
 

 

 

 

CONTIDOS FUNDAMENTAIS DAS UNIDADES DO ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 

 COMUNICACIÓN ESCRITA COÑECEMENTO 
 DA LINGUA 

EDUCA. LITERARIA LINGUA E SOCIEDADE COMUNICACIÓN ORAL 

 Galego Castelán Galego Castelán Galego Castelán Galego Castel. Galego Castelán 
UNID. 1:  
A comunicación 
 

- Ideas  
principais e 
secundarias. 
- A creación 
de textos. 

-Aplicación 
textual da 
teoría vista 
en lingua 
galega. 

- Normas 
ortográficas: os 
signos de 
puntuación. 

- A comunica 
ción: elemen- 
tos e funcións 
- As clases de 
palabras ou 
categorías 
gramaticais. 

- Os xéne- 
ros literarios 
clásicos. 
- Elemen- 
tos da na- 
rración. 

- Aplicación 
da teoría 
vista en  
lingua  
galega. 

- A diversi-
dade lingüís-
tica no mundo 
e en España. 
- A situación 
en Galicia. 

 - Caracte- 
rísticas da 
lingua oral. 

 

UNID. 2: 
A lingua e as 
súas  variedades 
 

- Compren- 
sión de textos 
en diferentes 
rexistros.  
- O correo 
electrónico. 

- Compren- 
sión de tex- 
tos en dife- 
rentes re- 
xistros. 

- Normas orto- 
gráficas: a 
acentuación I. 
-Clases de pa- 
labras: o subs- 
tantivo e o  
adxectivo. 
- A orixe das 
palabras galega. 

- As regras de 
acentuación en 
castelán. 
- Clases de 
palabras: o 
substantivo e o 
adxectivo en 
castelán. 

- Lectura de 
textos 
narrativos e 
poéticos. 

- Lectura de 
textos 
narrativos e 
poéticos. 

- Lexislación 
esencial sobre 
a lingua 
galega. 

- Rexis- 
tros o  
niveis 
de 
lingua. 

-Lingua oral 
e lingua 
escrita.  
Diferenzas. 
-Elementos 
paraverbais 
e non 
verbais. 

Aplicación
: elemen-
tos para- 
verbais e 
non 
verbais. 

UNID. 3: 
Introdución ás 
TIC 
 

- Estratexias 
de lectura. 
- OpenOffice. 
Uso do 
dicionario e do 
corrector 
ortográfico.     

-Estratexias 
de lectura. 

- Normas 
ortográficas: o 
acento 
diacrítico. 
- Clases de 
palabras: os 
determinantes. 

- Casos 
especiais de 
acentuación: o 
acento 
diacrítico 
- Clases de 
palabras: os 
determinantes. 

- Lecturas 
recomenda-
das neste 
módulo. 

- Lecturas 
recomenda-
das neste 
módulo. 
- Suxestións 
de lectura.  

- Os medios 
de 
información 
dixital. O 
xornal. 

-Medios 
dixitais 
- A 
infor-
mación 
person. 
en Fa-
cebook. 

- Audicións 
de textos 
orais e 
valoración.  

 

UNID. 4: 
Textos de 
instrución 
 
 

- Busca de  
información en 
Internet. 
- Textos de 
instrución. 

- Textos de 
instrución 
(aplicación). 
- Recordar e 
almacenar o 
vocabulario. 

- Os pronomes 
persoais. 
- Mecanismos 
de refer.interna: 
pronomes pers. 
e demostrativos, 
repetición, hipe-
rónimos, 
sinónimos e 
elipse. 
- Ortografía: o 
uso do b e do v. 

- Os pronomes 
persoais. 
- Mecanismos 
de referencia 
interna: deixe, 
repetición, 
hiperónimos, 
sinónimos e 
elipse. 
- Normas orto 
gráficas: uso 
do b e do v. 

- Textos 
literarios en 
Internet. 

- Talleres 
literarios. 
- O micro- 
relato en 
Internet.  

- Linguas 
minorizadas. 

 - Audición e 
visionado de 
textos 
instrutivos 
orais. 

 



 

 

 

 

 
 COMUNICACIÓN ESCRITA COÑECEMENTO 

 DA LINGUA 
EDUCA. LITERARIA LINGUA E SOCIEDADE COMUNICACIÓN ORAL 

 
 

Galego 
 

Castelán 
 

Galego 
 

Castelán 
 

Galego 
 

Castelán 
 

Galego 
 

Castelán Galego 
 

Castelán 
 

 
 
UNID.  
5:  
Textos 
narrati- 
vos 
 

Características 
dos textos 
narrativos. 
A carta persoal: 
características e 
estrutura. 
Elaboración de 
carta persoal e 
de sinxelo texto 
narrativo. 

Características  
do texto  
narrativo. 
A carta  
persoal. 

Ortografía: x,e a 
súa pronuncia. O g. 
Conectadores 
textuais: orde, 
explicativos e de 
contraste. 
Hiperónimos. 
Clases de palabras: 
verbo. Morfoloxía e 
conxugación. 

Ortografía: x, g, j. 
Conectadores de 
orde, explicativos 
e de contraste. 
Hiperónimos. 
Clases de 
palabras: verbo. 
Morfoloxía e 
conxugación. 

Elementos e 
estrutura da 
narración. 
Tipos de 
textos 
narrativos: 
conto, fábula 
e novela. 

Lectura e 
identificación 
de tipos de 
textos 
narrativos: 
contos, 
novelas, 
memorias. 

Valoración  
das TIC: 
internet,  
a radio  
e a TV. 
 

 Os contos de 
tradición 
oral.  

O ton, 
velocidade e 
volume da 
voz na 
comunicación 
oral. 

UNID.  
6: 
Textos 
argu-
men-
tativos 
 

Elementos dos 
textos 
argumentativos. 
Tipos.  
Conectadores 
nestes textos. 

Elementos  
dos textos 
argumentativos.  
Conectadores que  
se empregan  
neles. 

Ortografía: r /rr. O 
grupo nh. 
Clases de palabras: 
adverbios, 
preposicións e 
conxuncións. 

Ortografía: r /rr.  
Clases de 
palabras: o 
adverbio, a 
preposición e a 
conxunción. 

Subxéneros 
literarios: 
narrativos, 
dramáticos e 
líricos. 

Subxéneros 
literarios: 
narrativos, 
dramáticos e 
líricos. 

 Periodismo. 
Xéneros  
máis impor- 
tantes. 

Os argu- 
mentos na 
tradición 
oral: as 
regueifas. 

Exposicións 
orais 
planificadas. 

UNID. 
 7: 
Intro-
dución á 
linguaxe 
literaria 
 

Textos 
expositivos: 
características, 
funcións, 
obxectivo. Ideas 
principais e 
secundarias. 

Textos  
expositivos. 
Ideas  
principais e  
secundarias. 

Ortografía: c /z. 
A oración simple. 
Suxeito e 
predicado. 
Concordancia. 
Tipos de oracións 
pola actitude do 
falante. 
 

Ortografía: c/z. 
A oración simple. 
Suxeito e 
predicado. 
Núcleos. 
Concordancia. 
Oracións segundo 
a actitude do 
falante. 

Principais 
figuras 
literarias. 

Análise e 
utilización 
das figuras 
literarias. 

Fontes de 
documen- 
tación dixital: 
importancia  
da selección 
atendendo á 
credibilidade. 

Busca  
de información  
en fontes  
de documen- 
tación dixital 
para tarefas  
académicas. 

Descrición  
de 
personaxes 
 e situacións 
propias de 
textos 
audiovisuais. 

Descrición de 
personaxes e 
situacións 
propias de 
textos 
audiovisuais. 
Comparación 
de textos 
audiovisuais. 

UNID.  
8: 
A 
descri-
ción 
 

A cohesión 
textual. 
Presentación de 
textos en formato 
dixital. 

Elementos que 
proporcionan  
cohesión textual. 
Presentación de  
textos en formato  
dixital. 

Ortografía: h. 
Formación de 
palabras: 
composición e 
derivación. 
Complementos do 
verbo. 

Ortografía: h. 
Formación de 
palabras: 
composición e 
derivación. 
Análise de oracións 
simples. 

Características 
e tipos de 
textos 
descritivos. 
Elementos do 
relato 
literario. 

Análise de 
textos 
descritivos. 

Cine e 
literatura. O 
guión 
cinematográ-
fico. 
 

Cine e  
literatura. 
Comparación  
entre guión  
e relato. 

Comunicación  
xestual e 
verbal. 

Comunicación 
oral: ton, 
volume, 
velocidade e 
vocabulario 
adecuado. 
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UNID. 9:  
Os 
Medios de 
comunica-
ción 
 

Os medios de 
comunicación: 
prensa dixital 

Xéneros  
periodísticos. 
Partes dunha 
noticia. 

Exercicios Revisión: 
Ortografía: signos 
de puntuación. 
Clases palabras: 
sust, adx,det, adv, 
prep, conx. 

Texto para 
comentar. 

Columna 
periodística. 

Funcións 
sociais 
das 
linguas. 
Bilingüis-
mo e 
diglosia. 

Plurilingüis-
mo en 
España. 

Comunica- 
ción 
televisiva e 
radiofónica. 

Entrevista 
periodística 

UNID. 10: 
A 
publicidade 
 

Elementos 
formais 
características 
e convencións 
da linguaxe 
nos medios de 
comunicación 

A publicidade 
segundo 
 o obxectivo. 

Funcións  
sintácticas.  
Características 
das  
clases de 
palabras. 

Revisión:  
-Acentuación. 
-Clases de 
palabras: 
pronomes e 
verbos. 
-Oración simple: 
clases sintagmas. 

Introdución 
á literatura: 
lírica 
galaico-
portuguesa; 
os cancio-
neiros. 

Trazos xerais 
da produción 
literaria na 
época 
medieval. 

Historia 
da lingua 
galega I 
 
 

 A 
publicidade 
nos medios 
de 
comunica- 
ción escrita. 

A frase 
publicitaria. 

UNID. 11: 
Emprego 
das TIC 
 

Dicionarios en 
galego. 
VolG: 
vocabulario 
ortográfico en 
galego. 
Ortogal: 
corrector 
ortográfico. 

Correos 
electrónicos 

Revisión de 
ortografía:  
b/v, h 

Revisión:  
-Acentuación (II) 
-Ortografía: b/v, 
h, c/z. 
Clasificación das 
oracións. 
Perífrases verbais. 
 

Os séculos 
escuros. 
Historia da 
lingua 
galega: do 
latín ao 
galego 
cordial. 

O Renacemento A 
necesida-
de de 
educar 
nas TIC. 

 As redes 
sociais. 

O proceso 
de 
aprendiza-
xe 

UNID. 12: 
 
Emprego 
das TIC (II) 
 

Tipos de 
textos:infor-
mativos, 
persuasivos, 
prescriptivos, 
literarios. 

Dicionarios en  
CD-ROM e 
Internet. 

A grafía nh. 
Exercicios de 
 repaso de 
verbos 
 e de acentos. 
 

Relacións 
semánticas: 
sinonimia, 
antonimia, 
homonimia, 
polisemia; campo 
semántico e 
familia léxica. Uso 
do “g”, “r/rr”, x. 

 Literatura 
barroca. 
Transforma-
cións literarias 
do século XVIII. 
Antoloxía 
literaria. 

 Buscas na 
rede. 

Videoblog en 
galego. 

Elementos 
paraverbais 
e non 
verbais da 
comunica-
ción. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 COMUNICACIÓN ESCRITA COÑECEMENTO 

 DA LINGUA 
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 Galego Castelán Galego Castelán Galego Castelán Galego Castelán Galego Castelán 
UNID. 13:  
A 
comunicación 
persoal 
 

Textos 
importantes da 
vida cotiá: 
instancia e 
recurso. 

Textos xurídicos 
e 
administrativos: 
disposición 
legal e 
contrato. 

-Variedades 
xeográficas 
da lingua. 
- Estilo 
directo e 
indirecto. 

- A oración 
simple. 
Elementos. 
Clasificación 
semántica. 

Literatura 
galega do 
século 
XIX. 

Literatura 
española do 
século XIX. 

Variedades 
sociais da 
lingua: 
rexistros. 

 Observación 
e valoración 
de textos de 
comunicación 
oral. 

Observación 
e valoración 
de textos de 
comunicación 
oral. 

UNID. 14: 
A 
comunicación 
profesional 
 

O currículo 
persoal. 

Os textos 
administrativos. 

Cambio de 
categoría 
gramatical. 
Repaso de 
ortografía(h). 
Repaso de 
categorías 
gramaticais. 

- Hipónimos 
e 
hiperónimos. 
- Repaso de 
ortografía. 
- Repaso de 
categorías 
gramaticais. 

A 
literatura 
galega do 
século 
XX. 

 A situación 
lingüística 
en Galicia. 

Situación 
sociolingüística 
das restantes 
comunidades 
bilingües do 
Estado. 

  

UNID. 15: 
A lingua 
como 
instrumento 
de 
aprendizaxe 
(I) 
 

- A procura de 
información en 
internet. 
- As 
enciclopedias. 

- A procura de 
información: 
dicionarios, 
dicionarios de 
biografías, 
glosarios... 

Mecanismos 
gramaticais e 
léxicos de 
referencia 
interna: 
elipse, deixe, 
repetición. 

- A oración 
composta. 

 Literatura 
española do  
século XX. 

  Observación 
e valoración 
de textos de 
comunicación 
oral. 

Observación 
e valoración 
de textos de 
comunicación 
oral. 

UNID. 16: 
A lingua 
como 
instrumento 
de 
aprendizaxe 
(II) 
 

- Técnicas de 
traballo 
intelectual: 
subliñado, 
guións, fichas 
temáticas e 
resumos. 
Autoavaliación 
e 
autocorrección. 

- Lectura 
comprensiva. 
-Esquema. 
- Texto 
argumentativo. 

A conexión 
nos textos. 
Conectadores 
de causa, 
condición, 
adición... 

Os 
esquemas 
sintáctico e 
semántico 
da oración. 

Cine e 
literatura. 

Literatura 
hispanoamericana 
do século XX. 

Historia 
social da 
lingua 
galega 
desde 
comezos 
do século 
XX. 

   

 
 
 
 


