
 
 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE 
LINGUA CASTELÁ E 

LITERATURA  



MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  -  1º ESO 

CONTIDOS 

1ª avaliación 

0. Aprendizaxe de ferramentas para o ensino a distancia. 
1. O acento e as reglas de acentuación. Diptongos, triptongos, hiatos. O til diacrítico. 
2. O sintagma nominal: o substantivo e o adxectivo. Os determinantes e pronomes.  
3. O adxectivo: clases e graos. 
4. A literatura: orixe, transmisión e xéneros literarios. Textos narrativos  e descritivos. 

2ª avaliación 
5. O verbo e a conxugación verbal. As palabras invariables.  
6. As relacións de significado: sinonimia, antonimia, homonimia. Denotación e 
connotación das palabras. Campo semántico. 
7. A linguaxe literaria. A poesía: os seus temas. Métrica e ritmo.  
8. A realidade plurilingüe de España. 
9. A ortografía das palabras. 
 

3ª avaliación  
10. A formación de palabras. Familia léxica: palabras derivadas  e palabras 
compostas. Siglas e acrónimos. 
11. A sintaxe da oración simple: o suxeito e o predicado.Os seus constituíntes e 
funcións.  
12. O teatro. A representación teatral. Os subxéneros teatrais.  
13. Os textos dos medios de comunicación..  
14. Os signos de puntuación.  

TEMPORALIZACIÓN 
 

 Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ 

UN. 0 * *         

UN. 1 * *         

UN. 2  * *        

UN. 3   *        

UN. 4  * * *       

UN. 5     *      

UN. 6      *     

UN. 7      * *    



UN. 8     *      

UN. 9     * * *    

UN. 10        *   

UN. 11        * * * 

UN. 12         *  

UN. 13          * 

UN. 14        * * * 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

APARTADO
S 

INSTRUMENTOS DE  
AVALIACIÓN 

OBSERVACIÓNS PONDERACIÓN 

 
 

A 

Probas escritas 

 

 

Cada avaliación constará de,    
cando menos, dúas probas    
escritas. Cada exame   
valorarase de 0 a 10 puntos      
podendo expresarse ata   
dous decimais.  
A cualificación deste   
apartado será a media    
ponderada das obtidas nas    
diferentes probas. 

 

70%, 

 

B Traballos escritos e   
exposicións orais 

 
 

 

O valor dos traballos    
establecerase en cada caso.    
A demora na entrega terá     
unha penalización. 

20% 

 

C 
 

 

Tarefas diarias Tomarase nota do traballo    
feito en clase e na casa      
sobre as tarefas diarias. 

 

10% 

D Traballos e lecturas   
voluntarias 

Poderán incrementar ata en    
un punto a nota final de cada       
avaliación, sempre que se    
acade como mínimo un 4 no      
conxunto dos anteriores   
apartados. 

 

 
 



ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases              
telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse unha ou dúas clases por semana e se              
adicaría o resto das clases á realización de tarefas. O material didáctico e as indicacións               
para as tarefas enviaríanse a través da aula virtual Moodle ou de Google Classroom.  
A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais se lle farán              
chegar estes impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma             
vía.  
A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual             
e Google Classroom, resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún alumno/a             
tivera dificultades para este tipo de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario              
e mesmo se contemplaría a posibilidade de facer probas orais por teléfono ou por              
aplicacións de mensaxería móbil. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  -  2º ESO 

CONTIDOS 

1ª avaliación 

1. A literatura oral e escrita. A lingua oral e escrita. Estilo formal e informal. Léxico: a 
etimoloxía. Ortografía: as regras de acentuación. 

2. Os medios de comunicación social. Os xéneros literarios: narrativo, lírico, dramático (Plan 
de recuperación de contidos non adquiridos). 

3. Os xéneros periodísticos: a noticia. Os contos e as súas características (Plan de 
recuperación de contidos non adquiridos). O substantivo e o sintagma nominal. A sinonimia, 
a antonimia e a polisemia. 

4. Os xéneros periodísticos: a crónica. A épica. O verbo e o sintagma verbal. Léxico: os 
hiperónimos. 

 

2ª avaliación 

5. A novela e os seus tipos. Os complementos do verbo: directo, indirecto e axente. Léxico: 
os neoloxismos. Ortografía. 

6. A descrición técnica. A lírica e a linguaxe poética. Os complementos do verbo: atributo e 
complemento predicativo. Léxico: os tecnicismos. A acentuación de interrogativos e 
exclamativos. 

7. A lírica: os procedementos rítmicos e a métrica. Os complementos do verbo: o 
complemento circunstancial. Léxico: os préstamos. Os signos de puntuación. 

8. A lírica tradicional e culta. Clases de oracións. Léxico; denotación e connotación. 
Ortografía. 

 

3ª avaliación 

9. O verso libre, os poemas visuais e a prosa poética. As modalidades oracionais. O cambio 
semánticos. Ortografía. 

10. O teatro e os seus elementos (Plan de recuperación de contidos non adquiridos). 
Léxico: as palabras tabú e os eufemismos. Ortografía. 

11. A traxedia: orixe e evolución. O texto: coherencia e cohesión. Léxico: as expresións 
metafóricas 

12. A comedia e os seus tipos. Procedimentos de cohesión textual. Léxico: as expresións 
metonímicas. Ortografía. 
 

 



TEMPORALIZACIÓN 
 

 Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ 

UN. 0 * *         

UN. 1 * *         

UN. 2  *         

UN. 3   *        

UN. 4   * *       

UN. 5     *      

UN. 6     *      

UN. 7      *     

UN. 8       *    

UN. 9        *   

UN. 10        *   

UN. 11         *  

UN. 12          * 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

APARTADO
S 

INSTRUMENTOS DE  
AVALIACIÓN 

OBSERVACIÓNS PONDERACIÓN 

 
 

A 

Probas escritas 

 

 

Cada avaliación constará de,    
cando menos, dúas probas    
escritas. Cada exame   
valorarase de 0 a 10 puntos      
podendo expresarse ata   
dous decimais.  

A cualificación deste   
apartado será a media    
ponderada das obtidas nas    
diferentes probas. 

 

70%, 

 

B Traballos escritos e   
exposicións orais 
 

 

 

O valor dos traballos    
establecerase en cada caso.    
A demora na entrega terá     
unha penalización, 

20% 



 

C 
 
 

Tarefas diarias Tomarase nota do traballo    
feito en clase e na casa      
sobre as tarefas diarias. 

 

10% 
  

 

D Traballos e lecturas   
voluntarias 

Poderán incrementar ata en    
un punto a nota final de cada       
avaliación, sempre que se    
acade como mínimo un 4 no      
conxunto dos anteriores   
apartados. 

 

 

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases              
telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse unha ou dúas clases por semana e se              
adicaría o resto das clases á realización de tarefas. O material didáctico e as indicacións               
para as tarefas enviaríanse a través da aula virtual Moodle ou de Google Classroom.  
A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais se lle farán              
chegar estes impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma             
vía.  
A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual             
e Google Classroom, resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún alumno/a             
tivera dificultades para este tipo de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario              
e mesmo se contemplaría a posibilidade de facer probas orais por teléfono ou por              
aplicacións de mensaxería móbil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  -  3º ESO 

CONTIDOS 

1ª avaliación 

      0. Aprendizaxe de ferramentas para o ensino a distancia. 
1. Os textos expositivos escritos e orais. As propiedades do texto: A coherencia (I). 
2. O sintagma nominal. O sintagma adxectival. O sintagma adverbial. 
3. Repaso xéneros e recursos literarios (plan de recuperación de contidos non 

adquiridos)  
A Literatura Medieval 

a. - A lírica popular: As jarchas e os villancicos . 
b. - A épica: El Cantar de Mio Cid. 
c. - O Mester de clerecía: Gonzalo de Berceo. 
d. - A prosa: El conde Lucanor. 
e. - Fernando de Rojas: La Celestina.  

2ª avaliación 
4. Os textos argumentativos escritos e orais. As propiedades do texto: A cohesión(II). A 

adecuación. 
5. O sintagma verbal: núcleo e complementos: directo, indirecto, circunstancial, 

atributo, complemento axente. 
6. A literatura do século XVI. 

a. -A lírica renacentista: Garcilaso de la Vega. 
b. -A prosa: A novela picaresca. El Lazarillo. 
c. - Miguel de Cervantes e El Quijote.  

 
3ª avaliación  

7. A reportaxe e a crónica. As propiedades do texto: A corrección.  
8. Complementos do predicado: complemento predicativo, complemento de       

réxime. Clasificación da oración simple. 
9. A literatura do século XVII.  

a. - A lírica barroca: Quevedo e Góngora 
b. - O teatro barroco: A Comedia nueva. Lope de Vega e Calderón de la              

Barca. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ 

UN. 0 * *         

UN. 1 * *         

UN. 2  * *        



UN. 3   * *       

UN. 4     *      

UN. 5      *     

UN. 6      * *    

UN. 7        *   

UN. 8        * *  

UN. 9         * * 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

APARTADO
S 

INSTRUMENTOS DE  
AVALIACIÓN 

OBSERVACIÓNS PONDERA
CIÓN 

 
 

A 

Probas escritas 

 

 

Cada avaliación constará de,    
cando menos, dúas probas    
escritas. Cada exame   
valorarase de 0 a 10 puntos      
podendo expresarse ata dous    
decimais.  

A cualificación deste   
apartado será a media    
ponderada das obtidas nas    
diferentes probas. 

 

70%, 

 

B Traballos escritos e   
exposicións orais 
 

 

 

O valor dos traballos    
establecerase en cada caso.    
Cando a valoración se realice     
por rúbricas, a cualificación    
final será transformada   
nunha escala de 0 a 10      
puntos. A demora na entrega     
terá unha penalización. 

20% 

 
C 
 

 

Tarefas diarias Tomarase nota do traballo    
feito en clase e na casa      
sobre as tarefas diarias. 

 

10% 

  

 

D Traballos e lecturas   
voluntarias 

Poderán incrementar ata en    
un punto a nota final de cada       
avaliación, sempre que se    
acade como mínimo un 4 no      
conxunto dos anteriores   
apartados. 

 

  



ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases              
telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse unha ou dúas clases por semana e se              
dedicaría o resto do tempo á realización de tarefas. O material didáctico e as indicacións               
para as tarefas enviaríanse a través da aula virtual Moodle ou de Google Classroom.  
A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais se lle farán              
chegar estes impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma             
vía.  
A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual             
e Google Classroom, resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún alumno/a             
tivera dificultades para este tipo de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario              
e mesmo se contemplaría a posibilidade de facer probas orais por teléfono ou por              
aplicacións de mensaxería móbil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  -  4º ESO 

CONTIDOS 

1ª avaliación 
      0. Aprendizaxe de ferramentas para o ensino a distancia. 

1. Repaso da oración simple e das oracións coordinadas (plan de recuperación de 
aprendizaxes non adquiridas). 

2. O Neoclasicismo:  
a. Características xerais. Comparación coa etapa do Barroco (plan de 

recuperación de contidos non adquiridos). 
b. O teatro: El sí de las niñas. 

3. O Romanticismo 
i. Características xerais. 
ii. A poesía romántica: Bécquer, Espronceda, Rosalía de Castro. 

2ª avaliación 

4. A oración composta: As subordinadas substantivas e adxectivas. 
5. A publicidade. 
6. O Realismo e o Naturalismo:  

a. Características xerais.  
b. A novela realista e naturalista: Galdós y Clarín. 
c. (A narración e  a descrición a través de textos do Realismo). 

  
7. Fin de século: Modernismo e 98. (Trazos xerais a través de textos seleccionados de 

Valle-Inclán, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja). 
 

3ª avaliación  
8. A oración composta: As subordinadas adverbiais. 
9. O artículo de fondo e a columna. Mecanismos de coherencia e cohesión. (Plan de 

recuperación de contidos non adquiridos). 
10. A literatura do primeiro terzo do século XX 

○ As vangardas.  
○ A xeración do 27. O teatro de Lorca e Valle Inclán. 

11. A literatura posterior á Guerra Civil 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ 

UN. 0 * *         

UN. 1 *          

UN. 2  *         



UN. 3  * *        

UN. 4   * *       

UN. 5     *      

UN. 6     *      

UN. 7      *     

UN. 8      * *    

UN. 9        *   

UN. 10        *   

UN. 11         *  

UN. 12          * 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

APARTADO
S 

INSTRUMENTOS DE  
AVALIACIÓN 

OBSERVACIÓNS PONDERACIÓN 

 
 

A 

Probas escritas 

 

 

Cada avaliación constará de,    
cando menos, dúas probas    
escritas. Cada exame   
valorarase de 0 a 10 puntos      
podendo expresarse ata   
dous decimais.  

A cualificación deste   
apartado será a media das     
obtidas nas diferentes   
probas. 

 

80%, 

 

B Lecturas obrigatorias 

 

 

 

.Avaliaranse mediante  
probas de lectura, reseñas,    
debates ou exposicións. 

10% 

 
C 

 
 

Traballo de clase e    
tarefas realizadas na   
casa: traballos escritos,   
exposicións orais,  
participación nas  
correccións… O valor   
dos traballos  
establecerase en cada   
caso. 

Tomarase nota do traballo    
feito en clase e na casa      
sobre as tarefas. A demora     
na entrega terá unha    
penalización. 

 

10% 

  

 



D Traballos e lecturas   
voluntarias 

Poderán incrementar ata en    
un punto a nota final de cada       
avaliación, sempre que se    
acade como mínimo un 4 no      
conxunto dos anteriores   
apartados. 

 

 
 

 

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases              
telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse unha ou dúas clases por semana e se              
dedicaría o resto á realización de tarefas. O material didáctico e as indicacións para as               
tarefas enviaríanse a través da aula virtual Moodle ou de Google Classroom.  
A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais se lle farán              
chegar estes impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma             
vía.  
A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual             
e Google Classroom, resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún alumno/a             
tivera dificultades para este tipo de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario              
e mesmo se contemplaría a posibilidade de facer probas orais por teléfono ou por              
aplicacións de mensaxería móbil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  -  1º BACH 

CONTIDOS 

1ª avaliación 
1. Os monemas. As clases de palabras. Os sintagmas. As funcións na oración simple. 
2. As propiedades do texto. 
3. A literatura do século XV. 

a. A poesía popular: O Romancero.  
b. A poesía culta. Jorge Manrique. 
c. La Celestina. 

2ª avaliación 
4. A oración composta: As oracións sustantivas e adxectivas. 
5. Os textos argumentativos. O comentario crítico. 
6. A literatura do século XVI. 

a. El Lazarillo de Tormes. 
b. A poesía do Renacimento. 

 
7. A literatura do século XVII. 

a. El Quijote. 
b. A poesía do Barroco. 
c. O teatro barroco. 

 
3ª avaliación 

8. A oración composta: As oracións adverbiais. (Plan de recuperación de contidos non            
adquiridos). 

9. Principais conceptos de léxico e semántica. 
10. A literatura do século XVIII: O ensaio ilustrado. 
11. A literatura do século XIX. 

a. O Romanticismo . 
i. Larra: Artículos. 
ii. Bécquer: Leyendas. 
iii. O teatro romántico. 

b. O Realismo: A novela realista. Emilia Pardo Bazán. 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ 

UN. 1 * *         

UN. 2  * *        

UN. 3   * *       



UN. 4     *      

UN. 5      *     

UN. 6      *     

UN. 7       *    

UN. 8        *   

UN. 9        *   

UN. 10         *  

UN. 11          * 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

APARTADO
S 

INSTRUMENTOS DE  
AVALIACIÓN 

OBSERVACIÓNS PONDERACIÓN 

 
 

A 

Probas escritas 

 

 

Cada avaliación constará de,    
cando menos, dúas probas    
escritas. Cada exame   
valorarase de 0 a 10 puntos      
podendo expresarse ata   
dous decimais.  

A cualificación deste   
apartado será a media    
ponderada das obtidas nas    
diferentes probas. 

 

70%, 

 

B Traballos escritos e   
exposicións orais 
 

 

 

Cando a valoración se    
realice por rúbricas, a    
cualificación final será   
transformada nunha escala   
de 0 a 10 puntos. A demora       
na entrega terá unha    
penalización. 

20% 

 
C 
 

 

Tarefas diarias Tomarase nota do traballo    
feito en clase e na casa      
sobre as tarefas diarias. 

 

10% 

  

 

D Traballos e lecturas   
voluntarias 

Poderán incrementar ata en    
un punto a nota final de cada       
avaliación, sempre que se    
acade como mínimo un 4 no      
conxunto dos anteriores   
apartados 

 



ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases              
telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse unha ou dúas clases por semana e se              
dedicaría o resto do tempo á realización de tarefas. O material didáctico e as indicacións               
para as tarefas enviaríanse a través de Google Classroom.  
A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais se lle farán              
chegar estes impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma             
vía.  
A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos en Google            
Classroom, resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún alumno/a tivera            
dificultades para este tipo de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario e              
mesmo se contemplaría a posibilidade de facer probas orais por teléfono ou por aplicacións              
de mensaxería móbil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL  -  1º BACH 

CONTIDOS 

1ª avaliación 
1. A literatura grega e latina: A épica, a lírica e o teatro. 
2. A literatura medieval: Os cantares de xesta. O ciclo artúrico. A poesía provenzal. 
3. O Renacemento en Italia: Dante, Petrarca, Boccaccio. O Renacemento en Inglaterra 

e Francia. 

2ª avaliación 
4. O teatro europeo do século XVII. Shakespeare. O teatro clásico francés. 
5. A literatura do século XVIII. 
6. A literatura do Romanticismo. 
7. A literatura norteamericana no século XIX: Poe, Walt Whitman e Emily Dickinson. 
8. A literatura do Realismo e o Naturalismo. 

 
3ª avaliación  

9. A poesía da fin do século XIX: Parnasianismo, Simbolismo e Decadentismo.  
10. A poesía de vangarda.  
11. As renovación da narrativa: Joyce, Proust, Virginia Woolf. A xeración perdida           

norteamericana. 
12. A poesía, a novela e o teatro despois da Segunda Guerra Mundial. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ 

UN. 1 * *         

UN. 2  * *        

UN. 3   * *       

UN. 4     *      

UN. 5     *      

UN. 6      *     

UN. 7      *     

UN. 8       *    

UN. 9        *   

UN. 10        *   

UN. 11         *  



UN. 12          * 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

APARTADO
S 

INSTRUMENTOS DE  
AVALIACIÓN 

OBSERVACIÓNS PONDERACIÓN 

 
 

A 

Probas escritas 

 

 

Cada avaliación constará de,    
cando menos, dúas probas    
escritas. Cada exame   
valorarase de 0 a 10 puntos      
podendo expresarse ata   
dous decimais.  

A cualificación deste   
apartado será a media    
ponderada das obtidas nas    
diferentes probas. 

 

70%, 

 

B Traballos escritos e   
exposicións orais 
 

 

O valor dos traballos    
establecerase en cada caso.    
Cando a valoración se    
realice por rúbricas, a    
cualificación final será   
transformada nunha escala   
de 0 a 10 puntos. 

30% 

C Traballos e lecturas   
voluntarias 

Poderán incrementar ata en    
un punto a nota final de cada       
avaliación, sempre que se    
acade como mínimo un 4 no      
conxunto dos anteriores   
apartados 

 

 
 

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases              
telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse unha ou dúas clases por semana e se              
dedicaría o resto do tempo á realización de tarefas. O material didáctico e as indicacións               
para as tarefas enviaríanse a través de Google Classroom.  
A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais se lle farán              
chegar estes impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma             
vía.  
A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos en Google            
Classroom, resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún alumno/a tivera            
dificultades para este tipo de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario e              
mesmo se contemplaría a posibilidade de facer probas orais por teléfono ou por aplicacións              
de mensaxería móbil. 
 



MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  -  2º BACH 
 

CONTIDOS 

1ª avaliación 
1. A literatura española do XIX: Romanticismo e Realismo. Xéneros, autores e obras. 
(Plan de recuperación de contidos non adquiridos). 

2. O Modernismo. Características xerais a través da figura de Rubén Darío e Delmira 
Agustini. As traxectorias poéticas de Antonio Machado e Juan Ramón Jiménez. 

3. O grupo poético do 27 a través dalgunhas das súas principais autoras e autores: As 
Sinsombrero, Salinas, Lorca, Alberti e Cernuda. Lectura e análise do Romancero gitano 
de Federico García Lorca. 

4. Morfoloxía: a estrutura e a creación de palabras (simples, derivadas, 
compostas, parasintéticas…) 
5. Relacións léxico-semánticas: sinonimia, antonimia, campo léxico, campo semántico. 
6. Sintaxe da oración composta: coordinadas e subordinadas sustantivas. 

2ª avaliación 
 

7.  A poesía española nas tres décadas posteriores á Guerra Civil: Miguel Hernández, 
Blas de Otero, Gloria Fuertes e Gil de Biedma. 

8. A xeración do 98: Baroja, Unamuno e Azorín. 

9. A novela española nas tres décadas posteriores á Guerra Civil: Carmen Laforet, 
Cela, Delibes e Martín Santos. A narrativa peninsular desde 1975 ata os nosos días: 
Almudena Grandes, Muñoz Molina, Eduardo Mendoza e Rosa Montero. Lectura e 
análise de El lector de Julio Verne de Almudena Grandes. 

10. A narrativa hispanoamericana da segunda metade do século XX. O boom da 
narrativa: Borges, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa. Lectura e análise de 
Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. 

11. Valores dos usos dos verbos. (Plan de recuperación de contidos non adquiridos). 

12. Orixe do léxico español: palabras patrimoniais, cultismos, semicultismos… 

13. Sintaxe da oración subordinada adxectiva. 

 
3ª avaliación  
 

14. O teatro español anterior á Guerra Civil: Lorca e Valle-Inclán. 



15.  Buero Vallejo e Alfonso Sastre no  teatro español posterior á Guerra Civil. A 
renovación do teatro. Lectura e análise de La Fundación de Antonio Buero Vallejo. 

16. Propiedades do texto: adecuación, coherencia e cohesión. (Plan de recuperación de 
contidos non adquiridos). 

17. Sintaxe da oración subordinada adverbial. 

18. Historia do español. O español de América. Interferencias galego-castelán. (Plan de 
recuperación de contidos non adquiridos). 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ 

UN. 1 * *         

UN. 2   *        

UN. 3   * *       

UN. 4  *         

UN. 5   *        

UN. 6 * * *        

UN. 7     *      

UN. 8     * *     

UN. 9      *     

UN. 10       *    

UN. 11     *      

UN. 12      *     

UN. 13     * * *    

UN. 14        *   

UN. 15         *  

UN.16        * *  

UN.17       * * *  

UN.18         *  

 



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

APARTADO
S 

INSTRUMENTOS DE  
AVALIACIÓN 

OBSERVACIÓNS PONDERACIÓN 

 
 

A 

Probas escritas 

 

 

Cada avaliación constará de,    
cando menos, dúas probas    
escritas. Cada exame   
valorarase de 0 a 10 puntos      
podendo expresarse ata   
dous decimais.  

A cualificación deste   
apartado será a media    
ponderada das obtidas nas    
diferentes probas. 

 

90%, 

 

B Traballos escritos e   
exposicións orais 

 

 

 

O seu contido centrarase na     
práctica da analise sintáctica    
e dos comentarios críticos    
ou literarios. 

10% 

C Traballos e lecturas   
voluntarias 

Poderán incrementar ata en    
un punto a nota final de cada       
avaliación, sempre que se    
acade como mínimo un 4 no      
conxunto dos anteriores   
apartados 

 

 
 

 

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases              
telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse unha ou dúas clases por semana e se              
dedicaría o terceiro día á realización de tarefas. O material didáctico e as indicacións para               
as tarefas enviaríanse a través  de Google Classroom.  
A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais se lle farán              
chegar estes impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma             
vía.  
A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos en Google            
Classroom, resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún alumno/a tivera            
dificultades para este tipo de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario e              
mesmo se contemplaría a posibilidade de facer probas orais por teléfono ou por aplicacións              
de mensaxería móbil. 
 
 

 



 
 
 

 
 


