2. Recoñece as formas de organización do contido nunha 

exposición oral sobre un tema especializado propio do ámbito 

académico 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.  

LCL1B1.2.3. Escoita de xeito activo, toma notas e suscita preguntas 

coa intención de aclarar ideas que non comprendeu nunha exposición 

oral. 

 Proba tipo test sobre Teatro barroco 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

LCL1B1.3.1. Recoñece os trazos propios dos principais xéneros 

informativos e de opinión procedentes dos medios de comunicación 

social.  

LCL1B1.3.2. Analiza os recursos verbais e non verbais utilizados polo 

 Comentario crítico 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/Avaliación%20da%20expresión%20oral.docx


             

 
 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

emisor dun texto xornalístico oral ou audiovisual, valorando de forma 

crítica a súa forma e o seu contido. 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

LCL1B2.1.1. Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, 

claridade e corrección ortográfica e gramatical. 

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. 

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. 

Exposición escrita de varios temas do currículo. 

 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

LCL1B2.2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema 

especializado, propios do ámbito académico ou de divulgación 

científica e cultural, e identifica o tema e a estrutura. 

LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema 

especializado, propios do ámbito académico, distinguindo as ideas 

principais e secundarias. 

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). 

  

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

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. 

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. 

 Análise dun anuncio publicitario. 



             

 
 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

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 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. 

LCL1B2.4.3. Respecta as normas de presentación de traballos escritos 

(organización en epígrafes, procedementos de cita, notas a pé de páxina 

e bibliografía). 

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. 

 Traballo de investigación en grupo sobre Teatro barroco. 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

LCL1B3.1.1. Revisa e mellora textos orais e escritos propios e alleos, 

recoñecendo e explicando incorreccións de concordancia, réxime 

verbal, ambigüidades semánticas, etc. 

LCL1B3.1.2. Utiliza a terminoloxía gramatical adecuada para a 

explicación lingüística dos textos. 

 Autoavaliación de textos de produción propia RÚBRICA: 

Revisión de textos escritos. 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

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). 

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). 

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 

 PROBA ESCRITA DE LINGUA  2º AV. 



             

 
 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

seleccionada, así como con outros compoñentes da situación 

comunicativa (audiencia e contexto). 

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). 

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). 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

LCL1B3.3.1. Recoñece a estrutura sintáctica da oración simple, 

explicando a relación entre os grupos de palabras. 

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. 

LCL1B3.3.3. Recoñece e explica o funcionamento das oracións 

subordinadas substantivas en relación co verbo da oración principal. 

LCL1B3.3.4. Recoñece e explica o funcionamento das oracións 

subordinadas de relativo, identificando o antecedente que modifican. 

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. 

 PROBA ESCRITA DE LINGUA  3º AV. 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

LCL1B3.4.1. Recoñece e explica os trazos estruturais e lingüísticos dos 

textos narrativos, descritivos, expositivos e argumentativos. 

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. 

 PROBA ESCRITA DE LINGUA 1º AV. 

Lingua Castelá e LCL1B3.5.1. Incorpora os procedementos de cohesión textual na súa  PROBA ESCRITA DE LINGUA 1ª AV. 



             

 
 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

propia produción oral e escrita. 

LCL1B3.5.2. Identifica, analiza e interpreta as formas gramaticais que 

fan referencia ao contexto temporal e espacial, e aos participantes na 

comunicación. 

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. 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

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. 

  

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

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. 

PROBA  ESCRITA DE LINGUA1º AV. 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

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. 

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. 

ANÁLISE DAS PRODUCIÓNS ESCRITAS (Caderno de 

aula) E ORAIS (Intervencións) DO ALUMNADO 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

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. 

  

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

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. 

  



             

 
 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

LCL1B4.1.1. Le e analiza fragmentos e obras significativas desde a 

Idade Media ao século XIX. 

 PROBA ESCRITA DE LITERATURA  

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

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. 

LCL1B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas e constata a 

evolución de temas e formas. 

PROBA ESCRITA DE LITERATURA 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

LCL1B4.3.1. Interpreta criticamente fragmentos ou obras significativas 

desde a Idade Media ao século XIX. 

LCL1B4.3.2. Detecta as ideas que manifestan a relación da obra co seu 

contexto histórico, artístico e cultural. 

 Comentario literario de fragmentos significativos. 

Lingua Castelá e 

Literatura I. 1º de 

bacharelato 

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. 

LCL1B4.4.2. Obtén a información de fontes diversas. 

LCL1B4.4.3. Argumenta con rigor o seu propio xuízo crítico. 

 Traballo de investigación 

 

 

3.1.4.- METODOLOXÍA DIDÁCTICA   

A metodoloxía é moi importante. Cando falamos de metodoloxía estamos falando de como facer a clase, do método, do camiño que conduce 

dende as actividades que propoñemos ata os obxectivos ou finalidades que perseguimos.  Propoñemos seguir os seguintes principios 

metodolóxicos: 

•  Buscar o interese do alumnado, para que participe gustoso na «reelaboración» do coñecemento, en textos rigorosos desde o punto de vista 

científico, pero apropiados á súa idade e intereses. 



             

 
 

• Propoñer textos e actividades de observación, onde se dean os fenómenos lingüísticos que imos explicar, para que vexan que o fenómeno existe 

e crese a necesidade de nomealo, entendelo e poder aplicalo a outros casos. 

•  Expoñer os contidos teóricos de forma rigorosa, clara, breve e ordenada. Na medida do posible, acompañalos de resumos, gráficos, debuxos 

que en cada caso resulten máis oportunos. 

• Propoñer exercicios para que comproben os fenómenos lingüísticos vistos, afiancen os coñecementos adquiridos e aplíquenos a outros casos 

semellantes. 

•  Presentar actividades diversas e variadas, para que sexa o alumno/a quen necesite resolver cuestións, contestar a problemas da lingua, e 

aprender os conceptos que en cada momento lle serán máis necesarios. 

•  Traballar simultaneamente contidos da linguaxe e gramática, o dominio dos textos, a literatura, as técnicas de traballo e uso da lingua. Iso evita 

a monotonía e cansazo de traballar moito tempo sobre o mesmo e permite ir avanzando progresivamente en aspectos moi variados.  

•  Coidar a elección dos textos para a análise e comentario, sexa na parte de estudio da lingua, nos comentarios de texto, ou na literatura.. 

           Ao longo do curso realizaranse catro sesións de avaliación, tres trimestrais-ordinarias e unha extraordinaria no mes de setembro. 

 

3.1.5.- PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS DA AVALIACIÓN 

 A avaliación nesta etapa, tal e como establece a lei, será continua e diferenciada. Polo tanto, destaca a necesidade de que a avaliación 

estea presente ao longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe (dende que empeza até que remata e non suxeito a unha proba final) e de que 

exista unha liña de continuidade entre todas as actividades de avaliación propostas durante todo este proceso.  

A achega fundamental da avaliación continua é a capacidade de regulación que ofrece. Así, se o profesorado do departamento advertise 

que unha alumna ou alumno non progresa axeitadamente e tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, adoptará medidas de reforzo 

educativo concretas (material de recuperación/reforzo, asistencia a aulas extra en recreos para a resolución de dúbidas…) coa finalidade de que 

adquira as aprendizaxes precisas.  



             

 
 

Ademais, avaliarase tanto a aprendizaxe do alumnado como o propio proceso de ensino e a práctica docente. 

A avaliación apóiase na recollida de información e esta recollida debe facerse de forma permanente. Para realizala contaremos cos 

seguintes instrumentos: 

   - De observación sistemática: listas de control, diarios de clase, caderno de clase do alumno. 

   - Análise das producións dos alumnos: traballo persoal diario, traballos monográficos, resumos, comentarios en papel ou soporte dixital, textos 

escritos; exposicións orais, dramatizacións ou recitais realizadas individualmente ou en grupo. 

   - O traballo diario na aula: a atención prestada ás explicacións, o uso correcto das TIC, a participación voluntaria, a autoavaliación (corrección 

de actividades e intervencións...). Será determinante a asistencia a clase. 

   - Intercambios orais cos alumnos: diálogos, entrevistas, reunións de grupo. 

   - Valoración de probas: probas obxectivas, probas orais e escritas, prácticas individuais e colectivas, cuestionarios.Se avaliará non só o 

resultado dos diferentes traballos e probas, senón tamén a súa presentación nos prazos marcados así como a actitude do alumno/a ante a materia.  

 

 

Procedementos de cualificación: 

 

 

A cualificación final de cada avaliación realizarase tendo en conta a seguinte ponderación: 

 

 

PROBAS OBXECTIVAS: 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA         

70% 

OUTRAS: COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA EN RELACIÓN CON 

OUTRAS COMPETENCIAS 30% 

Realizaranse dous exames por trimestre, 

un de lingua e outro de literatura, dos que 

se fará a media aritmética. Será preciso 

Lecturas obrigatorias (C ARTÍSTICA 

CULTURAL) 

Comentarios de textos literarios e/ou 



             

 
 

acadar unha puntuación mínima de 4 

puntos en cada un deles. 

Nas probas concretas, obxecto de exame 

propiamente dito, indicarase a 

cualificación numérica de cada cuestión. 

lingüísticos (C ARTÍSTICA 

CULTURAL) 

Traballos de investigación individuais ou 

en grupo (C DIXITAL, C SOCIAL) 

Exposicións orais (C AUTONOMÍA 

PERSOAL) 

Traballo en aula e en casa (rexistrado no 

caderno) (C APRENDER A 

APRENDER) 

 

           O 70% da nota será a cualificación das probas obxectivas, o 30% da nota acharase a través da avaliación do traballo diario en clase e en 

casa, lecturas obrigatorias, actividades e tarefas varias propostas na aula. As lecturas optativas, entre as propostas pola profesora, realizadas polo 

alumnado durante o curso teranse en conta na cualificación global da materia. 

 

           Poderase restar na cualificación trimestral e final polas seguintes razóns: 

  

- Non respectar os prazos de entrega dos traballos ou actividades diarias (até 2 puntos) 

- Faltas de ortografía (0,25 en cada falta dos diferentes traballos e exames) 

- Mala presentación de traballos ou probas obxectivas (até 2 puntos) 

- Actitude inadecuada na aula ou cara á materia (até 2 puntos) 

- A copia doutros compañeiros ou a través de calquera procedemento nun exame supón suspender directamente ese exame e terá unha 

cualificación de 0 puntos. Se a copia é reiterada, o alumno ou alumna perderá o dereito a avaliación continua e terá que examinarse de toda a 

materia a final de curso. 

            

Nos traballos feitos en casa, a copia directa e sen procesar de información extraída de internet ou outras fontes suporá suspender ese 

traballo e terá unha cualificación de 0 puntos. O alumnado deberá entregar un 60% como mínimo das tarefas e traballos que se propoñan para a 

casa.  

 

Se nas probas escritas,se avalían por separado os contidos de lingua e os contidos de literatura, o alumnado deberá ter un mínimo de 4 

puntos en cada proba para facer media.  Se na mesma proba se contemplan contidos de literatura e contidos de lingua, deixar unha das partes en 

branco implicará a avaliación negativa desa proba. 

 



             

 
 

A nota da avaliación final ordinaria quedará determinada segundo a seguinte ponderación: 

1ª AVALIACIÓN: 30% 

2ª AVALIACIÓN: 30% 

3ª AVALIACIÓN: 40% 

 

     3.1.5.1.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO QUE PERDEU A POSIBILIDADE DE QUE LLE SEXA 

APLICADO O DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA. 

No caso de que algunha alumna ou alumno perda a escolaridade, perderá a oportunidade de ser avaliado de forma continua. Para avaliar a 

este alumnado, crearase unha proba obxectiva que responda á programación do aula. Segundo o desenvolvemento da programación ao longo do 

curso, elaborarase un exame no que o alumnado demostre que ten as capacidades esixidas para superar o curso (estas capacidades están 

detalladas no apartado correspondente a cada curso). 

3.1.6.-  AVALIACIÓN INICIAL 

 

Nas primeiras semanas do curso realizarase unha avaliación inicial do alumnado, co fin de coñecer o seu nivel nas diferentes 

competencias clave. Polo tanto, esta avaliación inicial non consistirá nunha única proba, senón que será o resultado dun conxunto de tarefas 

conducentes a proporcionar unha visión ou máis completa posible das fortalezas e debilidades dos alumnos. 

Os criterios para a avaliación inicial do alumnado tomarán como referencia os obxectivos marcados para a mesma materia no final da 

ESO, salvo no caso de alumnado con necesidades educativas especiais que xa fose diagnosticado polo departamento de Orientación. Neste caso, 

o deseño das probas de avaliación inicial será consensuado con dito departamento. 

Como instrumentos de avaliación inicial poderán empregarse algúns dos seguintes: 

 Proba escrita que combine exercicios de redacción, lectura comprensiva e interpretación de textos variados. 

 Dinámicas de clase que impliquen a participación oral do alumnado e a súa interacción co profesor e cos compañeiros. 

 Asignación dunha tarefa para casa, consistente por exemplo nun breve traballo de investigación ou comentario de texto. 

 Actividade práctica na aula de lectura e expresión oral. 

Se os resultados desta avaliación inicial o aconsellan, poderán adoptarse algunhas das medidas que se detallan a continuación: 



             

 
 

 

A. Medidas colectivas: 

 Programación de varias sesións de clase destinadas a reforzar debilidades detectadas nos alumnos. 

 Elaboración de material didáctico para que os alumnos, en casa, poidan reforzar debilidades detectadas na avaliación inicial. 

 Reorganización da temporalización prevista nesta programación, co fin de adecuala ás necesidades máis urxentes do alumnado. 

 

B. Medidas individuais: 

 Elaboración de material didáctico para que cada alumno, en casa, poida reforzar as competencias clave nas que ten acadado un nivel 

inferior ao dos compañeiros. 

 Programar, a través de plataformas educativas ou aulas virtuais, sesións de reforzo, con actividades e outro material didáctico, 

aproveitando as posibilidades do teleensino para a realización de titorías a distancia. 

 Organización dun número limitado de titorías nalgún recreo ao longo das primeiras semanas, orientadas en todo caso a dar pautas de 

traballo para corrixir as carencias detectadas. 

 

3.1.7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS CURRICULARES 

 Terase en conta a diversidade do alumnado. A profesora aportará o material necesario para reforzar na aula todos aqueles contidos nos 

que o alumnado presente dificultades. 

 O libro de texto propón un gran número de actividades para a adquisición dos obxectivos marcados para este curso. Estas actividades 

permiten establecer plans de traballo individual ou colectivo sobre contidos e problemas diversos (de ortografía, gramática, redacción ...).  

 Antes de nada, é necesario distinguir claramente os contidos que sexan básicos dos que se consideren complementarios, entendendo por 

básico un contido que resulte imprescindible para aprendizaxes posteriores e/ou que contribúa ao desenvolvemento das capacidades básicas: 

compresión verbal, razoamento lóxico, procura  e selección de información e avaliación crítica da mesma.  



             

 
 

Favorecer o tratamento da diversidade supón posibilitar múltiples estratexias, ligadas tanto ao método de ensino coma á organización 

interna do grupo-aula: 

 Actividades de aprendizaxe e que presenten distintos grados de dificultade. 

 Materiais didácticos diversos. 

 Distintas formas de agrupamento de alumnos/as combinado o traballo individual co traballo en pequenos grupos co traballo en gran grupo. 

 Á hora de avaliar teremos presente que non podemos pretender que todo o alumnado adquira os mesmos niveis de aprendizaxe sobre a 

totalidade dos contidos traballados.  

O desenvolvemento da presente programación terá en conta as necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) para o alumnado que 

presente algunha destas condicións: 

 Necesidades educativas especiais, como as que poden xurdir por un trastorno do desenvolvemento. 

 Dificultades específicas de aprendizaxe, tales como a dislexia. 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividade. 

 Altas capacidades intelectuais. 

 Incorporación tardía ao sistema educativo. 

 Calquera condición persoal ou da súa historia escolar que requira un tratamento diferenciado. 

A atención a este alumnado guiarase polo disposto nos artigos 7 (Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo) e 17 

(Medidas organizativas e curriculares para a atención á diversidade e á organización flexible das ensinanzas) do Decreto 86/2015, que regula o 

currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato en Galicia. 

 

3.1.8.- ACCIÓNS DE EDUCACIÓN EN VALORES E DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 



             

 
 

Un dos obxectivos do proxecto educativo é conseguir que o alumnado sexa capaz de desenvolverse en diferentes ámbitos da vida, para 

que nun futuro se poda integrar como membro activo dunha cultura e unha sociedade. Para conseguir este obxectivo trataranse aspectos como os 

dereitos humanos e a paz, a saúde, o consumo, a tecnoloxía da información, a circulación viaria, a igualdade entre os sexos, etc., tamén forman 

parte do currículo, aínda que non aparezan formulados explicitamente nos contidos e obxectivos. 

 Pretendese fomentar a elaboración de xuízos propios mediante a participación activa na aula, que permitirá ao alumnado expresar as súas 

ideas e valorar as dos seus compañeiros. Potenciarase o traballo cooperativo e, por tanto, a responsabilidade persoal. 

Para acadar este obxectivo precísase que o alumno adquira certas capacidades que van resultar determinantes no seu futuro persoal e 

profesional, o que se coñece como competencias clave. A presente programación recolle no apartado Bloques de contido a maneira na que os 

contidos tratados contribúen ao desenvolvemento destas competencias. Pero ademais, é necesario promover determinadas actitudes ou 

comportamentos que aseguren un exercicio responsable desas competencias, tendo en conta que formamos persoas para vivir en sociedade. Por 

este motivo, aínda que non aparezan explicitamente recollidos nos bloques de contido nin na descrición das unidades didácticas, ao longo do 

curso incidirase, sempre que sexa posible, sobre os seguintes aspectos, coñecidos como elementos transversais do currículo: 

Igualdade efectiva entre homes e mulleres 

Fomentarase sempre o uso non sexista da linguaxe e tamén se destacarán as figuras literarias femininas tradicionalmente silenciadas. 

Respecto pola diversidade 

Nunha idade na que se está desenvolvendo a identidade sexual do alumnado, resulta de vital importancia fomentar o respecto pola 

orientación sexual que manifeste cada persoa, e loitar deste xeito contra as connotacións negativas asociadas tradicionalmente ás orientacións 

sexuais non convencionais. Do mesmo xeito, deben corrixirse actitudes discriminatorias ou comentarios despectivos cara outras persoas por 

razón de raza, relixión, procedencia, discapacidade ou condición social. Trátase de facer ver a diversidade como algo enriquecedor e non como 

unha fonte de conflitos. Este elemento transversal do currículo traballarase fundamentalmente detectando e corrixindo actitudes discriminatorias 

e aportando textos que remitan a outras culturas e formas de pensar. 

Prevención e resolución pacífica de conflitos 

No clima da aula é habitual que xurdan discrepancias sobre todo en canto á forma de traballar en grupo ou as responsabilidades de cada 

un. Nestes casos preséntase unha boa oportunidade para traballar a asertividade do alumnado e as técnicas para a resolución pacífica e dialogada 

dos conflitos. Por outra banda, nos traballos en grupo procurarase clarificar desde o principio a distribución de tarefas e a asignación de 

responsabilidades, como hábito para previr a a aparición de conflitos. 



             

 
 

Formación dunha cidadanía responsable 

O establecemento de normas de funcionamento na aula ou os requisitos e prazos de entrega que se sinalan nas actividades, constitúen 

unha primeira aproximación ás normas de convivencia que aceptamos como cidadáns. É importante que os alumnos comprendan os motivos que 

hai detrás destas pautas de traballo, para que os alumnos as perciban como unha maneira de mellorar a convivencia e non como unha mera 

imposición. 

Fomento da seguridade viaria e prevención dos accidentes de tráfico 

Traballamos con rapaces e rapazas que en poucos anos conducirán os seus vehículos polas estradas, e a siniestralidade viaria nos 

condutores con pouca experiencia é un problema grave na nosa sociedade. A área de Lingua Castelá e Literatura, ao abordar o estudo dos 

símbolos e a linguaxe non verbal, pode contribuír a desterrar a baixa percepción de risco que se pode ter a esas idades, e deste xeito preparar ao 

alumnado para que, chegado o momento, se mova con precaución e seguridade polas estradas. 

Por outra banda, tamén se pode traballar a responsabilidade dos alumnos como peóns, en especial no que se refire á interacción cos 

vehículos. Neste sentido, podemos emplear textos que aborden esta temática para fomentar o debate e a concienciación individual. 

 

3.1.9.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO 

  Na nosa disciplina unha das actividades máis importantes é a procura e procesamento de información. Este traballo coa información foi, 

ata hai poucos anos, fundamentalmente baseado no texto escrito, no libro. Hoxe en día, é case unha obviedade lembrar que se accede á 

información desde moi diferentes formatos. É un reto do sistema educativo ensinar ao noso alumnado chegar a ela, saber discriminar a que se 

pode usar e tirarlle proveito. 

  Nesta materia trataremos na medida do posible fomentar o uso das Tecnoloxías da Información e da Comunicación por exemplo cos 

seguintes elementos: 

- procura de información en plataformas dixitais. 

- consulta de xornais de diferentes lugares a través da Internet. 

- creación de blogs e páxinas persoais como ferramenta de traballo e de comunicación. 

- fomento da creación de documentos, tanto escritos como audiovisuais, que podan ser publicados en formatos dixitais.  



             

 
 

 

3.1.10.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR E AO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO 

  Nunha materia como a nosa o fomento da lectura é unha actividade básica en todos os niveis e en calquera contido que se estea tratando. 

Sería, en todo caso, un tema central dentro dos obxectivos da materia. Por tanto, practicamente todas as actividades programadas durante o curso 

terán como obxectivo o fomento da lectura. 

  Ademais destas actividades, tamén se farán outras que incidan neste aspecto: 

- asistencia a representacións teatrais. 

- potenciar a participación no clube de lectura do centro. 

- guías de lectura de diferentes obras, clásicas ou contemporáneas, da literatura española e universal. 

- concursos literarios convocado polo noso e por outros Centros. 

- participación activa en todas as actividades que o Equipo de Biblioteca ou o Departamento de Normalización Lingüística propoña e se adapten 

a este nivel educativo. 

 

 

 

 

 

3.1.11.- MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Recursos e materiais didácticos utilizados polo profesor: 

Programacións didáctica do departamento. 



             

 
 

Libros e guías do profesor. 

Libros de texto de diferentes editoriais. 

Información accesible a través de Internet, en páxinas de organismos oficiais, en páxinas comerciais, en diferentes foros de ensino, etc. 

Documentación persoal, coleccións de actividades e proxectos, etc. 

Libros de diferentes autores literarios e épocas. 

Material audiovisual. 

Recursos e materiais didácticos utilizados polos alumnos: 

 

 O caderno da materia. 

 Coleccións de apuntes, exercicios e actividades preparadas polos profesores. 

 Libro de texto da Editorial Oxford. 

 Libros de lectura. Proporanse un listado variado de  libros de lectura de carácter obrigatorio e outros de carácter voluntario que abarquen 

diferentes xéneros literarios e diferentes realidades.  

 Selección de textos para realizar exercicios de ortografía, de distintos aspectos léxicos, de diferentes usos da lingua, de comprensión e 

estruturación de diferentes tipos de textos, lectura y comprensión de textos literarios, comentarios de textos literarios. 

 Os libros e publicacións da biblioteca do centro. 

 Aula virtual: recursos didácticos en rede e multimedia. 

 Guías de lectura. 

 Diferentes noticias de xornais de todo tipo. 

 

3.1.12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 Podemos apuntar aquí algunhas das propostas xurdidas nas últimas reunións do Departamento: 



             

 
 

- Participación nas actividades organizadas no centro: Semana Cultural, día da Paz, da Muller, das Letras Galegas, Concurso literario de 

microrrelatos con motivo do día do libro, étc. Tamén se participará en certames convocados por outros centros. 

- Colaboración co equipo da biblioteca nas campañas de animación á lectura. 

Ao longo do curso iranse vendo as posibilidades de participar ou realizar máis actividades extraescolares.  

 



             

 
 

3.1.13.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR A CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE POR PARTE DO 

ALUMNO 

Competencia Indicadores de logro 

CCL 

 Responde ao que se pregunta de forma xustificada, con corrección gramatical, sen 

interferencias entre o galego e o castelán, tanto de forma oral como por escrito. 

 Redacta con corrección ortográfica e gramatical, con caligrafía lexible, sen 

interferencias entre o galego e o castelán. 

 Utiliza de maneira oportuna o vocabulario apropiado relacionado cos contidos 

abordados neste curso. 

 Le de maneira comprensiva, interpretando correctamente o sentido dos textos. 

CMCCT 

 Interpreta correctamente os gráficos para sacar as conclusións pertinentes. 

 Presenta a resolución dun problema de forma estruturada e razoada. 

 Manexa correctamente a linguaxe matemática. 

CD 

 Usa de maneira eficiente os buscadores para atopar información na rede. 

 Elabora documentos ben presentados utilizando o procesador de textos. 

 Elabora presentacións sinxelas como ferramenta de traballo. 

 Manexa o correo electrónico para intercambiar información co profesor ou cos 

compañeiros. 

 Xestiona os seus arquivos nun espazo de almacenamento. 

CAA 

 Incorpora as correccións sinaladas polo profesor en tarefas posteriores. 

 Aporta solucións propias ás incidencias que se presentan habitualmente na 

realización dun proxecto ou na propia aula. 

 Elabora representacións conceptuais propias, en forma de esquemas ou resumos. 

 Distingue as ideas principais das secundarias en textos de diferentes clases. 

CSC 

 Respecta as normas da aula e do centro en xeral, tanto no que se refire á seguridade 

como á limpeza e conservación. 

 Participa activamente nos traballos en grupo. 

 Mantén en orde o seu material de traballo. 

 Asume as responsabilidades que lle corresponden como alumno, tanto a nivel 

individual como dentro dun grupo de iguais. 



             

 
 

 Respecta aos demais membros da comunidade educativa. 

CSIEE 
 Toma a palabra de xeito pertinente e oportuno para facer comentarios ou preguntas. 

 Lidera ou organiza as tarefas que implican o traballo en grupo. 

 Propón alternativas factibles e pertinentes ás tarefas asignadas polo profesor. 

CCEC 

 Recoñece a importancia da literatura como expresión artística. 

 Preocúpase pola estética das súas creacións. 

 Identifica as tecnoloxías da información e a comunicación como vía de intercambio e 

enriquecemento cultural. 

CCL: C. Comunicación Lingüística; CMCCT: C. Matemática e competencias básicas en Ciencia e 

Tecnoloxía; CD: C. Dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: C. Sociais e Cívicas; CSIEE: Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e Expresións Culturais. 

  

3.1.14.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. INDICADORES 

DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

 

En diferentes momentos ao longo do curso, faráselles chegar aos alumnos información sobre certos aspectos da programación. Ao inicio 

do curso comunicaráselles de forma esquemática a secuencia de unidades que serán  impartidas ao longo do curso dacordo coa programación. 

Ao inicio de cada avaliación serán informados de xeito detallado sobre os seguintes puntos: 

 Unidades impartidas en cada avaliación , especificando cada un dos seus puntos. 

 Temporalización e secuencia das diferentes actividades programadas, incluídas as actividades de avaliación. 

 Información precisa acerca dos criterios de avaliación e cualificación, incluíndo as porcentaxes de ponderación asignados a cada unha das 

probas e actividades de avaliación e o sistema de recuperación. 

Ao final de curso recollerase a valoración do alumnado sobre certos aspectos da programación: preferencia polas diferentes unidades, 

polas diferentes actividades levadas a cabo e suxestións sobre algúns aspectos dos temas tratados ou de outros novos do seu interese. Esta 

información engadirase á avaliación da propia programación. 



             

 
 

As membros do departamento aplicarán diferentes instrumentos que permitan a correcta avaliación desta Programación Didáctica. A toma 

de datos e información necesaria para este proceso de avaliación farase a partir de varias fontes: 

 Estatísticas de resultados e cualificacións do alumnado do centro, interpretadas como porcentaxes de consecución de obxectivos. 

 Informes das profesoras do Departamento. 

 Informes presentados polas profesoras, para a redacción da memoria final do curso, onde se especificarán o total das unidades impartidas, 

así como as posibles modificacións, se fose o caso, introducidas na programación e os motivos de ditas modificacións. 

 Enquisas realizadas entre os membros do Departamento. 

 Datos da valoración da programación por parte dos alumnos recollidos a través de enquisas. 

A partires das anteriores fontes de datos, e durante o curso, os membros do departamento aplicarán diferentes instrumentos de avaliación 

que permitan valorar de forma correcta aspectos como: 

 Idoneidade da secuencia de contidos. 

 Adecuada ponderación dos contidos que integran cada bloque. 

 Temporalización adecuada das diferentes unidades . 

 Adecuación dos instrumentos e criterios de avaliación aos estándares de aprendizaxe. 

Usarase un cuestionario como o seguinte para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente e os resultados constarán na memoria final 

de curso. 

 

 

 

 

DIVERSIDADE 1 2 3 4 Propostas de 

mellora 

Ao princípio do curso fíxose algún tipo de actividade para coñecer a composición da clase.      

Tense en conta a diversidade á hora de organizar a clase e crear grupos.       

Dase a cada alumna ou alumno a información que necesita.      



             

 
 

Creánse actividades de diferentes niveis.      

Adáptanse as actividades ao alumnado que se afasta da media tanto por arriba como por abaixo.      

PROGRAMACIÓN DE AULA   

Tense en conta a programación á hora de planificar as clases.      

Recóllense e arguméntanse as modificacións respecto á programación do curso.      

Déixase claro ao alumnado que se vai facer en cada unidade de traballo e como vai ser avaliada.      

ACTIVIDADES NA AULA       

Propóñense agrupamentos diferentes (individuais, parellas, pequeno grupo, gran grupo...)      

Deséñanse actividades variadas (lectura, análise, investigación, creación, debate...)      

Propóñense actividades que promoven a autonomía na aprendizaxe.      

Utilízanse ferramentas diversas (libros de consulta, libros de lectura, TIC...)      

Pásase a maior parte do tempo da clase con explicacións teóricas.      

Pásase a maior parte do tempo da clase pedindo a atención do alumnado.      

Adícase a maior parte do tempo a promover que o alumnado faga actividades diversas.      

AVALIACIÓN   

O alumnado está sempre informado de como será a avaliación antes de comezar cada traballo, proxecto ou 

unidade nova. 

     

Utilízanse diferentes tipos de probas para avaliar (exposicións, exames, traballos, debates...)      

Prográmanse plans de recuperación para aquelas alumnas ou alumnos que non alcanzan os obxectivos 

mínimos. 

     

A avaliación está baseada nas competencias clave.       

 

 

 

 

3.2.- 2º BACHARELATO 

 



             

 
 

 3.2.1.- OBXECTIVOS 

 

           A ensinanza da lingua castelá e literatura no bacharelato terá como finalidade o desenvolvemento das seguintes capacidades: 

 

1. Comprender discursos orais e escritos dos diferentes contextos da vida social e cultural e especialmente nos ámbitos académico e dos medios 

de comunicación. 

 

2. Expresarse oralmente e por escrito mediante discursos coherentes, correctos e adecuados ás 

diversas situacións de comunicación e ás diferentes finalidades comunicativas, especialmente no ámbito académico. 

 

3. Empregar e valorar a lingua oral e a lingua escrita como medios eficaces para a comunicación 

interpersoal, a adquisición de novos coñecementos, a comprensión e análise da realidade e a organización racional da acción. 

 

4. Obter, interpretar e valorar informacións de diversos tipos e opinións diferentes, empregando 

con autonomía e espírito crítico as tecnoloxías da información e comunicación.  

 

5. Adquirir coñecementos gramaticais, sociolingüísticos e discursivos para empregalos na comprensión, a análise e o comentario de textos e na 

planificación, a composición e a corrección das propias producións. 

 

6. Coñecer a realidade plurilingüe e pluricultural de España, así como a orixe e desenvolvemento histórico das linguas peninsulares e das súas 

principais variedades, prestando unha especial atención ao español de América e favorecendo unha valoración positiva da diversidade lingüística 

e cultural. 

  

7. Analizar os diferentes usos sociais das linguas e os estereotipos lingüísticos que supoñen xuízos de 

valor e prexuízos, en especial os referidos ás mulleres, para evitalos. 

 

8. Ler e valorar criticamente obras e fragmentos representativos da literatura en lingua castelá, como 

sociais e como forma de enriquecemento persoal.  

 

9. Coñecer as características xerais dos períodos da literatura en lingua castelá, así como as obras 

relevantes de autoras e autores, empregando de forma crítica fontes bibliográficas adecuadas para o 

seu estudo. 



             

 
 

3.2.2.- CONTIDOS. SECUENCIACIÓN. 

 

-Utilización dos procedementos e estratexias necesarias para a obtención, valoración e utilización da 

información en traballos de produción persoal, acudindo a fontes diversas. 

 

-Interese pola boa presentación dos textos escritos, tanto en soporte papel como dixital, e aprecio pola necesidade social de se cinguir ás normas 

gramaticais, ortográficas e ás convencións tipográficas. 

 

-Emprego de guías de lectura para a consolidación da autonomía lectora como fonte de pracer, de coñecemento doutros mundos, tempos e 

culturas, e como factor que contribúe á formación académica e á maduración persoal. 

  

-Comprensión do discurso literario como fenómeno comunicativo e estético, vieiro de transmisión cultural e expresión da realidade histórica e 

social das distintas épocas.  

  

-Lectura crítica e comentario de obras breves e de textos literarios significativos que potencien a competencia comunicativa do alumnado, 

mediante a realización de tarefas en que se empreguen as catro destrezas básicas de expresión oral/escrita e comprensión oral/escrita. 

 

-Valoración positiva da convivencia e aprendizaxe de distintas linguas a prol dunha maior diversidade 

cultural. 

-A variedade dos discursos e o tratamento da información. 

 

-Integración do texto ou discurso como unidade de carácter lingüístico emitida con propósito comunicativo nunha situación concreta ou contexto 

e afondamento no coñecemento da diversidade de situacións nos actos de comunicación orais e escritos. 

 

-Sistematización e análise das propiedades textuais (coherencia, marco de integración global, factores pragmáticos, cohesión, selección, 

xerarquía de ideas, ordenación e adecuación) a partir de modelos ou esquemas discursivos que favorezan a consolidación das actividades de 

lingua tanto orais coma escritas. 

 

-Análise do tema, da estrutura organizativa e trazos lingüísticos de textos dialogados e argumentativos procedentes do ámbito académico e 

divulgativo, tanto humanísticos como científicos e técnicos. 

 



             

 
 

-Composición e exposicións de textos dos distintos ámbitos, con especial atención ao académico, tanto humanísticos como científicos e técnicos, 

a partir de modelos e esquemas textuais dados e atendendo ás condicións da situación.  

 

-Análise do tema, finalidade, estrutura organizativa e códigos expresivos (lingüísticos e iconográficos) 

dos textos dos medios de comunicación: xornalísticos.  

 

-Desenvolvemento da capacidade crítica e reflexiva ante textos orais e escritos propios dos medios de 

comunicación, con especial atención aos de carácter informativo e interpretativo. 

 

O discurso literario.  

 

-O século XVIII: pensamento e cultura. A ilustración. A poesía: posbarroca e neoclásica; a prosa: o 

ensaio e desenvolvemento dos xornais, narrativa (Feijoo, Cadalso e Jovellanos); o teatro: comedia 

posbarroca e comedia de costumes (Leandro Fernández de Moratín). 

 

-O século XIX: panorama social e ideolóxico. O Romanticismo: tradición e renovación, xéneros, 

temas, obras e escritoras e escritores significativos (Bécquer, Rosalía de Castro, Espronceda e Larra); o drama romántico (Duque de Rivas, 

Zorrilla); Realismo e Naturalismo: influencia europea, tendencias narrativas e teatrais, temas, obras de escritoras e escritores representativos 

(Galdós, Leopoldo Alas «Clarín», Emilia Pardo Bazán); escritoras liberais e progresistas da segunda metade do século. Modernismo: influencias 

europea e hispanoamericana, tendencias, o conto literario, renovación poética (Rubén Darío, Salvador Rueda, Francisco Villaespesa);obras de 

autoras e autores representativos. 

 

-O século XX: transformacións sociais e ideolóxicas. Xéneros, escritoras e escritores e obras desde 

principios de século ata a Primeira Guerra Mundial: Juan Ramón Jiménez, Xeración do 98, Vangardismo, Novecentismo. O período de 

entreguerras; da Primeira Guerra Mundial á Guerra Civil española: Grupo do 27, literatura comprometida. De 1940 ata os anos 70: literatura de 

posguerra (arraigada e desarraigada); realismo social (xéneros e obras representativas de escritoras e escritores da xeración dos 50 e 60); 

correntes de experimentación, nos distintos xéneros, década dos 70 e novo vangardismo (Os Novísimos). Da década dos 80 ata a actualidade: 

autoras e autores e obras significativas, diversificación de tendencias, literatura xuvenil e narrativa de autora nos últimos vinte e cinco anos. A 

literatura hispanoamericana. 

 

Coñecemento da lingua. 

 



             

 
 

-Valoración e recoñecemento das distintas voces que compoñen o léxico da lingua castelá segundo a 

súa orixe, evolución e influencia doutras linguas: patrimoniais, cultismos, semicultismos, préstamos. 

 

-Os elementos constitutivos das palabras e as súas variantes; as súas posibilidades como elementos de creación de palabras e enriquecemento do 

léxico a través da composición, derivación, parasíntese e acronimia. 

 

-Coñecemento e análise dos compoñentes, relacións e organización léxico-semántica das palabras 

(sema, sinonimia, antonimia, hiperonimia, campo léxico, etc.) valoración do seu emprego como mecanismos de cohesión e coherencia textual, e 

a súa adecuación en textos académicos, divulgativos e dos medios de comunicación. 

 

-Afondamento no emprego de mecanismos de cohesión de carácter lingüístico desde a perspectiva 

supraoracional do texto, anáfora, catáfora, proformas, conxuncións distributivas, adverbios e locucións. 

 

-Sistematización dos conceptos de oración ou cláusula (unidade gramatical) e enunciado (unidade 

comunicativa) e o seu contexto de análise: sintáctico e pragmático. 

 

-Coñecemento e aplicación da relación entre a modalidade da oración e os actos de fala e interpretación do significado contextual das 

modalidades da oración. 

 

-Identificación e análise das distintas relacións sintácticas de xustaposición, coordinación, subordinación e interordinación. 

 

-Recoñecemento e clasificación dos nexos e elementos de enlace axeitados e necesarios para a análise e identificación das relacións existentes en 

estruturas sintácticas compostas ou complexas. 

 

-Clasificación e sistematización das diferentes clases de oración ou cláusula composta ou complexa, 

atendendo á súa estrutura sintáctica e aos tipos de nexos ou enlaces empregados na súa configuración. 

 

-Coñecemento da realidade lingüística de España, dos factores sociolingüísticos que interveñen entre 

linguas en contacto e os fenómenos que derivan, linguas francas, bilingüismo, diglosia, xunto ao desenvolvemento dunha actitude positiva ante a 

diversidade e convivencia de linguas e culturas. 

 

-Recoñecemento das características básicas das distintas variedades xeográficas da lingua castelá no 



             

 
 

estado español e da norma estándar. A situación do español no mundo. 

 

-Identificación dos trazos máis característicos do español de América e da súa diversidade e valoración positiva desa variedade e da necesidade 

dunha norma panhispánica. Labor integrador das Academias da Lingua Española. 

 

-Análise e identificación do uso de vulgarismos morfosintácticos, anacolutos e incoherencias sintácticas. 

PROCEDEMENTOS 

Se os conceptos se encamíñan máis “ao saber”, os procedementos concrétanse no “saber facer”. Os contidos procedimentais pretenden o 

desenvolvemento das habilidades máis prácticas e instrumentais da lingua: a comprensión (do oral e do escrito), a expresión oral e escrita, o 

comentario, a identificación, a relación e comparación, a análise, a imitación e creación de textos, a transferencia de saberes a outros ámbitos, a 

investigación e procura de información, a organización dos datos en esquemas, guións, mapas, cadros sinópticos, a corrección na expresión 

escrita e oral, a presentación dos escritos...Os contidos procedimentais trátanse en todos os temas e en todos os apartados de cada tema. Boa parte 

das actividades propostas encamíñanse ao desenvolvemento das capacidades relacionadas co saber facer. 

1.REFLEXIÓN SOBRE A LINGUA 

• Lectura e comprensión de textos con determinados fenómenos lingüísticos. 

• Realización de esquemas e mapas conceptuais á mantenta de nocións e relacións lingüísticas. 

• Memorización de contidos e nocións fundamentais. 

• Observación e identificación de fenómenos lingüísticos en textos tanto orais como escritos. 

• Clasificación de fenómenos lingüísticos. 

• Comparación duns fenómenos lingüísticos con outros. 

• Aplicación dos contidos entendidos e aprendidos a outros casos semellantes. 



             

 
 

• Análise e comentario das características da lingua nos seus distintos niveis e desde os diferentes puntos de vista: 

– Análise e comentarios léxico-semánticos. 

– Análise e comentarios morfolóxicos. 

– Análise e comentarios sintácticos.  

2. REFLEXIÓN SOBRE A COMUNICACIÓN 

• Lectura e comprensión de textos propostos. 

• Observación e identificación de trazos de carácter diatópico en distintos textos orais ou escritos. 

• Observación e identificación de trazos dos distintos rexistros lingüísticos. 

• Clasificación dos distintos fenómenos lingüísticos e textuais observados. 

• Comparación duns fenómenos textuais e lingüísticos con outros. 

• Aplicación dos distintos contidos entendidos e aprendidos a outros casos semellantes. 

• Manexo das diferentes fontes de información. 

• Interpretación e comentario da información dos distintos medios de comunicación. 

• Identificación, análise e elaboración de diferentes tipos de textos: humanísticos, publicitarios, textos xornalísticos de opinión, científicos e 

técnicos, xurídicos e administrativos… 

• Corrección na presentación e na ortografía dos escritos. 

• Elaboración de textos escritos orixinais. 



             

 
 

• Transformación de distintos tipos de textos. 

 

3. O TEXTO LITERARIO 

• Identificación de épocas e fenómenos literarios. 

• Elaboración de esquemas, guións e mapas conceptuais á mantenta de épocas, características, autores e obras. 

• Lectura e comprensión de textos literarios. 

• Comentarios de textos. 

• Comparación duns textos literarios con outros. 

• Identificación de motivos e tópicos literarios en distintas obras, autores e épocas. 

• Proxección e análise de documentais, películas baseadas en novelas e gravacións de obras teatrais. 

• Asistencia a representacións teatrais, recitais, etc. 

• Aplicación das características da época a diversos textos. 

• Utilización das diferentes fontes de información para ampliar coñecementos a propósito de diferentes temas 

 

4. TÉCNICAS DE COMENTARIO DE TEXTOS 

• Resumos de textos. 



             

 
 

• Elaboración de esquemas. 

• Identificación dos participantes en distintos tipos de textos. 

• Identificación e comentario de distintos tópicos. 

• Lectura creativa. 

• Comentario de distintos tipos de textos: literarios, históricos, ensaísticos. 

• Redacción de opinións e valoracións á mantenta dun texto. 

• Redacción de escritos académicos. 

ACTITUDES 

           O mundo dos valores e das actitudes ante eles é moi complexo e sutil, e tamén é moi importante. Nas aulas habemos de propiciar sempre 

as actitudes positivas ante os valores máis democráticos e máis xeralmente admitidos pola nosa cultura. Destes valores, uns son máis xerais, 

relacionados co mundo en xeral, coa sociedade, coas relacións humanas e a convivencia, e outros son máis concretos, relacionados coa materia 

que impartimos. Nas aulas é importante propiciar actitudes positivas ante ambos tipos de valores. 

• Ilusión e motivación ante o estudo como medio de superación persoal, de afianzamento ante a sociedade e de ser útil na vida adulta. 

• Afán por mellorar a capacidade de pensar, de analizar e comprender a realidade. 

• Valoración do esforzo como medio de superación persoal. 

• Permanente actitude de curiosidade intelectual ante os máis diversos contidos. 

• Tenacidade e perseveranza no traballo e o esforzo diario. 

• Capacidade de autocrítica para coñecer o bo persoal, corrixir o mellorable e evitar o negativo. 



             

 
 

• Respecto ante a forma de ser, actitudes e comportamentos dos compañeiros e do profesor. 

• Colaboración nas tarefas de grupo. 

• Valoración da nosa lingua como o gran instrumento de comunicación entre catrocentos millóns de falantes. 

• Interese por coñecer e dominar mellor a linguaxe como instrumento de comunicación e de expresión dos nosos sentimentos e pensamentos. 

• Atención á corrección na expresión lingüística oral e escrita. 

• Recepción activa e crítica ante as mensaxes dos diversos medios e persoas. 

• Valoración da información como permanente fonte de actualización e de coñecementos. 

• Aprecio e respecto pola diversidade lingüística en canto ao espazo (dialectos, variantes), en canto ao tempo (evolución da lingua) e en canto á 

diferenza cultural e social (rexistros, niveis). 

• Ilusión polo manexo das técnicas de traballo que facilitan a comprensión, a aprendizaxe e a expresión lingüística. 

• Actitude crítica ante a manipulación de contidos e formas dos medios de comunicación e ante a utilización de expresións e formas que supoñen 

unha discriminación social, racial, sexual, cultural. 

• Valoración da lectura como fonte de información, aprendizaxe e pracer. 

• Valoración das producións literarias máis relevantes como parte do noso patrimonio cultural e memoria universal da humanidade. 

• Valoración da literatura como medio de coñecemento de distintos e cambiantes contornas sociais e da condición humana e como medio de 

comprensión do comportamento humano, á vez que como enriquecemento cultural en múltiples direccións. 

• Aprecio pola literatura como arquivo de emocións, ideas e fantasías que contribúe á maduración intelectual e humana das persoas. 

•  Actitude receptiva ante as mensaxes literarias como medio de incrementar a experiencia . 



             

 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Primeiro trimestre. 

Lingua 

Comentario de texto. 

Propiedades do texto. 

Morfoloxía. 

Sintaxe da oración simple. 

 

Literatura 

1. Literatura no século XVIII. Características e principais autores. 

2. O Romanticismo. 

3. O Realismo. 

4. O Modernismo. 

5. A poesía de Juan Ramón Jiménez e Antonio Machado. 

 

Lecturas 

 

Campos de Castilla, Antonio Machado 

La fundación, Antonio Buero Vallejo  

 

Segundo trimestre. 

Lingua 

 Comentario de texto. 

 Sintaxe da oración composta: coordinación e subordinación substantiva e adxectiva. 

 Interferencias lingüísticas. 

 O español de América 

 

Literatura 



             

 
 

O grupo poético do 27. 

A novela española anterior á guerra civil. 

O teatro español anterior á guerra civil. 

Lecturas 

Plenilunio, Antonio Muñoz Molina 

 

Terceiro trimestre. 

Lingua 

 

Comentario de texto. 

Orixe do léxico castelán. 

Procedementos de adquisición de novas palabras. 

Relacións semánticas. 

Sintaxe da oración composta: subordinación adverbial. 

 

Literatura 

 

 A novela española a partir da guerra civil. 

 A poesía española posterior á guerra civil. 

 O teatro español desde a guerra civil aos nosos días. 

 A narrativa hispanoamericana da segunda metade do século XX.  

 

Lecturas 

Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez. 

 

3.2.3.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Consolidar a interpretación do texto ou discurso como unidade comunicativa e de intercambio de información, en distintos contextos 

ou situacións comunicativas, e afondar no coñecemento da variedade de situacións nos actos de comunicación orais e escritos. 

Con este criterio preténdese avaliar a capacidade para recoñecer e sistematizar a función comunicativa da linguaxe manifestada a través do texto 

ou discurso, como unidade comunicativa oral ou escrita. 



             

 
 

 

2. Producir textos orais e escritos de certa extensión e complexidade, relativos ou pertencentes aos ámbitos académico e dos medios de 

comunicación, e identificar neles as propiedades textuais e os procedementos discursivos de adecuación, coherencia e cohesión que 

perfeccionen o dominio das actividades da lingua. 

Preténdese avaliar con este criterio a competencia  comunicativa e discursiva das alumnas e dos alumnos na composición de textos variados, con 

rigor, claridade e corrección demostrando o coñecemento e aplicación das propiedades textuais, de estruturas organizativas, conectores e outros 

mecanismos de cohesión nas súas producións orais e escritas.  

 

3. Clasificar e caracterizar diferentes clases de textos dialogados, argumentativos e dos medios de comunicación, xornalísticos e 

publicitarios poñendo de relevo os trazos máis significativos do xénero ou subxénero ao que pertencen, os códigos expresivos empregados 

e analizando os seus trazos lingüísticos e a súa adecuación ao contexto.  

Con este criterio preténdese avaliar a capacidade para identificar e analizar os textos de diferentes 

xéneros tendo en conta distintos criterios de clasificación e mais os factores que interveñen na súa produción e establecer relacións cos seus 

trazos lingüísticos máis relevantes, valorando a adecuación e eficacia do rexistro utilizado en cada contexto.  

 

4. Identificar o tema, a estrutura e características lingüísticas de textos dialogados, argumentativos e dos ámbitos académico e dos 

medios de comunicación, xornalísticos e publicitarios; analizalos de maneira que se recollan as súas propiedades discursivas 

e os elementos que os articulan e empregar para iso as distintas actividades da lingua (comprensión, expresión, interacción e mediación) 

orais e escritas tendo en conta modelos ou esquemas textuais e atendendo ás condicións da situación comunicativa. 

Con este criterio preténdese avaliar a capacidade de establecer unha xerarquía de ideas, tema principal e temas secundarios de textos dialogados, 

argumentativos de divulgación científica, técnica, humanísticos, e de textos do ámbito dos medios de comunicación, especialmente os de carácter 

interpretativo, artigos de opinión, editoriais, facendo inferencias a partir de informacións que se repiten no texto e dos propios coñecementos; 

avaliarase, así mesmo, a capacidade de recoñecer, coa axuda dos conectores e organizadores do discurso, a relación entre as partes dunha 

argumentación, de representar graficamente estas relacións mediante esquemas ou mapas conceptuais e de resumir o texto seguindo un esquema 

previamente elaborado. 

  

5. Realización de exposicións orais (debates, declaracións públicas) e escritas (redaccións, informes, monografías) relacionadas con algún 

contido do currículo ou tema de actualidade, seguindo un esquema preparado previamente, aplicando procedementos 

para a obtención e tratamento da información, empregando recursos audiovisuais e das tecnoloxías da información e a comunicación e 

expoñendo de forma construtiva as diversas opinións propias e alleas que se sosteñen, xustificándoas cos diferentes argumentos que se 

aducen.  

Con este criterio avaliarase a capacidade de planificar e realizar exposicións orais ou escritas de certa 



             

 
 

extensión e complexidade propia do ámbito académico, humanístico, científico-técnico ou dos 

medios de comunicación, valorando aspectos como a consulta das fontes apropiadas, a análise e selección da información relevante e a súa 

presentación, o uso axeitado de estruturas organizativas, unha axustada liña expositiva e argumentativa, a elección do rexistro apropiado e o uso 

de recursos para guiar os receptores e manter a súa atención, así como a capacidade de dominio para matizar opinións e afirmacións. 

 

6. Comprender e analizar o texto literario como expresión comunicativa e estética de distintas épocas, de transmisión cultural, reflexo 

dunha realidade histórica e social e como uso da lingua que comprende as competencias xerais. 

Avaliarase a capacidade para entender e identificar as características propias dos textos literarios 

como produto dunha corrente estética determinada e reflexo dunha conciencia intercultural, así como a capacidade de establecer relacións entre 

obras de autoras e autores de distintos períodos literarios. 

 

7. Interpretar e comentar de forma construtiva e crítica o contido de obras literarias breves e fragmentos significativos de distintas 

épocas literarias utilizando os  coñecementos sobre as formas literarias (xéneros, figuras e tropos máis usuais, versificación) e os distintos 

períodos, movementos, escritoras e escritores pondo en práctica as competencias comunicativas. 

Trátase de avaliar a capacidade para interpretar obras literarias de distintas épocas, incidindo de 

maneira especial nas obras de autoras e autores relevantes do século XX, no seu contexto histórico, 

social e cultural; relacionándoas con outras obras anteriores ou da época da mesma autoría; sinalando a presenza de determinados temas e 

motivos e a evolución na maneira de tratalos e recoñecendo as características do xénero en que se inscriben, os tropos e procedementos retóricos 

máis usuais e, se é o caso, as innovacións que se producen nas formas. 

 

8. Realizar traballos críticos sobre a lectura de obras significativas de distintas épocas ou movementos, interpretándoas en relación co 

seu contexto histórico e literario, obtendo a información bibliográfica necesaria e efectuando unha valoración persoal. Compoñer textos 

literarios ou de intención literaria. 

Con este criterio avalíase a capacidade para realizar un traballo persoal de interpretación e valoración 

crítica dalgunhas obras significativas de épocas ou movementos literarios diferentes lidas na súa 

integridade, tanto no seu contido como no uso das formas literarias, relacionándoas co seu contexto 

histórico, social e literario e, se é o caso, co significado e a relevancia das persoas autoras. Valorarase tamén a selección e utilización autónoma 

das fontes de información bibliográfica e dos recursos das tecnoloxías da información e a comunicación. 

 

9. Coñecer a realidade lingüística de España e dos fenómenos derivados do contacto entre linguas como linguas francas, bilingüismo e 

diglosia e desenvolver unha actitude positiva. Identificar as características xerais das variedades xeográficas da lingua no Estado 

español e a súa proxección a nivel internacional. 



             

 
 

Trátase de avaliar o coñecemento da realidade lingüística de España, os factores sociolingüísticos que 

interveñen nos fenómenos de contacto entre linguas, como bilingüismo e diglosia, con especial atención ás comunidades en que o castelán 

comparte cooficialidade con outras linguas, desenvolvendo unha actitude aberta á convivencia entre linguas como factor que contribúe ao 

enriquecemento académico e persoal. 

 

10. Coñecer as características xerais do español deAmérica e algunhas das súas variedades, así como as coincidencias e diferenzas da 

norma en distintas manifestacións orais e escritas, literarias e dos medios de comunicación. 

O obxectivo é avaliar o coñecemento da situación do español en América, das súas características 

xerais e dalgunhas das súas variedades a través de distintas manifestacións orais e escritas, literarias e dos medios de comunicación.  

 

11. Identificar e analizar os desvíos da norma máis frecuentes e consolidar, con rigor e autonomía, o bo uso das normas gramaticais, 

ortográficas e convencións tipográficas. 

Preténdese avaliar a capacidade para identificar aqueles usos incorrectos da lingua (como falta de 

concordancia, vulgarismos morfosintácticos, anacolutos e incoherencias sintácticas) e facer as correccións pertinentes. Avaliarase tamén a 

capacidade de autocorrección e dominio das normas gramaticais, ortográficas e convencións tipográficas para a elaboración de textos con 

corrección e autonomía. 

 3.2.3.1.- MÍNIMOS ESIXIBLES 

• Sintetiza oralmente e por escrito textos de diferente tipo e distinto nivel de formalización, sinalando as ideas principais e as secundarias e a 

intención comunicativa, recoñecendo posibles incoherencias ou ambigüidades e aportando unha opinión persoal. 

•  Consulta fontes de diverso tipo e integra a súa información en textos de sínteses que presenten os datos principais e os distintos puntos de vista, 

as súas relacións e a perspectiva propia. 

• Interpreta e valora textos escritos específicos (humanísticos, xornalísticos, científicos, literarios, etc.) analizando a súa construción interna e as 

relacións do autor co texto e coa época. 

• Crea textos escritos de diferente tipo (narrativos, descritivos, expositivos e argumentativos) adecuados á situación de comunicación, utilizando 

mecanismos que lles dean coherencia e cohesión e atendendo ás súas diferentes estruturas formais. 

•  Recoñece as diferentes unidades da lingua, as súas combinacións e, no seu caso, a relación entre elas e os seus significados. 



             

 
 

•  Distingue as diferentes linguas constitucionais de España e as súas variedades, coñecendo a súa orixe e evolución. 

•  Coñece e identifica as diferentes variedades do español (espaciais, sociais e de estilo) mediante a observación directa. 

•  Identifica o xénero ao que pertence un texto literario e recoñece os seus elementos estruturais básicos e os seus recursos lingüísticos. 

•  Establece relacións entre obras, autores e movementos fundamentais da literatura española, coñecendo o marco histórico e cultural en que se 

crearon e a evolución histórica das diferentes formas literarias. 

•  Coñece e valora as obras e os autores máis representativos da literatura nas diversas linguas constitucionais e nas grandes liñas e tendencias da 

literatura universal. 

•  Coñece o funcionamento de recursos informáticos básicos (procesadores de texto, correctores ortográficos, bases de datos, Internet, 

multimedia, etc.) e aplícaos á procura e elaboración da información. 

    Facer as lecturas obrigatorias e demostrar o aproveitamento das mesmas. 

 

  3.2.3.2.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

           A avaliación apóiase na recolleita de información. Para realizala contaremos cos seguintes instrumentos: 

   -  De observación sistemática: listas de control, diarios de clase, caderno de clase do alumno. 

   - Análise das produccións dos alumnos: traballo persoal diario, traballos monográficos, resumos, exposicións orais, textos escritos.    

   -  Intercambios orais cos alumnos: diálogos, entrevistas, reunións de grupo. 

   - Valoración de probas: probas obxectivas, probas orais e escritas, prácticas individuais e colectivas, cuestionarios. Se avaliará non só o 

resultado dos diferentes traballos e probas, senón tamén a súa presentación nos prazos marcados así como a actitude do alumno/a ante a materia.. 



             

 
 

 Ao longo do curso realizaranse catro sesións de avaliación, tres trimestrais-ordinarias, a última das cales será tamén a avaliación final, e 

unha extraordinaria no mes de setembro. 

 Nas probas obxectivas indicarase numericamente as distintas cuestións. Avaliaranse os contidos ( conceptos, procedementos e actitudes) 

dunha maneira equilibrada. 

 

3.2.3.3.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

O alumno/a  que ao acabar o curso teña de nota media na materia entre 10-5 puntos promocionará. Teranse en conta os criterios de 

cualificación do apartados anterior. Ä hora de avaliar, sopesaranse todos os contidos (conceptos, procedementos, actitudes) 

 Lingua Castelá e Literatura é considerada coma materia con contidos progresivos , polo tanto valorase a evolución positiva e global do 

alumno/a .  

 

3.2.4.- METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

A metodoloxía é moi importante. Cando falamos de metodoloxía estamos falando de como facer a clase, do método, do camiño que 

conduce desde as actividades que propoñemos ata os obxectivos ou finalidades que perseguimos. houbo, en anos pasados, certa polémica entre 

dúas formas extremas de enfocar o ensino e a aprendizaxe. No noso traballo nos propoñemos seguir os seguintes principios metodolóxicos: 

•  Buscar o interese do alumnado, para que participe gustoso na «reelaboración» do coñecemento, en textos rigorosos desde o punto de vista 

científico, pero apropiados á súa idade e intereses. 

• Propoñer textos e actividades de observación, onde se dean os fenómenos lingüísticos que imos explicar, para que vexan que o fenómeno existe 

e crese a necesidade de nomealo «», entendelo, e poder aplicalo a outros casos. 

•  Expoñer os contidos teóricos de forma rigorosa, clara, breve e ordenada. Na medida do posible, acompañalos de resumos, gráficos, debuxos 

que en cada caso resulten máis oportunos. 



             

 
 

• Propoñer exercicios para que comproben os fenómenos lingüísticos vistos, afiancen os coñecementos adquiridos e aplíquenos a outros casos 

semellantes. 

•  Presentar actividades diversas e variadas, para que sexa o alumno/a quen necesite resolver cuestións, contestar a problemas da lingua, e 

aprender os conceptos que en cada momento lle serán máis necesarios. 

•  Traballar simultaneamente contidos da linguaxe e gramática, o dominio dos textos, a literatura, as técnicas de traballo e uso da lingua. Iso evita 

a monotonía e cansazo de traballar moito tempo sobre o mesmo e permite ir avanzando progresivamente en aspectos moi variados.  

•  Coidar a elección dos textos para a análise e comentario, sexa na parte de estudo da lingua, nos comentarios de texto, ou na literatura. 

. Procurar a autonomía do alumnado incitándoo a que sexan eles/as os/as que escollan os seus propios textos, tanto xornalísticos, científicos como 

literarios para educar o gusto e o criterio propio. 

 

3.2.5.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

          A avaliación nesta etapa, tal e como establece a lei, será continua e diferenciada. Polo tanto, destaca a necesidade de que a avaliación 

estea presente ao longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe (dende que empeza até que remata e non suxeito a unha proba final) e de que 

exista unha liña de continuidade entre todas as actividades de avaliación propostas durante todo este proceso.  

A achega fundamental da avaliación continua é a capacidade de regulación que ofrece. Así, se o profesorado do departamento advertise 

que unha alumna ou alumno non progresa axeitadamente e tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, adoptará medidas de reforzo 

educativo concretas (material de recuperación/reforzo, asistencia a aulas extra en recreos para a resolución de dúbidas…) coa finalidade de que 

adquira as aprendizaxes precisas.  

Ademais, avaliarase tanto a aprendizaxe do alumnado como o propio proceso de ensino e a práctica docente. A avaliación apóiase na 

recollida de información e esta recollida debe facerse de forma permanente.  

 

Procedementos de cualificación: 

 

- Cada trimestre farase un ou dous exames entre cuxas notas se achará a nota media sempre que a nota non sexa inferior a 4. 

- Pediranse un número variable de comentarios críticos e literarios en cada trimestre. 



             

 
 

- Realizaranse catro lecturas ao longo do curso cuxo aproveitamento será avaliado a través de probas escritas ou orais. 

- Esixirase un número variable de actividades por trimestre que serán avaliadas ben de forma oral en clase ou entregadas para ser corrixidas 

en casa. 

 

Mínimos para alcanzar a avaliación positiva: 

 

- Ter na media dos exames do trimestre un 5. 

- Entregar a maioría (mínimo o 60%) dos comentarios críticos ou literarios esixidos e demostrar neles que se progresa na súa elaboración. 

- Ler de forma proveitosa o catro lecturas propostas. 

- Realizar o maioría das actividades e traballos propostos. 

 

Se se avalía por separado nas probas escritas os contidos de lingua e os contidos de literatura, o alumnado deberá ter un mínimo de 4 

puntos en cada proba para facer media.  Se na mesma proba se contemplan contidos de literatura e contidos de lingua, deixar unha das partes en 

branco implicará a avaliación negativa desa proba. 

 

  3.2.5.1.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO QUE PERDEU A POSIBILIDADE DE QUE LLE SEXA 

APLICADO O DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA. 

No caso de que algunha alumna ou alumno perda a escolaridade, perderá a oportunidade de ser avaliado de forma continua. Para avaliar a 

este alumnado, crearase unha proba obxectiva que responda á programación do aula. Segundo o desenvolvemento da programación ao longo do 

curso, elaborarase un exame no que o alumnado demostre que ten as capacidades esixidas para superar o curso (estas capacidades están 

detalladas no apartado correspondente a cada curso). 

 

 3.2.5.2.- ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES: ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. PLAN DE TRABALLO. 

           Cada profesora encargárase de avaliar o alumnado coa materia pendente de cursos anteriores. Durante o curso, a profesora traballara con 

cada alumno e alumna persoalmente, de maneira que vaian practicando os contidos da materia no ano anterior. Cada alumno ou alumna 

practicará especialmente aqueles apartados nos que ten máis dificultades, para o efecto, a profesora responsábel fará un material adecuado 

destinado a ese fin.   



             

 
 

  A avaliación da materia pendente farase a través de traballos prácticos que serán entregados ao alumnado e que este deberá devolver 

realizados, no prazo establecido. No caso de que estes traballoso estean mal realizados, volverán a entregarse para a súa corrección. A través da 

entrega destes traballos poderase aprobar a materia. 

 Se coa realización destes traballos non se acadaron os obxectivos propostos para a materia, realizarase unha proba obxectiva en Maio que 

constará dos seguintes apartados: 

 Cuestións de comprensión e expresión escrita. 

 Cuestións de gramática e léxico contidas na programación do nivel pendente. 

 Cuestións de literatura contidas na programación do nivel pendente. 

 

 

CONTIDOS ESIXÍBEIS NA PROBA OBXECTIVA DE RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE DE 1º BACHARELATO      

1. Comunicación 

Elementos da comunicación. Intención comunicativa. Funcións da linguaxe. 

As variedades da lingua: históricas, espaciais, sociais e de estilo. 

Situación lingüística de España. Linguas en contacto: interferencias. 

Comunicación oral e comunicación escrita: o texto. Xéneros orais e escritos. Tipos e características lingüísticas. 

Textos narrativos e textos descritivos. 

Textos expositivos e textos argumentativos. 

2. Estudio da lingua 

As categorías gramaticais. 

O enunciado. A oración. Funcións sintácticas. 

Normas ortográficas. 



             

 
 

Oracións simples. 

A estrutura interna das palabras. 

As locucións. 

A orixe das palabras castelás. 

3. Literatura. 

 Características da lingua literaria. Os xéneros literarios. 

 Idade Media: marco histórico e cultural. 

 Lírica tradicional e lírica culta: Gonzalo de Berceo, Arciprestre de Hita, Jorge Manrique e o Romanceiro. 

 A épica medieval: O poema do Mío Cid. 

 As orixes da prosa romance: Alfonso X o Sabio e don Juan Manuel. 

 A Celestina. 

 Século XVI e XVII. Renacemento e Barroco: marco histórico e cultural. 

 Lírica: témase estructuras. Garcilaso, Fray Luís de León, Lope de Vega, Quevedo e Góngora. 

 A novela picaresca.Miguel de Cervantes e novela moderna.  

 O teatro: Lope de Vega e Calderón de la Barca. 

 

  3.2.5.3.- ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN. 

 Independentemente do seguimento durante o curso, os alumnos/as terán dereito a realizar no mes de maio unha proba (que será avaliada 

por todos os membros de Departamento) no caso de que o aproveitamento durante o curso non fose satisfactorio. Tamén se realizará unha proba 

no mes de setembro para os alumnos/as que foran avaliados negativamente no mes de xuño. Estes exames serán confeccionados e valorados por 

todos os compoñentes do Departamento, tendo en conta os criterios de avaliación que figuran na Programación da materia. 

  

3.2.6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO 



             

 
 

- Libros de lectura: Campos de Castilla, Antonio Machado; La Fundación, Antonio Buero-Vallejo; Plenilunio, Antonio Muñoz 

Molina y Crónica de una muerte anunciada, García Márquez. 

- Unha selección de textos para realizar exercicios de ortografía, de distintos aspectos léxicos, de diferentes usos da lingua, de 

comprensión e estruturación de diferentes tipos de textos, lectura y comprensión de textos literarios, comentarios de textos 

literarios. 

- Apuntamentos dos doce temas de historia da literatura do programa. 

- Guías de lectura. 

- Traballarase ao longo do curso co xornal. 

- Material audiovisual. 

- Material en rede e multimedia. 

 

3.2.7.- PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE AOS TEMAS TRANSVERSAIS. 

Un dos obxectivos do proxecto educativo e conseguir que o alumnado sexa capaz de desenvolverse en diferentes ámbitos da vida, para 

que nun futuro se poda integrar como membro activo dunha cultura e unha sociedade. Para conseguir este obxectivo trataranse aspectos como os 

dereitos humanos e a paz, a saúde, o consumo, a tecnoloxía da información, a circulación viaria, a igualdade entre os sexos, etc., tamén forman 

parte do currículo, aínda que non aparezan formulados explicitamente nos contidos e obxectivos. 

 Pretendese fomentar a elaboración de xuízos propios mediante a participación activa na aula, que permitirá ao alumnado expresar as súas 

ideas e valorar as dos seus compañeiros. Potenciarase o traballo cooperativo e, por tanto, a responsabilidade persoal. 

 O material e recursos didácticos conteñen textos e actividades encamiñadas a reflexionar sobre as actividades discriminatorias por razón 

de sexo, raza, relixión, etc.. 

 

3.2.8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES DO DEPARTAMENTO. 

 



             

 
 

 - Participación nas actividades organizadas no centro: Semana Cultural, día da Paz, da Muller, das Letras Galegas, do libro, éte. 

- Colaboración co equipo da biblioteca nas campañas de animación á lectura. 

- Participación nos concursos literarios convocados polo noso (Concurso de microrrelatos co motivo do día do libro) e outros centros. 

- Parlamento Xove: programa de debates no que vimos participando dende fai dous anos. 

           Ao longo do curso iranse vendo as posibilidades de participar ou realizar máis actividades extraescolares.  

 

4.- LITERATURA UNIVERSAL 

 

4.1.- LITERATURA UNIVERSAL, 1º BACHARELATO (LOMCE) 
 

 

4.1.1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

  A lectura de textos procedentes da literatura universal intervén no proceso de maduración afectiva, intelectual e estética do alumnado, xa 

que o coñecemento desta parte fundamental do patrimonio cultural da humanidade, na que se levan depositado a imaxinación, os sentimentos e 

os pensamentos de distintas culturas ao longo da historia, conduce os/as estudantes a afondar na comprensión da propia identidade, tanto 

individual como colectiva, así como a valorar de xeito crítico a realidade do mundo contemporáneo. A lectura de fragmentos ou obras completas 

representativas do patrimonio literario universal permítelle ao alumnado coñecer outras realidades sociais e culturais, enriquecer a súa 

personalidade, ampliando a súa visión do mundo, e afianzar os seus hábitos de lectura, desenvolvendo o seu sentido estético. 

  A aproximación á materia de Literatura Universal como coñecemento e aprendizaxe contribúe a desenvolver a competencia lingüística, as 

sociais e cívicas, e a de conciencia e expresión cultural dos alumnos e das alumnas adquiridas durante a ESO e na materia común de Lingua 

Castelá e Literatura.  

O desenvolvemento destes coñecementos literarios en bacharelato implica a descuberta da lectura como unha experiencia enriquecedora, 

que produce no/na estudante unha resposta afectiva e intelectual, fundada tanto na construción do sentido do texto como no recoñecemento das 

súas particularidades expresivas e discursivas.  



             

 
 

En definitiva, esta materia facilita o desenvolvemento do individuo como lector competente, capaz de comparar textos literarios de 

distintas épocas e autores, e capaz de descubrir neles recorrencias temáticas, así como semellanzas ou diverxencias expresivas. Deste xeito, o 

alumnado ha aprender a transferir os seus coñecementos, relacionando o contido e as formas de expresión dunha obra literaria co contexto 

histórico e cultural no que se inscribe, o que ha favorecer a aprendizaxe autónoma. 
 

 

 

4.1.2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1.1.  Conciencia e expresión cultural. 

 LUB1.1.1. Le fragmentos significativos ou textos completos de obras da literatura universal, identificando algúns elementos, mitos ou arquetipos 

creados pola literatura e que chegaron a converterse en puntos de referencia da cultura universal.  

 LUB1.1.2. Interpreta obras ou fragmentos representativos de distintas épocas, situándoas no seu contexto histórico, social e cultural, identificando a 

presenza de determinados temas e motivos, e recoñecendo as características do xénero e do movemento en que se inscriben, así como os trazos 

máis salientables do estilo literario. 

 LUB1.2.2. Establece relacións significativas entre a literatura e o resto das artes, interpretando de xeito crítico algunhas obras ou fragmentos 

significativos adaptados a outras manifestacións artísticas, analizando as relacións, as similitudes e as diferenzas entre diferentes linguaxes 

expresivas. 

 LUB1.3.2. Recoñece o valor permanente destes temas e formas da literatura noutras manifestacións artísticas da cultura universal. 

 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. 

 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. 

 

1.2.  Social e cívica.  

 LUB1.1.1. Le fragmentos significativos ou textos completos de obras da literatura universal, identificando algúns elementos, mitos ou arquetipos 

creados pola literatura e que chegaron a converterse en puntos de referencia da cultura universal. 



             

 
 

 LUB1.1.2. Interpreta obras ou fragmentos representativos de distintas épocas, situándoas no seu contexto histórico, social e cultural, identificando a 

presenza de determinados temas e motivos, e recoñecendo as características do xénero e do movemento en que se inscriben, así como os trazos 

máis salientables do estilo literario. 

 LUB1.2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas e dramáticas da literatura universal nomeadamente significativas e relaciónaas coas 

ideas estéticas dominantes do momento en que se escribiron, analizando as vinculacións entre elas e comparando a súa forma de expresión. 

 LUB1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas e describe a evolución de determinados temas e formas creados pola literatura. 

 LUB1.3.2. Recoñece o valor permanente destes temas e formas da literatura noutras manifestacións artísticas da cultura universal. 

 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. 

 LUB2.1.1. Le e analiza textos literarios universais de distintas épocas, interpretando o seu contido de acordo cos coñecementos adquiridos sobre 

temas e formas literarias, así como sobre períodos e autores/as significativos/as. 

 

1.3.  Aprender a aprender. 

 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. 

 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. 

  
1.4.  Comunicación lingüística. 

 LUB1.2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas e dramáticas da literatura universal nomeadamente significativas e relaciónaas coas 

ideas estéticas dominantes do momento en que se escribiron, analizando as vinculacións entre elas e comparando a súa forma de expresión. 

 LUB1.2.2. Establece relacións significativas entre a literatura e o resto das artes, interpretando de xeito crítico algunhas obras ou fragmentos 

significativos adaptados a outras manifestacións artísticas, analizando as relacións, as similitudes e as diferenzas entre diferentes linguaxes 

expresivas. 

 LUB1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas e describe a evolución de determinados temas e formas creados pola literatura. 

 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. 



             

 
 

 LUB2.1.1. Le e analiza textos literarios universais de distintas épocas, interpretando o seu contido de acordo cos coñecementos adquiridos sobre 

temas e formas literarias, así como sobre períodos e autores/as significativos/as. 

 LUB2.3.1. 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. 

 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. 

 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. 

 

 

1.5.  Dixital. 

 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. 

 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. 

 
 

  



             

 
 

4.1.3.- OBXECTIVOS 

3.1. Coñecer os grandes movementos estéticos, as principais obras literarias e autoras que conforman a nosa realidade cultural.  

3.2. Ler e interpretar con criterio propio textos literarios completos e fragmentos representativos dos mesmos e saber relacionalos cos contextos 

en que foron producidos. 

3.3. Constatar, a través da lectura de obras literarias, a presenza de temas recorrentes, tratados desde diferentes perspectivas ao largo da historia, 

que manifestan inquietudes, crenzas e aspiracións comúns aos seres humanos en todas as culturas. 

3.4. Comprender e valorar criticamente as manifestacións literarias como expresión de creacións e sentimentos individuais e colectivos e como 

manifestación do afán humano por explicar o mundo en diferentes momentos da historia. 

3.5. Desfrutar da lectura como fonte de novos coñecementos e de pracer. 

3.6. Saber utilizar de forma crítica as fontes bibliográficas adecuadas para o estudo da literatura. 

3.7. Planificar e redactar con un grado suficiente de rigor e adecuación traballos sobre temas literarios e realizar exposicións orais correctas e 

coherentes sobre os mesmos coa axuda dos medios audiovisuais e das tecnoloxías da información e a comunicación. 

3.8. Analizar as relacións existentes entre obras significativas da literatura universal e obras de calquera outra manifestación artística (música, 

cine, artes plásticas...) ás que serven como punto de partida. 
 

4.1.4.- ESTÁNDARES 

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. 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

Indentificación dos principais mitos e temas da cultura universal (a viaxe, as diferentes concepcións da morte e o amor, o heroe épico e os heroes 

posteriores, os estereotipos femininos). 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 Lectura e análise de fragmentos e obras completas. 

 Debates. 

 

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. 



             

 
 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
 Indentificación das principais características do xénero narrativo, lírico e dramático. 

 Identificacións das diferenzas temáticas e formais dos textos segundo a época. 

 Análise dos principais trazos de estilo literario.  

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 Lectura e análise de fragmentos e obras completas. 

 Debates. 

 

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. 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
 Relación dos textos co movemento e a época á que pertencen. 

 Análise das diferentes formas de abordar o feito literario en textos de diferentes épocas. 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 Lectura e análise de fragmentos e obras completas. 

 Debates. 

  



             

 
 

 

LUB1.2.2. Establece relacións significativas entre a literatura e o resto das artes, interpretando de xeito crítico algunhas obras ou fragmentos 

significativos adaptados a outras manifestacións artísticas, analizando as relacións, as similitudes e as diferenzas entre diferentes linguaxes 

expresivas. 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
 Relación dos textos con obras cinematográficas, musicais ou plásticas que coñezan da mesma época ou de outras. 

 Análise das diferentes formas de abordar a arte a través de diferentes linguaxes.  

 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 
 Lectura e análise de fragmentos e obras completas. 

 Debates. 

 

LUB1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas e describe a evolución de determinados temas e formas creados pola literatura. 

 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
 Descubre o sentido dos textos a través da análise dos temas e da maneira en que os temas son tratados. 

 Comenta a evolución dos temas fundamentais a través do tempo.  

 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 
 Lectura e análise de fragmentos e obras completas. 

 Debates. 

 

LUB1.3.2. Recoñece o valor permanente destes temas e formas da literatura noutras manifestacións artísticas da cultura universal. 

 

 



             

 
 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
 Analiza os temas tratados na literatura ao longo do tempo noutras formas artísticas: artes plásticas, cine e música. 

 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 
 Lectura e análise de fragmentos e obras completas. 

 Debates. 

 

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. 

 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
 Analiza os temas tratados na literatura ao longo do tempo comparando os textos de diferentes países e culturas, prestando especial atención ao 

aprendido en literatura española e literatura galega. 

 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 
 Lectura e análise de fragmentos e obras completas. 

 Debates. 

 

LUB2.1.1. Le e analiza textos literarios universais de distintas épocas, interpretando o seu contido de acordo cos coñecementos adquiridos sobre 

temas e formas literarias, así como sobre períodos e autores/as significativos/as. 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
 Relaciona os textos co que momento histórico en que foron escritos e co movemento literario co que se relaciona. 

 



             

 
 

 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 
 Lectura e análise de fragmentos e obras completas. 

 Debates. 

 

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. 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
 Analiza os aspectos temáticos da obra. 

 Relaciona a obra co seu contexto histórico, cultural e literario. 

 Analiza os aspectos formais da obra. 

 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 
 Traballo de investigación sobre a obra completa.  

 

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. 

 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
 Consulta fontes diversas para a investigación do seu traballo. 

 Selecciona informacións relevantes e organízaas de forma coherente. 

 Exprésase con claridade, coherencia e adecuación tanto nos traballos escritos como orais. 

 Cita adecuadamente as fontes. 

 



             

 
 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 
 Traballos de investigación sobre aspectos concretos que se presentarán en exposicións orais. 

 

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. 

 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
 Analiza os temas tratados na literatura ao longo do tempo comparando os textos de diferentes países e culturas, prestando especial atención ao 

aprendido en literatura española e literatura galega. 

 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 
 Lectura e análise de fragmentos e obras completas. 

 Debates. 

 

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. 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
 Mostra interese pola aprendizaxe a través da literatura. 

 Desfruta coa lectura e co que esta achega para o enriquecemento persoal. 

 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 
 Debates. 

 



             

 
 

*NOTA: No apartado de temporalización non se pode ser máis concreto posto que os estándares de avaliación refírense todos a capacidades que 

o alumnado adquirirá ao longo do curso usando, para iso, diferentes contidos e lecturas. Para ter unha idea máis clara de como se vai chegar a 

adquirir esas capacidades, incluímos aquí os contidos e lecturas que usaremos na aula: 

 

1º TRIMESTRE “HEROES E HEROÍNAS”  

 

1. As personaxes masculinas e femininas na literatura clásica: a épica e a traxedia. 

2. A evolución dos protagonistas na Idade Media e no Clasicismo. 

3. A deriva práctica no comportamento humano a partir da Ilustración. 

4. O heroe e a heroína románticos. 

 

 

 

LISTA DE LECTURAS (escoller polo menos un de cada coluna) 

 

Ilíada de Homero, Alessandro Barico  Antígona, Sófocles 

Odisea, Homero       Medea, Eurípides 

Edipo Rei, Sófocles     A cidade das mulleres, Christine de Pisan 

As viaxes de Gulliver¸Jonathan Swift  Moll Flanders, Daniel Defoe 

Ivanhoe, Walter Scott     Jane Eyre, Charlotte Brontë 

 

  

2º TRIMESTRE “DE AMOR E DE MORTE” 

 

1. O concepto do amor na Idade Media e no Renacemento. 

2. O concepto de amor e morte na Idade Media. 

3. O amor e a morte románticas. O mito de Fausto. 

4. A burguesía e o amor. 

 

LISTA DE LECTURAS (escoller polo menos un de cada coluna) 

 

Contos do Decameron, Bocaccio   Oronooko, Aphra Behn  



             

 
 

Sir Galwain e o Cabaleiro verde, Anónimo  Orgullo e prexuizo, Jane Austen   

Romeo e Xulieta, William Shakespeare  Cumes borrascosos, Emily Brontë 

A dama das camelias, Alexandre Dumas  Casa de bonecas, Henrik Ibsen  

Madame Bovary, Gustave Flaubert   O espertar, Kate Chopin 

3º TRIMESTRE “O MUNDO DESMORONA” 

 

1. As transformacións do século XX e a súa influencia na literatura. 

2. O antiheroe (as novas formas de sentirse humano). 

3. A cidade e o progreso. 

4. A soidade, a crueldade e a inxustiza.  

  

 

LISTA DE LECTURAS (escoller un de cada coluna) 

 

A metamorfose, Frank Kafka   A balada do café triste, Carson McCullers 

David Copperfield, Charles Dickens  As avós, Doris Lessing 

Capitães de areia, Jorge Amado  La casa de los espíritus, Isabel Allende 

O corazón do negror, Joseph Conrad Miss Dalloway, Virginia Woolf 

Morte accidental dun anarquista, Dario Fo O baile, Irene Nemirosky 

 

 

 

4.1.5.- METODOLOXÍA 

A metodoloxía será activa e participativa, favorecendo o traballo cooperativo do alumnado así como os logros das competencias correspondentes. 

Desenvolveranse actividades variadas en que a aprendizaxe se leve a cabo a través de estratexias diferentes. Basearemos as actividades no 

traballo con textos, na investigación a través de diferentes fontes e no debate na aula.  

 

 

 

4.1.6.- MATERIAIS E RECURSOS 



             

 
 

Usarase fundamentalmente libros de lectura, recursos bibliográficos da biblioteca, antoloxías de textos preparados pola profesora e sala de 

computadores para traballos de investigación. 
 

 

4.1.7.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 

4.1.7.1.- Criterios de avaliación. 

Ao final do curso preténdese que a alumna ou alumno alcance as seguintes habilidades: 

 

•Ler, comprender, analizar e comentar textos de distintas épocas, interpretando o seu contido de acordo cos coñecementos adquiridos sobre temas 

e formas literarias, períodos e autores/as significativos/as, ideas estéticas dominantes da época a que pertencen. 

•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. 

•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. 

•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. 

•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. 
 

4.1.7.2.-Criterios de cualificación.  

Obtense nas probas de control unha media de 9 a 10 se: 

-Os conceptos se integraron con fluidez. 

-Se realizaron todos os exercicios propostos e se resolveron de acordo ás normas estudadas. 

-Se dan actitudes positivas ( iniciativa, organización, ritmo de traballo, concentración, etc.). 

-Boa realización do traballo (orixinalidade, creatividade, limpeza, orde, estruturación, compresión e expresión escrita, ortografía, vocabulario, 

etc.). 

-Se cumpren os prazos no ritmo de traballo. 

-Se realizan achegas persoais na dinámica do grupo. 



             

 
 

 

Obtense nas probas de control media de 8-7 se: 

-Os conceptos se integraron. 

-Se realizaron a totalidade dos exercicios propostos e se resolveron con relativa corrección. 

-Existen actitudes “positivas” e se cumpren os prazos establecidos. 

 

Obtense nas probas de control media de 5-6 se: 

-Se resolven as propostas. 

-Se realizan os exercicios, aínda que sen se conseguir plenamente os resultados de acordo coas características obxectivas. 

-Se cumpren relativamente os prazos establecidos. 

-Se dan actitudes positivas na dinámica da clase. 

 

Obtense nas probas de control media por debaixo de 5 se: 

-Non se alcanzan os obxectivos mínimos. 

-Non se realizaron os exercicios propostos. 

-Non se cumpriron os prazos nin se mostran actitudes favorábeis. 

-Por faltas de ortografía. 

 

Ao final de cada trimestre pode contarse con moi diverso material avaliable e cualificable de acordo co tipo e número de actividades realizadas 

polo alumno/a. Dependendo do tipo de actividade, os criterios de cualificación varían relativamente de acordo cos aspectos que cada unha delas 

conleva.  

 

4.1.7.3.-Criterios de promoción. 

O alumno/a  que ao acabar o curso teña de nota media na materia entre 10-5 puntos promociona ao curso seguinte. Teranse en conta os criterios 

de cualificación do apartado anterior.  

 

 

 

4.1.8.-  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 

Usarase un cuestionario como o seguinte para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente: 



             

 
 

DIVERSIDADE 1 2 3 4 Propostas de 

mellora 

Ao princípio do curso fíxose algún tipo de actividade para coñecer a composición da clase.      

Tense en conta a diversidade á hora de organizar a clase e crear grupos.       

Dase a cada alumna ou alumno a información que necesita.      

Creánse actividades de diferentes niveis.      

Adáptnase as actividades ao alumnado que se afasta da media tanto por arriba como por abaixo.      

PROGRAMACIÓN DE AULA   

Tense en conta a programación á hora de planificar as clases.      

Recóllense e arguméntanse as modificacións respecto á programación do curso.      

Déixase claro ao alumnado que se vai facer en cada unidade de traballo e como vai ser avaliada.      

ACTIVIDADES NA AULA       

Propóñense agrupamentos diferentes (individuais, parellas, pequeno grupo, gran grupo...)      

Desñánse actividades variadas (lectura, análise, investigación, creación, debate...)      

Propóñense actividades que promoven a autonomía na aprendizaxe.      

Utilízanse ferramentas diversas (libros de consulta, libros de lectura, TIC...)      

Pásase a maior parte do tempo da clase con explicacións teóricas.      

Pásase a maior parte do tempo da clase pedindo a atención do alumnado.      

Dedícase a maior parte do tempo a promover que o alumnado faga actividades diversas.      

AVALIACIÓN   

O alumnado está sempre informado de como será a avaliación antes de comezar cada traballo, proxecto ou 

unidade nova. 

     

Utilízanse diferentes tipos de probas para avaliar (exposicións, exames, traballos, debates...)      

Prográmanse plans de recuperación para aquelas alumnas ou alumnos que non alcanzan os obxectivos 

mínimos. 

     

A avaliación está baseada nas competencias clave.       

 

 

4.1.9.- ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 



             

 
 

No caso de que o alumno ou alumna pasase a 2º curso coa materia de literatura universal pendente farase un plan de recuperación ao longo do 

curso en que se deberán entregar diferentes traballos nos que demostre que ten superadas as competencias e alcanzado os obxectivos mínimos.  
 

 

4.1.10.-PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN.  

Para a avaliación desta materia usaranse os seguintes procedementos: 

Traballos escritos, individuais ou en grupo, sobre as lecturas obrigatorias do curso. (60%) 

Actividades escritas e orais sobre diferentes aspectos da materia. (20%) 

Debates e exposicións. (20%) 

De forma excepcional, poderase planificar unha proba obxectiva.  

 

4.1.11.- AVALIACIÓN INICIAL. 

A avaliación inicial consistira na lectura e análise dun texto da literatura española que podan recoñecer dada a súa formación e unha serie de 

preguntas sobre obras de arte de diferentes expresións e períodos históricos. Esa análise e esas preguntas determinará cal é o punto de partida 

para alcanzar os obxectivos da materia.  
 

4.1.12.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Antes de nada, é necesario distinguir claramente os contidos que sexan básicos dos que se consideren complementarios, entendendo por básico 

un contido que resulte imprescindible para aprendizaxes posteriores e/ou que contribúa ao desenvolvemento das capacidades básicas: compresión 

verbal, razoamento lóxico, procura  e selección de información e avaliación crítica da mesma. Estes contidos mínimos deberán ser postos en 

común co profesorado de apoio naqueles casos que participen no proceso de aprendizaxe. 

Favorecer o tratamento da diversidade supón posibilitar múltiples estratexias, ligadas tanto ao método de ensino coma á organización interna do 

grupo-aula: 

• Actividades de aprendizaxe e que presenten distintos grados de dificultade. 

• Materiais didácticos diversos. 

• Distintas formas de agrupamento de alumnos/as combinado o traballo individual co traballo en pequenos grupos co traballo en 

gran grupo. 



             

 
 

Á hora de avaliar teremos presente que non podemos pretender que todo o alumnado adquira os mesmos niveis de aprendizaxe sobre a totalidade 

dos contidos traballados.  
 

 

4.1.13.- ACCIÓNS DE EDUCACIÓN EN VALORES E DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO 

A materia de literatura é un espazo privilexiado para tratar todos os temas que son de interese para unha formación plena da persoa. De forma 

non só transversal, posto que os textos propostos (tanto fragmentos como obras completas) tratan de forma directa todos os temas importantes na 

formación do ser humano. Así, reflexionaremos a través dos textos sobre as diferentes formas de organizarse en sociedade, os prexuízos que 

predominan en cada momento histórico e cada cultura, o respecto aos dereitos humanos, a diversa conformación das sociedades en canto a raza, 

crenzas, xénero, tendencia sexual..., as inxustizas e as loitas contra elas, os valores éticos e morais que dependen da norma social, etc. 

 

4.1.14.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

Na medida das nosas posibilidades participaremos das diferentes actividades que se propoñan no centro. Aliás, como todos os anos, faremos 

algunha saída ao teatro. 

 

 

4.1.15.-MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS.  

Ao longo do curso, e tendo como referencia a avaliación da aprendizaxe do alumnado e a avaliación da práctica docente poderase propor 

melloras na programación didáctica. Esta revisión farase ao final de cada trimestre, avaliando se os obxectivos que nos propuxemos foron 

acadados e se, de non ser así, iso se debe a unha mala planificación da materia.  

 

 
 

 



             

 
 

4.2.- LITERATURA UNIVERSAL 2º BACHARELATO (LOE) 

4.2.1.- INTRODUCIÓN. 

  Toda obra literaria é, sen dúbida, unha representación da vida, parcial pero significativa, así como un produto estético que utiliza a 

linguaxe como materia prima. Como tal, posúe unha intención artística en que o compoñente subxectivo do escritor ou escritora intervén para 

crear un universo novo a partir dunha realidade vivida ou sentida. Sabemos que a literatura se interesa polas nosas concepcións, interpretacións e 

experiencias do mundo; polo tanto, o seu estudo pode enfocarse como unha análise das ideas, dos sentimentos e do medio social e natural das 

persoas. Esta é a razón pola que a lectura e o estudo das figuras clásicas universais significa enfrontarse a todo canto rodea o xénero humano.  

  O estudo da literatura universal, pola perspectiva global que ofrece, debe contribuír a unha ampla formación literaria e humanística das 

alumnas e dos alumnos que sirva para afondar e ampliar a súa visión do mundo e para adquirir unha formación acorde cos seus intereses 

académicos e profesionais de cara ao futuro. 

  A aproximación aos textos literarios realizada durante os anteriores anos de ensino debe completarse cunha visión de conxunto dos 

grandes movementos literarios e das obras de autoras e autores máis representativos doutras literaturas, o que proporcionará unha visión máis 

comprensiva, ampla e profunda do discurso literario como fenómeno universal. 

  Pero a literatura aborda, tamén, temas recorrentes, case sempre comúns a culturas moi diversas que tiveron permanentemente unhas 

inquietudes semellantes, se enfrontaron a necesidades parecidas e matinaron a través dos tempos as mesmas fantasías. 

  Os grandes temas da literatura universal son, sen dúbida, as grandes preocupacións da humanidade en relación a todo o que a rodea. 

  A materia iníciase cun primeiro bloque en que se presentan os contidos comúns, que poden considerarse como principios básicos do 

traballo activo na aula, e que teñen como obxecto os textos. O segundo bloque, cunha introdución histórica, dedícase á literatura ata a Idade 

Media. Hai cinco bloques máis en que se reúnen os grandes períodos e movementos posteriores ata os nosos días. Remátase a materia cun 

bloque, o oito, que trata directamente as relacións da literatura coas demais artes, o cinema como arte universal contemporánea, o teatro como 

arte total, centrándose especialmente no século XX e na actualidade. 

  Convén sinalar que, aínda que a orde de presentación dos contidos sexa a cronolóxica, existe a posibilidade dunha secuencia didáctica que 

poña de relevo a recorrencia permanente de certos temas e motivos, así como as diferentes inflexións e enfoques que reciben en cada momento 

da historia. 

  O último bloque, que relaciona a literatura universal coas outras artes, especialmente co cinema, pode servir para dar unha visión global 

da materia a través das obras máis modernas de todos os xéneros, que recollen de formas diversas os mitos e xestas heroicas clásicas e deixan ver 

a súa evolución a través da historia da arte. 



             

 
 

4.2.2.-OBXECTIVOS.  

O ensino da literatura universal no bacharelato terá como obxectivo contribuír a desenvolver no 

alumnado as seguintes capacidades:  

 

1. Coñecer os grandes movementos estéticos, as principais obras literarias, autoras e autores que 

foron conformando a nosa realidade cultural.  

 

2. Ler e interpretar con criterio propio textos literarios completos e mais fragmentos representativos 

deles e saber relacionalos cos contextos en que foron producidos. 

 

3. Constatar, a través da lectura de obras literarias, a presenza de temas recorrentes, tratados desde 

diferentes perspectivas, ao longo da historia; temas que manifestan inquedanzas, crenzas e aspiracións  comúns aos seres humanos en todas as 

culturas. 

  

4. Comprender e valorar criticamente as manifestacións literarias como expresión de creacións e sentimentos individuais e colectivos e como 

manifestación do afán humano por explicar o mundo en diferentes momentos da historia.  

 

5. Analizar e interpretar imaxes e modelos que transmite a literatura escrita por mulleres. 

 

6. Gozar da lectura como fonte de novos coñecementos e experiencias e como actividade pracenteira 

para o lecer.  

 

7. Planificar e redactar cun grao suficiente de rigor e adecuación traballos sobre temas literarios, 

seguindo guións elaborados polo profesorado, e realizar exposicións orais correctas e coherentes sobre eles, tamén con axuda das tecnoloxías da 

información e da comunicación e de medios audiovisuais.  

 

8. Saber utilizar de forma crítica as fontes bibliográficas adecuadas para o estudo da literatura, con 

axuda das tecnoloxías da información e a comunicación. Ser quen de transformar os coñecementos 

adquiridos.  

 

9. Adquirir as destrezas de analizar, sintetizar, comprender, xulgar, valorar, transformar e crear un 



             

 
 

texto propio que demostren a asimilación de coñecementos sólidos sobre a literatura en xeral.  

 

10. Analizar as relacións existentes entre obras significativas da literatura universal e obras musicais 

ou de calquera outra manifestación artística (ópera, cinema) a que serven como punto de partida.  

Establecer o diálogo entre literatura e imaxe, fundamentalmente imaxes cinematográficas: transcodificación. 



             

 
 

4.2.3.-CONTIDOS 

Contidos comúns. 

 

-Lectura e comentario de fragmentos, antoloxías ou obras completas de especial relevancia pertencentes a cada un dos períodos literarios. 

 

-Relacións entre obras literarias e obras musicais, teatrais, cinematográficas, etc. Observación, recoñecemento ou comparación de pervivencias, 

adaptacións, tratamento diferenciado ou outras relacións. Selección e análise de exemplos representativos.  

 

-Procura de información relativa aos puntos anteriores a través das tecnoloxías da información e da 

comunicación e mais da utilización activa da biblioteca escolar e doutras bibliotecas, así como o uso de medios audiovisuais que permitan a 

visión e a análise de filmes ou fragmentos significativos, a gravación de pequenas escenas ou representacións, e mesmo a creación ou recreación 

de pequenas pezas alusivas a obras, técnicas e ideas estéticas.  

 

Da antigüidade á Idade Media.  

 

-O papel das mitoloxías e da relixión nas orixes da literatura. 

 

-Breve panorama das literaturas bíblica, grega e latina. O heroe clásico da traxedia e da épica. O 

papel dos personaxes femininos e masculinos.  

 

-A narrativa medieval. 

 

Renacemento e clasicismo. 

 

-Contexto xeral. Os cambios do mundo e a nova visión do ser humano. 

 

-A lírica do amor: o Petrarquismo. Orixes: a poesía trobadoresca e o Dolce Stil Nuovo.  

 

-A narración en prosa. O nacemento do relato moderno.  

 



             

 
 

-Teatro clásico europeo. O teatro isabelino en Inglaterra. 

 

O Século das Luces. 

 

-O desenvolvemento do espírito crítico: a Ilustración. A Enciclopedia. A prosa ilustrada. 

 

-A novela europea no século XVIII.  

 

- A primeira metade do século XIX. 

 

-A revolución romántica: conciencia histórica e novo sentido da ciencia. 

 

-Poesía romántica. Novela histórica. 

 

A segunda metade do século XIX. 

 

-As innovacións filosóficas, científicas e técnicas e a súa influencia na creación literaria. Marx, Darwin 

e Freud.  

 

-Da narrativa romántica ao realismo en Europa. 

 

-Literatura e sociedade. Evolución dos temas e das técnicas narrativas do realismo. 

 

-Principais novelistas da Europa do século XIX. Os personaxes femininos nalgunhas das obras máis 

representativas.  

 

-O nacemento da gran literatura norteamericana (1830-1890). Da experiencia vital á literatura. O 

renacemento do conto.  

-O arranque da modernidade poética: o Simbolismo.  

 

-A renovación do teatro europeo: un novo teatro e unhas novas formas de pensamento. 

 



             

 
 

Os novos enfoques da literatura no século XX e as transformacións dos xéneros literarios. 

 

-A crise do pensamento decimonónico e a cultura de fin de século. A creba da orde europea: a crise de 1914. As innovacións filosóficas, 

científicas e técnicas e a súa influencia na creación literaria. O Existencialismo e o Marxismo. 

 

-A consolidación dunha nova forma de escribir na novela. O nacemento do heroe contemporáneo. A 

trama policíaca.  

 

-As vangardas europeas. O Surrealismo.  

 

-A literatura escrita por mulleres.  

 

-A culminación da gran literatura americana. A xeración perdida. 

 

-O teatro do absurdo e o teatro de compromiso. 

 

A literatura e as outras artes: o cinema.  

 

-Literatura e cinema. As adaptacións das grandes obras ao cinema. Estudo e comparación. 

  

-O cinema como literatura: os grandes filmes e guións cinematográficos do século XX. O cine como 

arte literaria de masas. 

 

-O teatro como espectáculo total.  

 

-A canción moderna, os grandes poetas da canción. 

 



             

 
 

 

 

4.2.4.- TEMPORALIZACIÓN 

 

Primeiro trimestre. 

 

1. Da Antigüidade á Idade Media.  

 1.1. O papel das mitoloxías e da relixión nas orixes da literatura. 

 1.2. Breve panorama das literaturas sagradas. 

 1.3. A literatura clásica. 

1.3.1. A épica grega: Ilíada e Odisea de Homero. 

1.3.2. A traxedia grega: Edipo Rei, Sófocles. 

1.3.3. A lírica grega: Safo. 

1.3.4. A épica latina: A Eneida, Virxilio. 

1.3.5. O teatro latino (a comedia): Anfitrión, Plauto. 

1.3.6. A lírica latina: Ovidio e Horacio. 

1.3b. O heroe clásico da traxedia e da épica. O papel dos personaxes femininos e masculinos.  

1.4. A narrativa medieval 

1.4.1 Os contos e fábulas, o Decameron de Bocaccio*, os Canterbury Tales, 

1.4.2. As novelas do ciclo artúrico, as novelas de cabaleiros. 

  1.4.3. Dante e A Divina Comedia*. 

 

2. Renacemento e Clasicismo. 

2.1. Contexto xeral. Os cambios do mundo e a nova visión do ser humano. 

2.2. A lírica do amor 

2.2.1.Orixes: a poesía trobadoresca e o Dolce Stil Nuovo.  

2.2.2. Petrarca e o petrarquismo. 

2.2.3. Petrarquismo en Europa: Garcilaso e Camões. 

2.3.Teatro clásico europeo.  



             

 
 

2.3.1. O teatro isabelino en Inglaterra. William Shakespeare. 

2.3.2. O teatro clásico francés: Molière e Racine. 

 

3. O Século das Luces. 

3.1. O desenvolvemento do espírito crítico: a Ilustración. A Enciclopedia. A prosa ilustrada. 

3.2. A novela europea no século XVIII: novelas de viaxes. 

 

Lectura: Hamlet, Shakespeare. 

 

Segundo trimestre. 

 

4. A primeira metade do século XIX. Romanticismo. 

4.1. A revolución romántica: conciencia histórica e novo sentido da ciencia. 

4.2.Poesía romántica: poetas ingleses (Byron, Shelley, Keats), alemáns (Heine, Novalis), italianos (Leopardi). 

4.3. Novela histórica: Walter Scott, Víctor Hugo e Alexandre Dumas.  

4.4. Jane Austen. 

4.5. Narrativa de terror: Mary Shelley e Allan Poe. 

 

5. A segunda metade do século XIX. Realismo.  

5.1. As innovacións filosóficas, científicas e técnicas e a súa influencia na creación literaria. Marx, Darwin e Freud.  

5.2. Literatura e sociedade.  

5.3. Evolución dos temas e das técnicas narrativas do realismo. 

5.4. Os personaxes femininos nalgunhas das obras máis representativas.  

5.5. Principais novelistas da Europa e América do século XIX: Dickens, Mark Twain, Herman Melville, Eça de Queiroz, Machado de Assis, 

Flaubert, Stendhal, Balzac, Zola, Dostoievski, Tolstoi e Chéjov. 

 

Lecturas: Frankenstein, Mary Shelley 

     Poesía completa de Alberto Caeiro, Fernando Pessoa.  

 

Terceiro trimestre 

 

6. As renovacións finiseculares.  



             

 
 

6.1. O nacemento da gran literatura norteamericana. Da experiencia vital á literatura: Walt Whitman e Emily Dickinson. 

6.2. O arranque da modernidade poética: o simbolismo (parnasianismo, decadentismo...). Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. 

6.3. A renovación do teatro europeo: un novo teatro e unhas novas formas de pensamento. Ibsen, Stringberg, Wilde. 

 

7. Os novos enfoques da literatura no século XX e as transformacións dos xéneros literarios. 

7.1. A crise do pensamento decimonónico e a cultura de fin de século. A creba da orde europea: a crise de 1914. As innovacións filosóficas, 

científicas e técnicas e a súa influencia na creación literaria. O Existencialismo e o Marxismo. Sigmund Freud. 

7.2. A renovación da poesía. 

7.2.1. As vangardas europeas de principio de século.  

7.2.2. Poetas significativos de principios de século XX: Rilke e Pessoa.  

7.3. As novas tendencias narrativas na novela do século XX. 

 7.3.1. As renovacións antes da II Guerra Mundial. 

  7.3.1.1. Primeiros autores: Henry James, Joseph Conrad. 

  7.3.1.2. Novos xéneros: aventuras, policíacos, fantástico. 

  7.3.1.3. As grandes innovacións: James Joyce e Virginia Woolf. 

  7.3.1.4. A xeración perdida norteamericana. 

  7.3.1.5. A novela existencialista. 

 7.3.2. As renovacións despois da II Guerra Mundial. 

7.4. As renovacions do teatro no século XX. 

 7.4.1. As vangardas no teatro. 

7.4.2. O teatro do absurdo e o teatro de compromiso.  

7.4.3. O teatro como espectáculo total.  

 

Lectura: A novela do xadrez, Stefan Zweig. 



             

 
 

4.2.5.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

Os criterios de avaliación pretenden comprobar o desenvolvemento das capacidades seguintes: 

 

1. Caracterizar algúns momentos importantes na evolución dos grandes xéneros literarios (narrativa, poesía, teatro), relacionándoos 

coas ideas estéticas dominantes e as transformacións artísticas e históricas. 

O propósito deste criterio é comprobar que as alumnas e os alumnos saben explicar, mediante breves 

exposicións orais ou escritas, cambios significativos na concepción da literatura e dos xéneros, 

enmarcándoos no conxunto de circunstancias culturais que os rodean; é dicir, comprobar se establecen un nexo entre a literatura, as outras artes e 

a concepción do mundo que ten a sociedade nun momento de transformación. 

 

2. Analizar e comentar obras breves e fragmentos significativos de distintas épocas, interpretando o seu contido de acordo cos 

coñecementos adquiridos sobre temas e formas literarias, así como sobre períodos e autores. 

Preténdese valorar a capacidade para interpretar obras literarias de distintas épocas e autoría no seu 

contexto histórico, social e cultural, sinalando a presenza de determinados temas e motivos e a evolución no xeito de tratalos, relacionando 

aquelas con outras obras da mesma época ou de épocas diferentes e recoñecendo as características do xénero en que se inscriben e os tropos e  

Procedementos retóricos máis usuais.  

 

3. Realizar exposicións orais, debidamente planificadas, acerca dunha obra, de autoras, autores ou dunha época con axuda de medios 

audiovisuais e das tecnoloxías da  información e da comunicación, expresando as propias opinións e seguindo un esquema preparado 

previamente. 

Con este criterio avaliarase a capacidade de planificar e realizar breves exposicións orais integrando 

os coñecementos literarios e lecturas. Valoraranse aspectos como a estruturación do contido, a argumentación das propias opinións, a consulta de 

fontes, a selección de información relevante e a utilización do rexistro apropiado e da terminoloxía literaria necesaria.  

 

4. Realizar traballos de investigación a partir da lectura dunha obra significativa dunha época, seguindo un guión previamente 

establecido, interpretándoa en relación co seu contexto histórico e literario e efectuando unha valoración persoal . As fontes 

bibliográficas básicas serán proporcionadas polo profesor ou profesora, que guiará o proceso de documentación e de elaboración e mais 

proporá temas de investigación axeitados ás posibilidades do alumnado. 

 



             

 
 

Con este criterio quérese avaliar a capacidade de realizar un traballo persoal de investigación, interpretación e valoración a partir dunha obra 

significativa dunha época, lida na súa integridade, tanto no  seu contido como no usos das formas literarias, relacionándoa co seu contexto 

histórico, social e literario e, de ser o caso, co significado e a relevancia do autor ou autora dela na época ou na historia da literatura. Valorarase a 

orixinalidade, a correcta utilización das fontes de información bibliográfica e a utilización axeitada das tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

 

5. Realizar, oralmente ou por escrito, valoracións en forma de ensaio das obras literarias como punto de encontro de ideas e sentimentos 

colectivos e como instrumentos para acrecentar o caudal da propia experiencia.  

Preténdese comprobar o desenvolvemento dunha actitude aberta, consciente e interesada ante a literatura que debe verse non só como resultado 

dun esforzo artístico dalgunhas persoas, senón como reflexo das inquietudes humanas. Tal actitude pode observarse, ademais de por outros 

indicadores, como  o interese pola lectura e pola actualidade literaria, por medio da explicación, oral ou escrita, ou do debate sobre a contribución 

do coñecemento dunha determinada obra literaria ao enriquecemento da propia personalidade e á comprensión do mundo interior e da sociedade. 

 

6. Realizar análises comparativas de textos da literatura universal con outros da literatura galega e española da mesma época, pondo de 

manifesto as influencias, as coincidencias ou as diferenzas que existen entre eles.  

Preténdese comprobar se o alumnado é capaz de establecer relacións entre os textos literarios da literatura universal e os da literatura galega e 

española que coñece, sinalando puntos de contacto no que se refire ás influencias mutuas e á expresión simultánea de parecidas preocupacións 

ante cuestións básicas de alcance universal. A análise permitirá, ademais, avaliar a capacidade de gozar da lectura como fonte de novos 

coñecementos e como actividade pracenteira para o lecer, subliñando os aspectos que se proxectaron noutros ámbitos culturais e artísticos, e pór 

de relevo as diferenzas estéticas existentes en determinados momentos.  

 

7. Recoñecer a influencia dalgúns mitos e arquetipos creados pola literatura e o seu valor permanente na cultura universal. Recoñecer e 

criticar tamén estereotipos de xénero nos personaxes creados pola literatura. 

Trátase de comprobar a capacidade de recoñecer a importancia cultural de determinados mitos e arquetipos ao longo da historia, a xestación de 

grandes caracteres que perviven no tempo e que se erixen en puntos de referencia colectivos. O alumnado debe achegar datos que subliñen a 

pegada deixada por mitos e personaxes universais como don Quixote, Romeo e Julieta, don Juan, etc. na herdanza cultural da humanidade e debe 

preguntarse polas razóns da súa pervivencia na memoria. Comprobarase igualmente que recoñece de maneira crítica determinados papeis do 

masculino e do feminino nas obras literarias e contextualizalos. 

 

8. Achegar exemplos de obras significativas da literatura universal adaptadas a outras manifestacións artísticas analizando nalgún deles 

a relación entre as diferentes linguaxes expresivas e os resultados obtidos. 

O obxectivo é comprobar se o alumnado pode recoñecer a utilización das obras literarias como base 



             

 
 

doutras manifestacións artísticas e se é capaz deanalizar as relacións entre elas, as súas semellanzas 

e diferenzas, facendo especial fincapé nos tipos de linguaxe que utilizan. 

 

9. Participar, ordenadamente, nos debates e discusións que se realicen na clase sobre determinados aspectos dunha obra ou dun 

movemento. 

Trátase de valorar o traballo diario, o interese, a tolerancia á hora de escoitar as opinións doutras 

persoas e a confianza para expresar as propias. 

 

4.2.6.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A avaliación nesta etapa, tal e como establece a lei, será continua e diferenciada. Polo tanto, destaca a necesidade de que a avaliación estea 

presente ao longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe (dende que empeza até que remata e non suxeito a unha proba final) e de que exista 

unha liña de continuidade entre todas as actividades de avaliación propostas durante todo este proceso.  

A achega fundamental da avaliación continua é a capacidade de regulación que ofrece. Así, se o profesorado do departamento advertise que 

unha alumna ou alumno non progresa axeitadamente e tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, adoptará medidas de reforzo 

educativo concretas (material de recuperación/reforzo, asistencia a aulas extra en recreos para a resolución de dúbidas…) coa finalidade de que 

adquira as aprendizaxes precisas. Ademais, avaliarase tanto a aprendizaxe do alumnado como o propio proceso de ensino e a práctica docente. 

Ao final de cada trimestre pode contarse con moi diverso material avaliable e cualificable de acordo co tipo e número de actividades 

realizadas polo alumno. Dependendo do tipo de actividade, os criterios de cualificación varían relativamente de acordo cos aspectos que cada 

unha delas conleva. Nas probas concretas, obxecto de exame propiamente dito, indicarase a cualificación numérica de cada cuestión. A 

avaliación será continua, o que significa que se valorará o progreso da aprendizaxe ao longo do curso. En ningún caso se considerará que aprobar 

un exame (aínda que sexa o último do curso) implica alcanzar os obxectivos da materia.  

4.2.7.- MÍNIMOS ESIXÍBEIS. 

- Recoñecer as diferenzas e as características principais dos diferentes movementos literarios da antigüidade até a actualidade 

- Diferenciar as peculiaridades dos diferentes xéneros literarios ao longo do tempo. 



             

 
 

- Facer lecturas proveitosas e recoñecer nos textos as características da época, o movemento e o xénero ao que pertencen. 

- Desenvolver o pracer pola lectura e a consideración da mesma como fonte de coñecemento. 

- Destacar as relacións dos textos literarios co contexto social da época en que se insire.  

- Participar nas aulas con propostas e achegas propias e adecuadas.  

- Facer as lecturas obrigatorias e demostrar o aproveitamento das mesmas. 

 

4.2.8.- PROCEDEMENTOS E SISTEMAS DE AVALIACIÓN. 

 

Esta materia será avaliada cos seguintes procedementos: 

 

- Probas obxectivas (mínimo unha por trimestre). 

- Comentarios de texto de lecturas propostas en clase. 

- Lecturas de obras completas (mínimo unha por trimestre) 

- Traballos de investigación sobre algún dos contidos da materia. 

- Exposicións orais dalgún dos temas propostos para a investigación. 

- Debates. 

- Traballos de creación propia sobre algún dos aspectos tratados na aula.  

 

A avaliación será continua, o 50% da nota final será a que se acade nas probas obxectivas e o outro 50% repartirase entre a nota da 

avaliación das lecturas obrigatorias, traballos entregados e/ou expostos na aula e participación e actitude diaria na clase. Restarase nota nos 

traballos por mala presentación, entrega fóra de prazo e faltas na corrección, coherencia, cohesión e adecuación. 

 



             

 
 

 

4.2.9.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

O alumno/a  que ao acabar o curso teña de nota media na materia entre 10-5 puntos promociona. Teranse en conta os criterios de 

cualificación do apartados anterior. Á hora de avaliar, sopesaranse todos os contidos ( conceptos, procedementos, actitudes). 

  

4.2.10.-PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE AOS TEMAS TRANSVERSAIS. 

Un dos obxectivos do proxecto educativo e conseguir que o alumnado sexa capaz de desenvolverse en diferentes ámbitos da vida, para 

que nun futuro se poda integrar como membro activo dunha cultura e unha sociedade. Para conseguir este obxectivo trataranse aspectos como os 

dereitos humanos e a paz, a saúde, o consumo, a tecnoloxía da información, a circulación viaria, a igualdade entre os sexos, etc., tamén forman 

parte do currículo, aínda que non aparezan formulados explicitamente nos contidos e obxectivos. 

 Pretendese fomentar a elaboración de xuízos propios mediante a participación activa na aula, que permitirá ao alumnado expresar as súas 

ideas e valorar as dos seus compañeiros. Potenciarase o traballo cooperativo e, por tanto, a responsabilidade persoal. 

 O material e recursos didácticos conteñen textos e actividades encamiñadas a reflexionar sobre as actividades discriminatorias por razón 

de sexo, raza, relixión, etc.. 

 

   4.2.11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A REALIZAR POLO DEPARTAMENTO. 

 As mesmas que as propostas para a materia de Lingua e Literatura castelán. 



             

 
 

Compoñentes do Departamento de Lingua Castelá e Literatura 
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Asdo. Raquel Miragaia Rodríguez. 
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