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2.Introdución 

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.  

Os contidos organízanse en dous bloques. O primeiro bloque, "Procesos e estratexias", abrangue contidos comúns, centrados no comentario de textos 
(obras completas ou fragmentos seleccionados), e concíbese como a construción compartida do sentido das obras e a explicación das súas convencións 
literarias. A lectura, a interpretación, a análise e a valoración dos textos literarios constitúe a actividade fundamental da materia. Este bloque inclúe, 
asemade, o estudo das relacións significativas entre as obras literarias e o resto das artes (obras musicais, cinematográficas, pictóricas, etc.). O segundo 
bloque, "Os grandes períodos e movementos da literatura universal", dedícase ao estudo cronolóxico das obras máis significativas de cada momento, a 
través dunha selección de obras e autores/as. Esta presentación cronolóxica pon de relevo a recorrencia de certos temas e motivos, así como a evolución 
das formas literarias ao longo da historia.  

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. 
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3.As competencias educativas do currículo 

‹En línea coa  Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de decembro de 2006, sobre as competencias clave para o 

aprendizaxe permanente, este real decreto  baséase na  potenciación do aprendizaxe por competencias, integradas nos elementos curriculares para propiciar 

unha renovación na práctica docente e no  proceso de ensino e aprendizaxe. Propóñense novos  enfoques na  aprendizaxe e avaliación, que han  supor un 

importante cambio nas tarefas que han resolver os alumnos y plantexamentos metodolóxicos innovadores. A competencia supón unha combinación de 

habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións, e outros compoñentes sociais e de comportamento que se movilizan 

conxuntamente para lograr unha acción eficaz. Contémplanse, pois, como coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a través da participación activa en 

prácticas sociais que, como tales, se poden desenrolar tanto no contexto educativo formal, a través do currículo, como nos contextos educativos non formais e 

informais››. 

‹‹ Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola Unión Europea. Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas 

precisan para a súa realización e desenrolo personal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. Identifícanse sete competencias clave 

esenciais para o benestar das sociedades europeas, o crecemiento económico e a innovación, e describense os coñecementos, as capacidades e as actitudes 

esenciais vinculadas a cada unha de elas››. 

As competencias clave do currículo son as seguintes: 

• Comunicación lingüística (CCL) 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 

• Competencia dixital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 

• Competencias sociais e cívicas (CSC). 

• Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (IE). 

• Conciencia e expresións culturais (CEC). 
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1º de bacharelato 

 Literatura Universal. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Procesos e estratexias  

h 

i 

l 

n 

B1.1. Lectura e comentario de fragmentos, 
antoloxías e obras completas significativas da 
literatura universal. 

B1.1. Ler, comprender, analizar e comentar obras 
breves, fragmentos ou obras completas 
significativas de distintas épocas, interpretando 
o seu contido de acordo cos coñecementos 
adquiridos sobre temas e formas literarias, así 
como sobre períodos e os/as autores/as 
significativos/as. 

LUB1.1.1. Le fragmentos significativos ou textos 
completos de obras da literatura universal, 
identificando algúns elementos, mitos ou 
arquetipos creados pola literatura e que 
chegaron a converterse en puntos de 
referencia da cultura universal. 

CSC 

CCEC 

LUB1.1.2. Interpreta obras ou fragmentos 
representativos de distintas épocas, situándoas 
no seu contexto histórico, social e cultural, 
identificando a presenza de determinados 
temas e motivos, e recoñecendo as 
características do xénero e do movemento en 
que se inscriben, así como os trazos máis 
salientables do estilo literario.  

CCEC 

CSC 

CAA 

c 

h 

i 

l 

n 

B1.2. Relacións entre obras literarias e o resto 
das artes.  

B1.2. Interpretar obras narrativas, líricas e 
dramáticas da literatura universal 
nomeadamente significativas, relacionando a 
súa forma e o seu contido coas ideas estéticas 
dominantes do momento en que se escribiron, 
e coas transformacións artísticas e históricas 
producidas no 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. 

CCL 

CSC 

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 

CCL 

CCEC 
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manifestacións artísticas, analizando as 
relacións, as similitudes e as diferenzas entre 
diferentes linguaxes expresivas.  

c 

h 

i 

l 

n 

B1.3. Observación, recoñecemento e valoración 
da evolución de temas e formas creados pola 
literatura nas diversas formas artísticas da 
cultura universal. Selección e análise de 
exemplos representativos. Superación de 
estereotipos (de xénero, clase, crenzas, etc.). 

B1.3. Observar, recoñecer e valorar a evolución 
dalgúns temas e formas creados pola literatura 
e o seu valor permanente en diversas 
manifestacións artísticas da cultura universal. 

LUB1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes 
épocas e describe a evolución de determinados 
temas e formas creados pola literatura. 

CCL 

CSC 

LUB1.3.2. Recoñece o valor permanente destes 
temas e formas da literatura noutras 
manifestacións artísticas da cultura universal. 

CSC 

CCEC 

h 

i 

l 

n 

B1.4. Observación, recoñecemento e valoración 
da evolución de temas e formas creados pola 
literatura nas diversas formas artísticas da 
cultura universal. Selección e análise de 
exemplos representativos. 

B1.4. Analizar e comparar textos da literatura 
universal e das literaturas galega e española 
da mesma época, pondo de manifesto as 
influencias, as coincidencias e as diferenzas 
entre eles. 

LUB1.4.1. Compara textos literarios da literatura 
universal e textos das literaturas galega e 
española da mesma época, e recoñece as 
influencias mutuas e o mantemento de 
determinados temas e formas. 

CSC 

CCL 

 Bloque 2. Os grandes períodos e movementos da literatura universal  

h 

l 

n 

B2.1. A Antigüidade: As primeiras composicións 
literarias: Mesopotamia, India, China. 

A Biblia e a literatura Grecolatina. 

 A Idade Media. 

B2.2. Renacemento e Clasicismo:  

Os cambios do mundo e a nova visión do home 
durante o Renacemento. 

A lírica do amor: o petrarquismo. Orixes: a 
poesía 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 

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. 

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. 

CCL 

CSC 

b 

g 

h 

n 

B2.2. Realizar traballos críticos sobre a lectura 
dunha obra significativa dunha época, 
interpretándoa en relación co seu contexto 
histórico e literario, obtendo a información 
bibliográfica necesaria e efectuando unha 
valoración persoal. 

LUB2.2.1. Realiza traballos críticos sobre unha 
obra lida na súa integridade, relacionándoa co 
seu contexto histórico, social e literario e, de 
ser o caso, co significado e a relevancia do/da 
autor/a na época ou na historia da literatura, e 
consultando fontes de información diversas.  

CD 

CCEC 

b 

g 

h 

n 

B2.3. Realizar exposicións orais ou escritas 
acerca dunha obra, un/unha autor/a ou unha 
época con axuda de medios audiovisuais e das 
tecnoloxías da información e da comunicación, 
expresando as propias opinións, seguindo un 

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, 

CCL 

CD 
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entre as obras de teatro clásicas e as 
obras de diferentes xéneros musicais e 
cinematográficos que xurdiorn a partir 
delas.  

B2.3. 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.  

B2.4. O movemento romántico: 

A revolución romántica: conciencia histórica e 
novo sentido da ciencia.  

O Romanticismo e a súa conciencia de 
movemento literario. Precursores: Goethe.  

A poesía romántica e a novela histórica.  

Lectura e comentario dunha antoloxía de 
poetas románticos europeos e dalgún 
fragmento de novela histórica.  

Observación das relacións existentes entre 
as obras literarias do romanticismo e as 
obras de diferentes xéneros musicais 
(sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, 
óperas), cinematográficos e teatrais que 
xurdiron a partir delas.  

B2.5. A segunda 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 

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. 

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. 

CCL 

CCEC 

LUB2.3.3. Valora oralmente ou por escrito unha 
obra literaria, recoñecendo a lectura como 
unha fonte de enriquecemento da propia 
personalidade e como un medio para profundar 
na comprensión do mundo interior e da 
sociedade.  

CCL 

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

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

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

Observación das relacións existentes entre 
as obras literarias deste período e as 
obras de diferentes xéneros musicais, 
cinematográficos e teatrais que xurdiron 
a partir delas.  

B2.6. Os novos enfoques da literatura no século 
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, 
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cinematográficos e teatrais que xudiron a 
partir delas. 

 

 

 

5.TEMPORALIZACIÓN 

1ª EVALUACIÓN : Incluirá a materia comprendida entre a Antigüidade e a Idade Media (incluida). 

2ª EVALUACIÓN: Incluirá a materia comprendida entre a Idade Media e a Ilustración (incluida). 

3ª EVALUACIÓN:BLOQUE II: Incluíra a materia correspondente a séculos XIX e XX. 

 

6. PLAN LECTOR 

Durante o curso  realizarase a lectura e estudo das seguientes obres: 

Frankenstein. Mary Shelley. 

Hamlet. William Shakespeare. 

Poemas de Alberto Caeiro. Fernando Pessoa. 

Novela de ajedrez. Stefan Zweig.                         
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O tratamento metodolóxico da materia debe axustarse ao nivel competencial inicial do alumnado, partindo cando sexa necesario  de 

aprendizaxes mais simples, respetando distintos ritmos de aprendizaxe que teñan en conta a atención á diversidade. A asignatura de 

Literatura Universal permite desenvolver metodoloxías actives, nas que o treballo  individual e cooperativo e a aprendizaxe por proxectos 

estén permanentemente presentes, con elaboración de distintos tipos de materiais, integrando as TIC e con un enfoque orientado á 

realización de tarefas e resolución de problemes. É moi importante ter presente o papel do docente como orientador, promotor e facilitador 

do desenvolvemento competencial do alumnado e non esquecer a adecuada coordinación entre os docentes. 

 

MATERIAIES ESCRITOS: Material variado de consulta apuntes e textos fotocopiados facilitados polo profesor. 

MATERIAL AUDIOVISUAL (vídeo, internet)   

 PRENSA 

Lecturas obrigatorias: Citadas en plan lector 

 

8. EVALUACIÓN INICIAL 

 

Ao comezo de cada curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas do alumnado e facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso  de 
aprendizaxe, o profesor /a realizará una avaliación inicial, incidindo  na obtención de información sobre os coñecementos previos do 
alumnado na materia e no grao de desenvolvemento  das competencias básicas. 

A avaliación será o ponto de referencia para a toma de decisións relativas ao desenvolvemento do currículo, así como para adoptar aquelas 
medidas de apoio, reforzo e recuperación que se consideren oportunas para cada alumno/a 

Será de gran importancia a coordinación de todo o profesorado que imparta docencia en cada grupo a fin de tomar medidas conxuntas que 
faciliten  o progreso do alumnado. 
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9. AVALIACIÓN CONTINUA E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Como se trata dunha asignatura optativa e nova ,a peculiaridade vén dada por si mesma. 

 

A avaliación será continua e formativa, tratando de atender a todo o proceso  de ensino aprendizaxe, coa observación  
e seguimento  do alumno/a. 

- Actividades realizadas na clase ou na casa que o docente correxirá para avaliar de maneira individualizada: exercicios, resumos, 
esquemas e mapas conceptuais 

- Exposicións orais, traballos, comentarios de texto. 

- Traballos en grupo. 

 

 

 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Nº EXAMES POR AVALIACIÓN 

 

 CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 

presencial 

• REALIZACIÓN DE PRUEBAS: EXÁMENES 

Un ou dous por avaliación no que se incluirán contidos tratados na aula e estudo dos libros lidos. 

• TRABALLO NA CLASE  

• VALORACIÓN DA EXPRESIÓN, ORTOGRAFÍA…. 

Non presencial :TRABALLOS, TAREFAS E PROBAS POLA AULA VIRTUAL 
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EXAMES DE 
RECUPERACIÓN 

 

 

• Examen de recuperación de cada avaliación  e unha recuperación final 

 

 

 

VALORACIÓN NORMAS DE EXPRESIÓN CCP 

 

 

Sí 

 

Τ 

 

 

 

 

N
O

T
A

 ( %
 ) 

  

• REALIZACIÓN DE PRUEBAS: EXÁMENES 

Suporá un 80% da nota (8 pontos do total). Incluirá materia teórica tratada na aula e mais preguntas sobre a lectura obxecto de estudo. 

• TRABALLO EN CLASE : valor aproximado de un 10% (1 ponto do total) 

• ACTITUDE: 10% da nota (1 ponto do total) 

• VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN, ORTOGRAFÍA….ETC: podrá descontarse hasta un punto como máximo. 

 

 

NOTA FINAL JUNIO 

  

Estará constituida pola media aritmética dos resultados das tres avaliacións. 

O profesor pode optar por realizar un exame final para aqueles alumnos/as que non tiveran obtenido a calificación de 
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10. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
Os alumnos que non acaden a calificación de aprobado no mes de xuño presentaranse na convocatoria extraordinaria de setembro. O 

exame de setembrO versará sobre os temas explicados na aula e presentará unha estructura idéntica ás probas realizadas ao longo do 

curso. 

 

 

 

11. AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

 

Non se plantexa tal ao non haber esta asignatura noutros cursos. 

 

 

12. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

 

ASPECTO QUE SE EVALÚA: PLANIFICACIÓN 
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Programa a materia tendo en conta os estándares 
de aprendizaxe previstos nas leis educativas. 

  

Programa a materia tendo en conta o tempo 
dispoñible para o seu desenvolvemento 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN  DO ALUMNADO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

Proporciona un plan de traballo ao principio de 
cada unidad 

  

Plantea situacións que introducen a 
unidade(lecturas, debates, diálogos…) 

  

ASPECTO QUE SE EVALÚA: DESENVVOLVEMENTO DA ENSINANZA 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

Resume as ideas fundamentaIs antes de pasar a 
unha unidade nova con mapas conceptuais, 
esquemas... 

  

Cando introduce conceptos novos,  relacionaos 
cos coñecidos: fai preguntas aclaratorias, pon 
exemplos... 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA:SEGUIMIENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

Realiza a avaliación inicial a principio do curso 
para axustar aa programación ao nivel dos 
estudiantes. 

  

Detecta os coñecementos previos de cada 
unidade didáctica 
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13. INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR LA PROGRAMACION DIDÁCTICA 

 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR PROGRAMACION VALORACION PROPUESTAS DE MEJORA 

Consulto a programación ao longo do curso escolar   

Marco na programación con claridade as competencias básicas da  
materia 

  

Os instrumentos de avaliación empregados son claros   

Dou a coñecer a programación ao alumnado: obxectivos, criterios 
de avaliación, metodoloxía, etc. 

  

Introduzo dentro da programación ao longo do curso temas 
propostos polo alumnado. 

  

Os materiais e recursos didácticos están adecuados ao método 
didáctico e pedagóxico empregado. 

  

En que medida contribúen os métodos didácticos e pedagóxicos 
empregados á mellora do clima da aula e do centro 

  

 Organizanse periódicamente reunións de departamento para 
analizar o seguimiento da programación. 

  

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
 

Hai prevista a asistencia a dúas funcións teatrais cara ó mes de abril. 
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