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CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 1.  Procesos e estratexias
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

Lectura e comentario de fragmentos, antoloxías e obras completas
significativas da literatura universal.

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.

Relacións entre obras literarias e o resto das artes.

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.
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Observación, recoñecemento e valoración da evolución de temas e formas
creados pola literatura nas diversas formas artísticas da cultura universal.
Selección e análise de exemplos representativos. Superación de
estereotipos (de xénero, clase, crenzas, etc.).

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

Observación, recoñecemento e valoración da evolución de temas e formas
creados pola literatura nas diversas formas artísticas da cultura universal.
Selección e análise de exemplos representativos.

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.
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CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 2.  Os grandes períodos e movementos
da literatura universal.

Descrición do contido Estándares de aprendizaxe
Da Antigüidade à Idade Media. As mitoloxías e a orixe da literatura. 

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.

LUB2.2.1. 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

Renacemento e Clasicismo: 
– Os cambios no mundo e a nova visión do home durante o

Renacemento.
– – A lírica do amor: o petrarquismo. Orixes: a poesía trovadoresca e o

Dolce Stil Nuovo. A innovación do Cancioneiro de Petrarca. Lectura
e comentario dunha antoloxía lírica e dalgún conto da época. 

– - A narración en prosa: Boccaccio. 
– - Teatro clásico europeo. O teatro isabelino en Inglaterra. Comenzo

do mito de Fausto dentro da literatura. Lectura e comentario dunha
obra de teatro clásico. Observación das relacións existentes entre as
obras de teatro clásicas e as obras de diferentes xéneros musicais e
cinematográficos que xurdiron a partir delas.

O Século das Luces: 
– O desenvolvemento do espíritu crítico: a Ilustración. A Enciclopedia.

A prosa ilustrada.
– – A novela europea no século XVIIl. Os herdeiros de Cervantes e da

picaresca española na literatura inglesa. 
– – Lectura comentada dalguna novela europea da prosa ilustrada e

dalgún fragmento de novela inglesa dso século XVlll. 
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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. 

O movemento romántico: 
– A revolución romántica: conciencia histórica e novo sentido da

ciencia.
– – O Romanticismo e a súa conciencia de movemento literario.

Precursores: Goethe. 
– – A poesía romántica e a novela histórica. 
– – Lectura e comentario dunha antoloxía de poetas románticos

europeos e dalgún fragmento de novela histórica. 
– – Observación das relacións existentes entre as obras literarias do

romanticismo e as obras de diferentes xéneros musicais (sinfonías,
poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos e teatrais que
xurdiron a partir delas. 

A segunda mitade do século XlX: 
– Da narrativa romántica ao Realismo en Europa. Literatura e

sociedade. Evolución dos temas e as técnicas narrativas do
Realismo. Principais novelistas europeos do século XIX. Lectura e
comentario dunha antoloxía de fragmentos de novelas realistas.

– – O nacemento da gran literatura norteamericana (1830- 1890). Da
experiencia vital á literatura. O renacemento do conto. Lectura e
comentario dalgúns contos da segunda mitade do século XlX. 

– – O arranque dla modernidade poética: de Baudelaire ao
Simbolismo. Lectura dunha antoloxía de poesía simbolista. 

– – A renovación do teatro europeo: un novo teatro e unhas novas
formas de pensamento. Lectura e comentario dunha obra. 

– – Observación das relacións existentes entre as obras literarias
deste período e as obras de diferentes xéneros musicais,
cinematográficos e teatrais que xurdiron a partir delas.
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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
quebra da orde europea: a crise de 1914. As innovacións filosóficas,
científicas e técnicas e a súa influencia na creación literaria.

– A consolidación dunha nova forma de escribir na novela. Estudo das
técnicas narrativas. Lectura dunha novela corta, dalgún relato e/ou
dalgún conto representativo deste período. 

– As vangardas europeas. O surrealismo. Lectura dunha antoloxía de
poesía vangardista. 

– A culminación da gran literatura americana. A xeración perdida.
– O teatro do absurdo e do compromiso. Lectura dalgunha obra

representativa destas correntes dramáticas. 
– Observación das relacións existentes entre as obras desta época e

as obras de diferentes xéneros musicais, cinematográficos e teatrais
que xudiron a partir delas.
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CRITERIOS, ESTRATEXIAS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Bloque 1.  Procesos e estratexias.
B1.1. Ler, comprender, analizar e comentar obras breves, fragmentos ou obras completas significativas de distintas épocas, interpretando o
seu contido de acordo cos coñecementos adquiridos sobre temas e formas literarias, así como sobre períodos e os/as autores/as
significativos/as.
B1.2. Interpretar obras narrativas, líricas e dramáticas da literatura universal nomeadamente significativas, relacionando a súa forma e o seu
contido coas ideas estéticas dominantes do momento en que se escribiron, e coas transformacións artísticas e históricas producidas no
resto das artes.
B1.3. Observar, recoñecer e valorar a evolución dalgúns temas e formas creados pola literatura e o seu valor permanente en diversas
manifestacións artísticas da cultura universal. 
B1.4. Analizar e comparar textos da literatura universal e das literaturas galega e española da mesma época, pondo de manifesto as
influencias, as coincidencias e as diferenzas entre eles.

Bloque 2.  Os grandes períodos e movementos da literatura universal.
B2.1. Ler, comprender e analizar obras breves, fragmentos ou obras completas, significativas de distintas épocas, interpretando o seu
contido de acordo cos coñecementos adquiridos sobre temas e formas literarias, así como sobre períodos e autores/as significativos/as.
B2.2. Realizar traballos críticos sobre a lectura dunha obra significativa dunha época, interpretándoa en relación co seu contexto histórico e
literario, obtendo a información bibliográfica necesaria e efectuando unha valoración persoal.
B2.3. Realizar exposicións orais ou escritas acerca dunha obra, un/unha autor/a ou unha época con axuda de medios audiovisuais e das
tecnoloxías da información e da comunicación, expresando as propias opinións, seguindo un esquema preparado previamente, valorando
as obras literarias como punto de encontro de ideas e sentimentos colectivos e como instrumentos para acrecentar o caudal da propia
experiencia.
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ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
1. Teranse en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado e as súas características individuais e/ou estilos de aprendizaxe, co
fin de conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas capacidades. Así mesmo, favorecerase a capacidade
do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e promover o traballo en equipo, e para aplicar métodos de
investigación apropiados. 
2. A metodoloxía favorecerá o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de
investigación en distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación
do aprendido. 
3. As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria - para a aprendizaxe, tanto polo seu carácter
imprescindible na educación superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. 
4. O alumnado de bacharelato debe adquirir, ademais, un manexo adecuado da información en diferentes soportes e procedente de
distintas fontes, incluída a biblioteca escolar, en liña co concepto de alfabetizacións múltiples 
5.A profesora distribuirá os contidos ao longo do curso para facilitar a súa aprendizaxe según podemos ver na secuenciación: Os contidos
do primeiro bloque serán abordados de maneira transversal ó longo do tratamento dos contidos do segundo. En cada época trataranse,
ademais das características xerais e das grandes correntes, o comentario de fragmentos, a relación con outras artes e a evolución dos
grandes temas, para obter deste modo unha visión máis ampla do fenómeno literario. 

A temporalización dos contidos queda do seguinte xeito: 
1º Trimestre: Da Antigüidade á Idade Media. Renacemento e Clasicismo. 
2º Trimestre: O século das Luces O movemento romántico. A segunda metade do século XIX 
3º Trimestre: Os novos enfoques da literatura no século XX e as transformacións dos xéneros literarios.

Lecturas: 
1º Trimestre: unha obra teatral de Shakespeare.
2º Trimestre: unha antoloxía de poesía romántica.
3º Trimestre: una obra narrativa do século XX.
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La profesora proporcionará un listado de títulos para que o alumnado pueda elegir entre elas.

Ademais, o alumnado realizará a lectura dunha obra relacionada co temario correspondente a cada avaliación entre os fondos da biblioteca
escolar.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Realizaranse tres avaliacións, unha por trimestre. A súa valoración queda do seguinte xeito: 
– 60% da nota final correspóndese coa acadada no exame (proba escrita) realizado en cada avaliación. Este exame constará dunha parte
teórica e doutra práctica.
– 15% da nota final dependerá dos traballos realizados sobre os libros de lectura obrigatorios.

– 15% da nota final virá determinada polos libros de lectura optativos relacionados cos contidos correspondentes a cada trimestre.
– 10% da nota final será definida polo traballo diario, valorándose como tal realizar as tarefas de aula e de casa, participar activamente nas
clases.
Descontaráse 0.25 por cada falta de ortografía, 0.25 por cada cinco tildes e ata 1 punto por faltas de coherencia, cohesión e adecuación
nas probas escritas.
Calquera proba de avaliación poderá considerarse suspensa, e en tal caso lle corresponderá a cualificación de 0 puntos, si existe
constancia de que o alumno copiou, permitiu que outros copiaran do seu traballo, “apuntou” a un compañeiro ou participou en calquera
actividade ou estratexia orientada a mellorar resultados por procedementos deshonestos (nun exame final o alumno quedaría convocado
para o exame extraordinario de setembro). 
Do mesmo xeito, se un alumno non entrega ou leva un exame, ou ben se extravía involuntariamente, actuarase do seguinte modo: 
– Si o profesor recoñece o seu extravío, tendo en conta as notas anteriores do alumno, daralle a posibilidade de facer outro exame, ou ben
o cualificará cun 5. 
– Si é o alumno, o que leva o que leva o exame, automaticamente se cualificará coa nota mínima. 

– En caso de dúbida por ambas partes, darase a opción dun novo exame, e en todo caso se confiará na palabra e a profesionalidade do
docente, despois de revisar a traxectoria do alumno. 
Asemade, o profesor poderá rexeitar un exame ou exercicio escrito si a súa presentación ou caligrafía o fan ilexible, neste caso, quedará ó
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seu criterio a realización dunha proba oral.
A presentación a unha proba de avaliación será consideraba deber inexcusable.  Só serán admitidos como xustificantes de ausencia
motivos de carácter grave.  A decisión de ofrecer a posibilidade de repetir a proba quedará a criterio do departamento.

Tendo en conta que a nota da avaliación é sumativa de varios apartados, é necesario para poder facer media ter superado ó menos o 30%
do valor da proba. En caso de sacar un 0 nalgunha das partes, non se achará a nota media e a avaliación será negativa.
En canto á actitude, é de supoñer que en bacharelato o comportamento é o adecuado, de modo que só se valorarán negativamente: 
– Non presta atención e mantén unha conducta disruptiva:  -0.5 puntos.
- Incurre reiteradamente en non traer o material á aula: -0.5 puntos.
– Utiliza unha linguaxe inapropiada, soez ou vulgar nas súas intervencións: -0.5 puntos.

– Falta a clase inxustificadamente: -0.5 puntos.
Cada avaliación non superada poderá ser recuperada nunha proba específica. A superación da avaliación conlevará un 5 para realizar a
media da avaliación ordinaria de xuño.
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PROMOCIÓN
A nota final da materia obterase facendo unha media aritmética entre as tres avaliacións sempre que a cualificación non sexa negativa en
dous trimestres. Nese caso haberá que recuperar os trimestres completos. A nota final aproximarase a partires de 0.6 puntos.  
No caso de obter unha nota menor de 5, o alumno deberá presentarse á avaliación final ordinaria en xuño.  Constará de un único examen ,
valorado sobre 10 , que se basará nos contidos mais relevantes do curso; estructurado do xeito seguinte. 

– Preguntas de relacionar : autores, obras e movementos literarios.
– Preguntas de contidos temáticos: teóricas para desenvolver.
– Comentario literario das principais obras de lectura: guiados con preguntas, se procede.

A proba extraordinaria de setembro estará rexida polos mesmos criterios e estructura que a proba ordinaria de xuño.
Nas probas finais ordinarias e extraordinarias de xuño e setembro non se realizará aproximación; de modo que, como exemplo, todo o
intervalo de 4.00 a 4.9 será calificado como 4.

Modelo acorde ao artigo 21 do capítulo IV relativo a avaliacións, promoción e titulación 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.
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