
 

 

DEPARTAMENTO DE  

LINGUA GALEGA E LITERATURA 

INFORMACIÓN SOBRE OS CONTIDOS QUE SE AVALIARÁN  

NA PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 

O alumnado que non aprobou a materia na avaliación ordinaria de xuño 

pode consultar nos seguintes cadros cales son os contidos que serán 

obxecto de avaliación na proba extraordinaria de setembro. Tamén se 

ofrece, neste documento, información relativa á estrutura da proba. 

Durante o mes de xullo o alumnado poderá poñerse en contacto coa 

profesora da materia, para aclarar calquera tipo de cuestión académica, 

a través destes medios: 

 correo electrónico: sgrubal@edu.xunta.gal 

 whatsapp: 655 52 17 80 

 

 

mailto:sgrubal@edu.xunta.gal


1º E.S.O. 

a.- Comprensión Oral e Escrita: escoitar, falar, ler e escribir 

●A biografía, a autobiografía e as memorias.  

● O diario.  

● A carta formal. A carta informal. Fórmulas de saúdo e de despedida.  

●O convite. 

b.- Funcionamento da Lingua 

● Sistema vocálico. Timbre das vogais medias. Sílaba. Ditongo, tritongo e hiato. Acentuación gráfica non diacrítica. 

● Acentuación de ditongos, tritongos e hiatos. Acentuación diacrítica. 

● A comunicación humana. A modalidade do enunciado. Linguaxe, lingua e fala. Intención comunicativa. 

● Estrutura morfolóxica das palabras simples, derivadas e compostas. 

● As funcións na cláusula: suxeito e predicado. Tipos de predicado. 

● Campo semántico e familia léxica.  

● As relacións semánticas: sinonimia, homonimia, polisemia. 

● Expresións feitas, adiviñas e refraneiro popular. 

● Campo semántico do “corpo humano”, do “parentesco”, da “casa”, do “tempo cronolóxico” e do “tempo atmosférico”. 

● A definición (de substantivos). A identificación das emocións.  

● O substantivo (clasificación semántica, o xénero e o número). 

● O adxectivo (clasificación, xénero e número, gradación). Derradeiro / Último. 

● Pronomes persoais tónicos: rectos e oblicuos. Función sintáctica. 

● As contraccións do artigo coas preposicións. 

● Os verbos regulares da CI, CII e CIII. 

● Puntuación do texto. Punto. Vírgula. 

c.- Lingua e sociedade 

● As linguas do mundo. Diversidade lingüística mundial. Linguas maioritarias, minoritarias, maiorizadas e minorizadas 

(introdución sinxela nos conceptos novos). O galego, lingua do mundo. 

● O mapa lingüístico europeo. Familias lingüísticas: románica e xermánica. As linguas peninsulares. 

● Concepto de “autoodio”. Usos do idioma entre a xente nova. Prexuízos lingüísticos. A discriminación lingüística. 

d.- Educación Literaria 

● A literatura. Características da linguaxe literaria. Características dos textos literarios.  

● O caligrama. Características. Creación propia dun caligrama. 

● Palíndromo. Características. Creación propia, con exercicios sinxelos. 

● Os xéneros literarios: lírico, narrativo e dramático. Características definitorias. 

● O microrrelato. Características. 

● Recursos estilísticos: aliteración, onomatopea, asíndeto, polisíndeto, epíteto, hipérbato, enumeración, paralelismo, 

hipérbole, comparación, personificación e metáfora. 

● Pequena biografía dos autores lidos na clase: Ana Mª Galego Gen, Santiago Freire, Paula Carballeira, Calo Iglesias Díaz e 

Raquel Ricart Leal. 

 

 

 

 



2º E.S.O. 

a.- Comprensión Oral e Escrita: escoitar, falar, ler e escribir 

● Convite formal e informal. Estrutura. 

● Fanfiction. Estratexias narrativas: crossover, drabble etc. 

● Propiedades textuais: adecuación, cohesión e coherencia. 

b.- Funcionamento da Lingua 

● Sistema vocálico. Timbre das vogais medias. Ditonto, tritongo e hiato. Acentuación. 

● Campo semántico: “aspecto físico”, “sentimentos e estados de ánimo”, “roupa e calzado”. 

● Campo semántico: “cuarto” e “baño”. 

● Polisemia e homonimia. Sinonimia parcial e total. 

● Significado denotativo e connotativo. 

● A descrición física de persoas. Vocabulario específico e importancia da adxectivación. Estrutura descritiva. Descrición 

obxectiva e subxectiva (centrándose na obxectiva). O retrato. Características lingüísticas. 

● O recoñecemento das emocións a través dos trazos faciais. Descrición de sentimentos e estados de ánimo. 

● A descrición de estancias: cociña, salón, cuarto e cuarto de baño. Descrición obxectiva. 

● A palabra segundo a estrutura: simples, derivadas e composta. Tipos de morfema. Palabras variábeis e invariábeis.  

● Categorías gramaticais: substantivo (xénero, número, clasificación semántica), artigo, adxectivo (xénero, número e 

gradación), demostrativo e posesivo (valores especiais de ambos). Contraccións do demostrativo coa preposición. 

● Acentuación: regras xerais e acento diacrítico. 

c.- Lingua e sociedade 

● Linguas minoritarias/maioritarias, minorizadas/maiorizadas, bilingüismo e diglosia, normalización. Prexuízos lingüísticos. 

● Lusofonía. 

● Concepto de “autoodio”. Usos do idioma entre a xente nova. Prexuízos lingüísticos. A discriminación lingüística. 

d.- Educación Literaria 

● Orixes da literatura. Literatura oral e literatura escrita. Funcións da literatura. 

● Xéneros literarios: lírico, narrativo, dramático e didáctico. Subxéneros. 

● O punto de vista narrativo. Narrador testemuña e Narrador Protagonista en P1. Narrador en P3 obxectivo, subxectivo e 

omnisciente. 

● Estrutura narrativa: organización, modalidades e características lingüísticas. 

● O conto e a novela. Características e tipos. 

● O ritmo poético a través dos distintos tipos de verso. 

● Recursos estilísticos: personificación, símil, metáfora, aliteración, hipérbato, anáfora. 

● Lectura de Penúltimas tendencias, Carlos Negro. Análise e comprensión de textos poéticos. A voz poética. Tema. Poema 

lírico e poema narrativo.  

 

 

 

 

 



3º E.S.O. 

a.- Comprensión Oral e Escrita: escoitar, falar, ler e escribir 

● A noticia. Estrutura externa e interna.  

● Puntuación: punto, vírgula, dous puntos, puntos suspensivos e raia. 

● Puntuación: comiñas e subliñado. 

● U uso do “B” e do “V”. 

● Propiedades textuais: adecuación, cohesión e coherencia. 

● Acentuación: regras xerais e acento diacrítico. 

b.- Funcionamento da Lingua 

● Étimo, voz patrimonial, culta e semiculta. Familia léxica regular e irregular. 

● Campo semántico: “tempo cronolóxico”, “tempo meteorolóxico”, “medios de comunicación” e “paisaxe mariña”. 

● Acentuación. Repaso das regras xerais de acentuación e da acentuación diacrítica. 

● A frase nominal, substantiva, adxectiva, adverbial e preposicional. As preposicións. 

● A cláusula simple. Suxeito, Predicado e Complementos da cláusula. 

● Formación de palabras e a súa estrutura: derivación e composición. Sufixos de orixe latina e grega. 

● A formación e palabras e a súa estrutura: a parasíntese. 

● A descrición física de persoas e a descrición de emocións a través dos trazos faciais. 

c.- Lingua e sociedade. Historia da lingua. 

● Linguas de substrato, estrato e superestrato. A romanización. 

● O Galego Antigo: periodización, situación sociolingüística, características lingüísticas. 

● O Galego Medio. Características lingüísticas. 

● A variación lingüística: os niveis. Características. 

● A variación lingüística: os rexistros. Características. As xirias. 

● Bilingüismo individual, conflito lingüístico, diglosia, prexuízos lingüísticos, normalización. 

● Lingua dominante e dominada. 

● A situación social da lingua durante o franquismo. 

d.- Educación Literaria 

● O texto narrativo: tipos de narrador, personaxes, estrutura, tempo e espazo. 

● Periodización da literatura medieval. Lírica medieval. Autores e intérpretes. Cancioneiros. Recursos estilísticos da lírica 

medieval. 

● Recursos estilísticos: comparación, metáfora, hipérbole, símbolo, aliteración e hipérbato. 

● Galego Medio (Séculos escuros e Ilustración). Lírica, narrativa e teatro. Pai Martiño Sarmiento e Pai Feixoo. 

● Análise comprensiva e crítica dos textos de Made in Galiza, Sechu Sende. 

 

 

 

 

 

 



1º BACHARELATO 

● Unidade 1: Lingua e comunicación. O galego como lingua románica. 

● Unidade 2: Un mundo de linguas. 

● Unidade 3: O nome. 

● Unidade 4: Os pronomes persoais, relativos, interrogativos e exclamativos. 

● Unidade 9: O comentario de textos literarios. 

● Unidade 10: O galego na Idade Media. A literatura galego-portuguesa medieval. 

● Unidade 11: Lírica profana medieval. Cantiga de Amigo e Cantiga de Amor. 

● Unidade 12: Cantigas de burlas. Cantigas de Santa María. Prosa Medieval. 

● Unidade 13: Os Séculos Escuros e o Pre-Rexurdimento. 

● Situación sociolingüística durante o Galego Medio. 

● Unha visión panorámica da situación do idioma desde que proliferan os primeiros prexuíxos lingüísticos. Persecución e 

marxinación do idioma durante o franquismo. Situación actual. 

 

2º BACHARELATO 

● Unidade 1: Sintaxe. Introdución Xeral. A estrutura da palabra. Reforzo gramatical: ditongos e acentuación. 

● Unidade 2: As funcións clausais. Fonética e Fonoloxía: os fonemas e a súa transcrición. Reforzo gramatical: substantivo e 

adxectivo. 

● Alteracións do vocalismo átono. 

● Unidade 3: Tipoloxía das cláusulas. Cláusula simple e composta. Cláusula complexa. As variedades lingüísticas do galego. O 

pronome persoal. 

● O substantivo, o adxectivo e o artigo. Caracterización morfolóxico-sintáctica e semántica. 

● O demostrativo e o posesivo. Valores especiais. 

● Unidade 5: Campo semántico e familias léxicas.  

● Unidade 6: Relacións de significado: homonimia, polisemia, sinonimia, antonimia, hiponimia, cohiponimia e hiperonimia. 

Reforzo gramatical: o verbo. As perífrases verbais. 

● Unidade 7: Reforzo gramatical: as conxuncións. 

● Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos. 

● Historia da normativización: a construción da variedade estándar. Interferencias e desviacións da norma. 

● O galego: lingua en vías de normalización. 

● O galego no primeiro terzo do século XX: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación 

sociolingüística. 

● O galego de 1936 a 1975: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística. 

● A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras representativas. 

● A poesía de vangarda. Características, autores e obras representativas. 

● A prosa do primeiro terzo do XX: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, ensaio e xornalismo). 

● O teatro do primeiro terzo do XX: Vangardas e Grupo Nós. 

● A poesía entre 1936 e 1975: a Xeración do 36, a Promoción de Enlace, a Xeración das Festas Minervais. 

● A prosa entre 1936 e 1975: os renovadores da prosa (Fole, Blanco Amor, Cunqueiro e Neira Vilas). 

● A Nova Narrativa Galega. Características, autores e obras representativas. 

● Traballo sobre o texto: comprensión e análise. 

● O comentario crítico. Elaboración de textos argumentativos e expositivos. Tipoloxía de textos, estrutura e características 

principais de cada un deles. Ideas principais e secundarias.  

 



ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES 

Os contidos que se avaliarán na proba de pendentes correspóndense cos mesmos que se 

establecen nos cadros anteriores, dos respectivos cursos. 

 

ALUMNADO CO ACS 

Os contidos que se avaliarán na proba de pendentes correspóndense coas Unidades 1 a 6 dos 

Caderniños de Traballo. 

 

ESTRUTURA DA PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

A proba escrita que o alumnado coa materia suspensa na proba ordinaria deberá realizar en 

setembro constará das seguintes partes: 

1. Traballo sobre o texto: lectura e comprensión. 

2. Exercicios de práctica gramatical (acentuación, escritura, xénero e número, gradación 

do adxectivo, puntuación, b/v, h- etc.), morfolóxica (formación de palabras, estrutura 

da palabra, caracterización morfolóxica das palabras, verbos regulares etc.), semántica 

(campo semántico, familias léxicas, relacións semánticas: sinonimia, polisemia, 

antonimia... etc.) e sintáctica (a función das clases de palabras na frase e as funcións 

das frases na cláusula). Os contidos serán apropiados ao nivel que se corresponda co 

de cada curso escolar. 

3. Exercicios de práctica ou de desenvolvemento teórico sobre os contidos literarios. 

Adaptados ao nivel de cada curso escolar. 

4. Exercicios de práctica ou de desenvolvemento teórico sobre os contidos 

sociolingüísticos. Adaptados ao nivel de cada curso. 

5. Exercicio de creación propia (elaboración dun texto que se axuste a unha tipoloxía das 

estudadas no curso: convite, biografía, microrrelato etc), comentario dun texto 

(literario ou ensaístico) ou ditado. 

 

SUSANA GUERRA RUBAL 

XEFA DE DEPARTAMENTO 

27 de xuño de 2020 


