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1. Introdución 

1.1 Descrición da unidade didáctica 

Esta unidade denomínase A comunicación persoal. Por iso, analizaremos comunicacións 
orais e escritas habituais na vida cotiá (unha entrevista de traballo, un contrato...) e perfec-
cionaremos a propia expresión das mesmas grazas á correcta elección do rexistro lingüísti-
co, ao coñecemento das oracións que forman os nosos textos e ao emprego adecuado do 
estilo directo e indirecto. Como exemplos de mensaxes cunha expresión especialmente 
coidada, que nos servirán de modelo, tamén leremos obras literarias do século XIX e iden-
tificaremos as súas características principais. Dedicaremos a esta unidade o equivalente de 
16 horas lectivas e o recomendable é que diariamente traballe con ela entre unha e dúas 
horas. 

� Ademais, debe ter en conta as seguintes puntualizacións: 

– A unidade contén textos e exercicios en galego e castelán, separados en dúas partes 
ben diferenciadas. Ambas as linguas, xunto coa estranxeira, intégranse no ámbito da 
comunicación. 

– A unidade consta de dous tipos de textos ou contidos: uns que levan a etiqueta de 
"aspectos teóricos", que son os que debe comprender e memorizar, e outros que ca-
recen desa etiqueta, que son os que debe ler, comprender e comentar (aparecen pre-
cedidos do símbolo �). 

– Os contidos e exercicios van clasificados en bloques ou partes, relacionados con dis-
tintos aspectos do estudo da lingua: comunicación oral, comunicación escrita, coñe-
cemento da lingua, lingua e sociedade e educación literaria. 

� Logo de rematada a unidade deberá ser quen de: 

– Comprender mensaxes orais e participar activamente en diversas situacións de co-
municación, transmitindo información e expresando opinións ben argumentadas. 

– Valorar o diálogo como medio de resolución de conflitos. 

– Respectar as normas que rexen a interacción oral. 

– Comprender e redactar textos propios da vida cotiá e das relacións sociais, como 
disposicións legais, contratos, instancias e reclamacións. 

– Coñecer os rexistros e os factores que inciden no uso da lingua en distintos ámbitos 
sociais. 

– Valorar a importancia de usar o rexistro adecuado segundo a situación comunicativa. 

– Recoñecer e valorar os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográ-
ficas das linguas. 

– Redactar textos e revisalos para ver se gardan a debida cohesión e coherencia. 
– Recoñecer e usar coherentemente o estilo directo e indirecto. 

– Identificar oracións simples e sintagmas. 

– Coñecer as características xerais dos períodos da historia da literatura de século 
XIX.  

– Ler relatos, poemas e pezas teatrais do século XIX nas dúas linguas do ámbito. 
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2. Secuencia de contidos e actividades 
en lingua galega 
 

□ Comunicación oral 

2.1 ���� Faladoiro. Asociacións veciñais  

Sen ten acceso a internet, vexa o vídeo titulado Faladoiro II_11/03/09 no seguinte endere-
zo: 

� [http://www.youtube.com/watch?v=0Mtg-2jL53A] 

Poderá observar os trazos característicos da comunicación oral: 

� Predominio da subxectividade; por iso é frecuente o uso da primeira persoa.  

� Interacción entre os interlocutores, que se observa pola presenza de interrogacións.  

� Redundancias: repeticións de temas, de palabras e de expresións.  

� Abundancia de frases breves, incompletas e con elisións. 
 
 

Actividades propostas  

S1. Texto 2.1.Vexa o vídeo e responda ás cuestións: 

� Cal é o tema principal do texto? 

� Cre que neste faladoiro se respectan as regras de comunicación oral, permitin-
do ao espectador comprender adecuadamente os puntos de vista das persoas 
que interveñen? Razoe a resposta. 

� Neste texto establécese un diálogo fluído e comprensible entre as persoas que 
interveñen no faladoiro. Cre que establecer un diálogo deste tipo, no que cada 
unha das partes escoite a outra e respecte o seu punto de vista é positivo? Ra-
zoe a resposta. 

 



 

Páxina 6 de 46 

 

 

□ Comunicación escrita 

2.2 A instancia (aspectos teóricos) 

É un documento mediante o que realizamos unha petición escrita dirixida a algunha das 
administracións públicas: local (un concello), provincial (a deputación), autonómica (un 
organismo dependente da Xunta de Galicia) ou central (un organismo dependente do Go-
berno central; por exemplo, a Policía Nacional). 

A linguaxe da instancia, dado o carácter oficial do escrito, deberá respectar de forma 
estrita unhas determinadas normas: 

� Lingua: non se deben empregar coloquialismos, e hai que utilizar as fórmulas e abre-
viaturas propias da linguaxe administrativa. 

� Tratamento empregado: cando a instancia se dirixe a alguén que ocupa un cargo con-
creto, deberase empregar o tratamento acaído. 

� Forma de presentación: ten unha estrutura fixa; as partes e a orde en que se presentan 
é a mesma en todas as solicitudes. 

Con frecuencia os organismos dispoñen de modelos impresos de instancia para usos con-
cretos, nos que só é preciso cubrir os datos requiridos; noutros casos deberemos redactala 
nós mesmos acomodándonos sempre á mesma estrutura. 

Partes dunha instancia 

� Encabezamento ou introdución: na primeira parte da instancia figuran os datos perso-
ais da persoa que lle fai esta solicitude á Administración: o nome e os dous apelidos, o 
número de DNI, lugar e data de nacemento (non sempre aparece), profesión (non sem-
pre aparece), enderezo (non sempre aparece) e teléfono. Debe incluírse toda a informa-
ción salientable en relación coa solicitude. 

� Corpo ou comunicación: esta parte contén a petición que fai a persoa solicitante coas 
razóns e os motivos en que se apoia. O corpo divídese en dúas partes: 

– Exposición. Nela aparece o motivo ou motivos da petición. Esta parte vai precedida 
pola palabra EXPÓN (ou EXPOÑO), escrita en letras maiúsculas, e seguida por dous 
puntos e á parte. Nas liñas seguintes aparecerá o motivo ou motivos en que se apoia 
a petición.  

– Solicitude. Aquí aparece o contido da petición. Comeza coa fórmula SOLICITA (ou 
SOLICITO) en maiúsculas. Fíxese na persoa do verbo; as instancias, igual que as soli-
citudes, redáctanse en primeira ou terceira persoa do singular (EXPOÑO en 1ª persoa / 
EXPÓN en 3ª persoa; SOLICITO en 1ª persoa / SOLICITA en 3ª persoa). 

� Pé, remate ou final: consta sempre dos seguintes alíneas: 

– Lugar e data: da solicitude. 
– Sinatura: da persoa solicitante. 
– Cargo da Administración: a quen se dirixe a instancia. Neste apartado débese indi-

car o organismo do que é xefe ou máximo responsable, escrito sempre en letras mai-
úsculas, e coa forma de tratamento que lle corresponde a ese cargo. 
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Instancias especiais 

Dentro das instancias diferenciaremos dous tipos especiais: 

� Recurso de reposición. É unha segunda instancia que se dirixe a un organismo cando 
este denegou o que se solicitaba ou pedía nunha instancia anterior. 

� Recurso de alzada. É unha instancia dirixida a un organismo cando o de xerarquía in-
mediatamente inferior rexeitou unha petición que se considera xusta pola nosa parte. 

Este tipo de instancias elabóranse da mesma maneira que unha normal, pero na alínea de-
dicada á petición debemos salientar que se trata dun recurso de reposición ou ben dun re-
curso de alzada. 

2.3 ���� Exemplo de instancia  
 
Marta Solana Bilbao, alumna da facultade de Veterinaria de Lugo, con DNI 36451324R, veciña da mesma cidade, con 
domicilio na rúa dos Paxariños, 61 e con teléfono 645786656 

 

EXPÓN: 

Que compaxina os seus estudos universitarios cun traballo como auxiliar de enfermería de 9:00 a 14:00 horas. 

Que na facultade de Veterinaria asignáronlle o grupo A, con clases polas mañás, polo que lle resulta imposible asistir con 
regularidade. 

E por iso, 

 

SOLICITA: 

Que lle permitan cambiar ao grupo B, que recibe as clases en horario de tarde. 

 

Lugo, 2 de setembro de 2011 

 

SRA. DECANA DA FACULTADE DE VETERINARIA DE LUGO 
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2.4 O recurso (aspectos teóricos) 

O recurso é un documento que se utiliza para reclamar unha decisión tomada pola Admi-
nistración e coa que non estamos de acordo. Calquera recurso administrativo debe ser ela-
borado, por lei, tendo en conta os seguintes puntos: 

� Nome e apelidos da persoa que recorre, así como a identificación do medio e, se é o ca-
so, do lugar que se sinalan para os efectos de notificación. 

� Acto que se recorre e, ademais, a razón da súa impugnación. 

� Lugar, data e identificación da persoa que recorre. 

� Órgano, centro ou unidade administrativa á que se dirixe o recurso. 

� Outras particularidades esixidas en cada caso segundo as disposicións específicas. 

É importante ter en conta que na maioría dos casos, cando unha persoa presenta un recur-
so, faino asesorada por un avogado ou avogada. Isto é así porque no recurso cómpre enga-
dir unha serie de referencias legais (nas que o individuo se ampara para a súa presenta-
ción) que non son de coñecemento xeral. 

Estrutura do recurso 

� Encabezamento: deben aparecer os seguintes datos: 
– Nome e apelidos do recorrente e o número do seu DNI. 

– Lei (artigos, alíneas...) en que se basea para interpor o recurso. 

� Corpo: divídese, normalmente, nas seguintes partes: 

– A primeira ábrese coa fórmula: INTERPÓN/INTERPOÑO o recurso ordinario, e dese-
guido deben aparecer os seguintes datos: 

– Determinación do tipo de acto administrativo que se recorre: unha resolución, un 
acordo, un acto de trámite, etc. 

– Data en que se ditou o devandito acto administrativo. 

– Autoridade ou funcionario que ditou o auto. 

– Determinación do contido do acto que se recorre (feitos e circunstancias...). 

– Esta parte péchase coa fórmula seguinte: baseándose nos seguintes datos ou ba-
seándose nos seguintes motivos: 

– A continuación aparecerán ordenadas as razóns da pretensión de impugnación do re-
corrente. Esta parte ábrese coa fórmula MOTIVOS e péchase con Por todo isto. 

– Logo aparece a fórmula SOLICITA/SOLICITO e nas liñas seguintes a petición de inter-
posición do recurso contra a resolución ou o acordo citados. 

� Pé: aparece formado polas seguintes alíneas: 

– Lugar onde se quere recibir a notificación e medio de notificación (optativo). 

– Lugar e data do recurso. 

– Sinatura ou outro medio que acredite a persoa que recorre. 

– Órgano administrativo ao que se dirixe o recurso. 
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2.5 ���� Exemplo de recurso 

Andrés González Pérez, con DNI 34656421P e domicilio para efectos de notificacións na rúa Lisboa, 600 – 13ºK de 
Santiago de Compostela (C.P. 15799), 

INTERPÓN RECURSO 

Contra a resolución sancionadora 0692985 ditada o 14 de xuño de 2011 pola Xefatura Provincial de Tráfico da Co-
ruña, con motivo dunha suposta infracción do artigo 52 do Regulamento Xeral de Circulación.  

FEITOS  

1. A denuncia notificada incorre nun vicio iinarranxable de invalidez, pola infracción do disposto no artigo 10.2. do 
regulamento de procedemento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade 
viaria (Real decreto 320/1994, do 25 de febreiro) que establece:  

"As denuncias formuladas polos axentes da autoridade sen parar os denunciados non serán válidas a non ser que 
consten nelas e se notifiquen as causas concretas e específicas polas que non fose posible deter o vehículo". 

E no presente caso, na notificación da denuncia non consta ningunha causa específica pola que non se comunicara 
nese momento a suposta infracción.  

2. A documentación remitida non acredita que o radar utilizado para detectar o suposto exceso de velocidade se 
sometese satisfactoriamente a todos os controis metrolóxicos establecidos pola Orde de 11 de febreiro de 1994 
(BOE do 19 de febreiro).  

Por todo o exposto, SOLICITA  

Que se admita este escrito e, tendo en conta os motivos contidos nel, se acorde sobreser o expediente sancionador. 

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2011. 

 

SR. XEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO DE A CORUÑA 

 
 
 

Actividades propostas  

S2. Cal é o tema principal do texto 2.3? 

S3. Cal é o tema principal do texto 2.5? 
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S4. Elabore unha instancia na que solicite ao seu Concello un permiso para remode-
lar a súa casa, tendo en conta os elementos vistos no texto teórico 2.2. 

 

S5. Elabore un recurso tras recibir a denegación do permiso solicitado no exercicio 
anterior, tendo en conta os elementos vistos no texto teórico 2.4. 
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□ Coñecemento da lingua 

2.6 Variedades xeográficas da lingua (aspectos teóri-
cos)  

���� ���� Ver Glosario: seseo; gheada 

A lingua, tanto a oral como a escrita, aínda sendo sempre a mesma, pode adoptar diversas 
modalidades, que variarán non só por factores sociais –tal e como veremos na parte teórica 
correspondente desta unidade– senón tamén segundo as zonas xeográficas. Estas determi-
nan que existan certas diferenzas entre falantes de distintas zonas dunha mesma comuni-
dade lingüística. 

Pensemos, por exemplo, nun programa de televisión no que ademais do presentador ou 
presentadora interveñen persoas de distintas zonas de Galicia, por exemplo das Rías Bai-
xas, de Ourense, do Barbanza... Entanto que a presentadora utilizará unha lingua que poi-
da definirse como lingua modelo, cada participante falará galego de acordo cunhas certas 
peculiaridades que son propias da súa zona de orixe e que todos podemos percibir. Este 
feito dá lugar a diferenciar entre lingua estándar (a empregada habitualmente nos medios 
de comunicación, na Administración, no ensino, etc., e que é como un modelo), e as cha-
madas variedades dialectais, ou dialectos, que comportan unha serie de diferenzas nor-
malmente comúns a unha determinada zona xeográfica. 

Variedades dialectais 

Na lingua galega os trazos máis significativos das variedades dialectais son o uso do seseo 
e da gheada en certas zonas de Galicia. 

� Seseo. Exemplos de seseo implosivo (a final da sílaba): lus, des, rapás. Exemplos de 
seseo explosivo (a comezo de sílaba): sapato, sebola, Vilagarsía. 

� Gheada. Existe un prexuízo moi estendido no sentido de que falar utilizando seseo e 
gheada é algo incorrecto e propio de xente inculta. Esta crenza é totalmente falsa: as 
dúas variedades dialectais son válidas e correctas na fala das zonas onde se producen. 
Non obstante, estas pronuncias non se deben reflectir na escrita. Isto é, aínda que un fa-
lante de Bergantiños pronuncie cighala, deberá escribir cigala. 

 
 

Actividades propostas  

S6. Se ten acceso a internet, procure información sobre as zonas xeográficas de Ga-
licia en que se producen os fenómenos lingüísticos do seseo e a gheada, e so-
bre cal pode ser a orixe de cada un deses fenómenos. Escriba a información que 
atope. 
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2.7 Estilo directo e indirecto (aspectos teóricos) 

� Estilo directo. É o feito de reproducir o dito por alguén literalmente, dicindo xusto as 
mesmas palabras; é como se fixeramos unha cita textual e, polo tanto, a mensaxe irá en-
tre comiñas. Exemplos: 

– Ana dixo: "onte fun ao médico". 
– Marta pensou: "hoxe esquecín outra vez o meu libro". 

– Brais berrou: "aquí non se escoita!". 

Como ve, as expresións en estilo directo introdúcense mediante verbos de lingua (dicir, 
murmurar, berrar...) ou de pensamento (pensar, cavilar, reflexionar, matinar, etc.) 

� Estilo indirecto. Mais tamén temos a posibilidade de dicir o mesmo sen utilizar exac-
tamente as mesmas palabras que empregou o emisor. Este é o estilo indirecto. Exem-
plos:  

– Ana dixo que fora ao médico o día anterior. 
– Marta pensou que ese día esquecera outra vez o seu libro. 

– Brais berrou que nese sitio non se escoitaba. 

Este procedemento é idéntico nas dúas linguas do ámbito. Os trazos máis característicos 
de cada un dos estilos son os seguintes: 
 

Estilo indirecto Estilo directo 

���� Un narrador cóntanos a conversa mantida entre dous 
ou máis interlocutores. 

���� Reproduce literalmente a conversa entre dous ou máis 
personaxes. 

���� Para dar cohesión e sentido, utilízanse certos recursos: 
oracións unidas mediante verbos e enlaces (dixo que..., 
sabía que...); conectadores que unen parágrafos ou 
ideas (en fin, pero...); nalgunhas ocasións utilízanse 
formas verbais en tempos distintos aos da conversa di-
recta (exemplo: El dixo que tiña que facer iso). 

���� Representa na lingua escrita as mesmas palabras e 
entoacións da conversa, utilizando recursos como: a ra-
ia (—) para indicar que fala un personaxe ou o nome do 
personaxe directamente; entre parénteses póñense as 
aclaracións sobre o carácter ou movementos do perso-
naxe; os signos e interrogación, exclamación... 
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2.8 ���� A outra banda do Íberr  

MALEN 

Non podo seguir a ler. Así non son capaz. 

    Coloca o libro sobre a mesa 

Tantas voces na rúa, esmáganme. Todo o santo día a berros, minuto a minuto, segundo a segundo... E por se 
abondo non fose, agora, eses ditosos rapaces. 

Óise un boureo embaixo 

Aborrézoos. 

Aproximándose a erguer un mainel 

Xa chega o vento da Foz até as casas. Podo sentir como rube cara aos mesmos tellados. Ás veces, é doce re-
coller o aire de lonxe que anuncia o Río.     

Di a modo, asomándose 

As dez e nin tan sequera unha estrela... Como pode ser tan allea a nós unha noite de primavera?... 

VELLO MARJ 

Os ceos da nosa Galandia eran ben distintos.  Cóbado con cóbado, cabían moitas cousas polas noites. 

MALEN 

Hoxe o vento ven xordo e bruador. 

VELLO MARJ 

Non ten ouvidos o vento, nin falta que aquí lle fan. 

MALEN 

Tratando de outear algo dende a fiestra 

Coido que pola banda do Parque Municipal se abrigan uns longos anacos de nubes. Logo irá descargar. 

VELLO MARJ 

E non serán os ramallos?... 

MALEN 

Quizá algún paxaro faga niño; quizá algunha parella de namorados ande a amarse puramente. Eu, desde aquí, 
nada vexo. 

VELLO MARJ 

Aínda parece inverno. 

MALEN 

Si que é estraño este aire. Unha xamais sabe se apunta ao Norte ou ao Sur. Anda revolto. Unha xamais sabe 
como haberá que chamarlle. 

Torres, Xohana, A outra banda do Íberr, Galaxia, Vigo, 1965 

 

Actividades propostas  

S7. Lea o texto e realice as seguintes cuestións: 

� O texto está escrito en estilo directo ou indirecto? Por que? 

� Mediante a utilización de verbos tales como dicir, responder, etc., reescriba en 
estilo indirecto o anaco de texto sombreado. 
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□ Lingua e sociedade 

2.9 Variedades sociais da lingua. Rexistros (aspectos 
teóricos) 

���� ���� Ver Glosario: palabra comodín; apócope, tecnicismo 

A lingua, tanto a oral como a escrita, aínda sendo sempre a mesma, pode adoptar diversas 
modalidades que variarán segundo factores sociais como son a personalidade e a forma-
ción do emisor, a súa intención, as circunstancias en que teña lugar a comunicación, o tipo 
de relación que exista entre o emisor e o receptor, etc. 

Pensemos, por exemplo, nunha profesora de universidade. Esta persoa non se expresará 
da mesma maneira cando se dirixe aos seus alumnos para dar unha clase que cando fala 
coa súa familia de temas cotiáns ou cando participa nunha reunión de veciños da súa co-
munidade. Este feito dá lugar aos chamados rexistros ou niveis da lingua. 

Rexistros ou niveis de lingua 

� Rexistro culto ou formalizado. Caracterízase porque posúe unha gran precisión, clari-
dade e rigor. As expresións son coidadas e o vocabulario amplo, variado e específico, 
relacionado co tema que se está a tratar e que moitas veces inclúe tecnicismos. 

� Rexistro coloquial ou familiar. Caracterízase pola súa expresividade e fluidez. Neste 
rexistro poden aparecer palabras con dobre sentido, expresións populares, repeticións, 
frases breves, diminutivos afectivos, palabras comodín, refráns e frases feitas, apóco-
pes... Emprégase nas situacións de comunicación informais, entre persoas de confianza 
(familiares, amigos). 

� Rexistro vulgar. Caracterízase polas frecuentes incorreccións na construción das frases 
ou na pronuncia das palabras, tamén polo emprego dun vocabulario pobre e repetitivo. 



 

Páxina 15 de 46 

 

2.10 ���� Situacións comunicativas  

Situación comunicativa 1 

Martes, 5 de maio de 2009. No despacho dunha empresa: 

Xela ten ás dez e media da mañá, deste día de maio, unha entrevista de traballo nunha empresa dedicada á construción ci-
vil. O posto para o que vai ser entrevistada é o de xefa de administrativos da empresa. O entrevistador é o director rexional 
da empresa para Galicia. Comeza a entrevista: 
― Director Rexional: Bos días. Pode sentarse. 
― Xela: Ola meu, como che vai? Vou sentar logo. 
― D.R.: Vostede é Xela López. Vexo no seu currículo que ten bastante experiencia como administrativa. Que responsabili-
dades tiña na empresa anterior onde traballou? 
― Xela: Bah! Pois de todo un pouco. Andar cos papeis dun lado para outro. Facer algunhas contas no computa. Asinar des-
pedimentos. Eu que sei, cousas así. 
― D.R.: Como era a súa relación co resto dos seus compañeiros e compañeiras? Dáselle ben traballar en grupo? 
― Xela: Bufff, colega, depende. Non teño problemas para traballar con outra xente pero hai días que non aturo o persoal. 
― D.R.: Que cre que pode achegar a esta empresa no caso de que a seleccionásemos para o posto? 
― Xela: Pois mira, unha pila de cousas, macho. Controlo a ostia de informática e son bastante extravertida co persoal. Son 
moi comunicativa e considérome capaz de manexar a grupos de persoas para que traballen de xeito coordinado e tal. 
― D.R.: Sería para vostede un problema ter que viaxar con frecuencia a outros países? 
― Xela: Homeeeee! Aí xa me amolas. Mira, eu paso diso, como moito estaría disposta a viaxar un ou dous días á semana, 
senón non me dá tempo a facer outras cousas. Píllalo? 
― D.R.: De acordo, pois aquí rematamos coa entrevista. Grazas por vir e nos próximos días xa recibirá noticias nosas infor-
mándolle de se conseguiu pasar con éxito esta primeira criba do proceso selectivo. Nada máis. Teña bo día. 
― Xela: Pois moi ben, tronco. Veña, ata outra e que che vaia ben. Abur. 

Situación comunicativa 2 

Sábado, seis e media da tarde. Un grupo de tres amigos nunha cafetaría: 

―Miguelanxo: Pois si, colegas, o outro día no partido de fútbol do campionato rexional, os de X déronnos unha boa malleira. 
―Antón: Home Miguelanxo, é que sodes uns paquetes. Cantos partidos gañastes este ano? Tres, catro? 
―Miguelanxo: Xa estamos! Intentámolo, macho, pero non sei que carallo pasa que non nos sae unha ao dereito. Arredemo! 
―Lois: Mire Miguelanxo, como amigo seu que son de toda a vida, creo que deberían cambiar o seu sistema de xogo por un 
5-3-2 e deixarse de estulticias. Outrosí, deberían adestrar máis horas, pois admítao, a súa forma física deixa moito que dese-
xar. E máis, eu diría que é bastante deficiente. 
―Antón: Por certo, tíos, vistes a peli que se estreou o outro día no cine. Vaia flipe! 
―Miguelanxo: Arrea! Pois non me dou conta de cal dis. Non será a de carreiras de coches? 
―Antón: Esa, esa. Pois iso, fun vela coa moza. A ela non, pero a min, buaaaa!, encantoume. Que peliculón! Ti víchela Lois? 
―Lois: Se é a que eu penso si, señores. Non está mal, dentro do xénero de acción e unha das mellores pezas que se poden 
ver este ano. O filme comeza cun plano secuencia fermoso que requiriu de tres meses de elaboración. Segundo críticos es-
pecializados, este plano secuencia reflicte a soidade do protagonista e a busca dunha meta que lle dea sentido á súa vida. 
De feito, señores, días atrás, na facultade, o profesor que nos dá a clase de cine falounos xa desta obra visual como unha 
das máis interesantes e anovadoras que se poderían ver este ano nas salas cinematográficas de todo o país. Aparte dese 
plano secuencia, cabe destacar o marabilloso deseño de produción e a galería cromática empregada na segunda parte da 
historia, que nos retrotrae aos temas dos grandes pintores do século pasado. Non sei se se fixaron vostedes niso? 
―Antón: Home macho, eu pasei un bo rato con ela e si que me parece boa pero non che me apetece agora moito poñerme a 
analizala en profundidade. Levo toda a semana choiando e non teño moitas ganas de darlle á cabesiña. 
―Miguelanxo: Xa andades ás voltas co cine. Mira que sodes pesados eh!!! Cada vez que falo de fútbol cambiades de tema 
así, no aire. Como pode ser que non vos guste o fútbol? Que raros sodes, tíos! 
―Antón: Ei, Miguelanxo, tranquilo eh!!! Non será que ti só sabes falar de fútbol? Que se o outro día no partido tal cousa, que 
se fai dúas semanas case gañamos aos parviolos aqueles!!! Home, é que te repites seguido, macho. 
―Lois: Tranquilícense señores. Morra o conto e procedamos a inxerir algún tipo de substancia líquida, por exemplo, uns ca-
fés ou uns refrescos de limón. Que lles parece, cabaleiros? 
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Actividades propostas 

S8. Texto 2.10. Situación comunicativa 1. 

� En que contexto social se produce a comunicación que reflicte este texto? 

� Que rexistro utiliza cada un dos participantes na entrevista? Razoe a resposta. 

� Cal deles utiliza un rexistro inadecuado para a situación comunicativa que se 
presenta no texto? Por que? 

S9. Texto 2.10. Situación comunicativa 2. 

� En que contexto social se produce a comunicación que reflicte este texto? 

� Que rexistro utiliza cada un dos participantes na entrevista? Razoe a resposta. 

� Cal deles utiliza un rexistro inadecuado para a situación comunicativa que se 
presenta no texto? Por que? 
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□ Educación literaria 

2.11 A literatura galega no século XIX. Precursores e 
Rexurdimento (aspectos teóricos) 
Contexto histórico 

A comezos do século XIX a poboación de Galicia era fundamentalmente rural. A econo-
mía galega dependía case por completo da agricultura, sostida por un campesiñado que 
traballaba terras que non eran súas, senón arrendadas mediante un sistema chamado foro, 
que obrigaba a pagarlles aos propietarios unha parte da produción (a renda foral). A mise-
ria propiciaba a emigración, verdadeira sangría da poboación campesiña. 

As clases sociais privilexiadas eran a fidalguía e o clero, que apoiaban o absolutismo, 
ideoloxía reaccionaria que pretendía perpetuar o Antigo Réxime, defensor dos seus intere-
ses. Contrarias ao absolutismo eran as ideas liberais, cos seus adeptos na burguesía, que en 
Galicia era maioritariamente comercial; a burguesía industrial que establece as primeiras 
fábricas procedía na maior parte de fóra de Galicia: cataláns, vascos... 

A lingua usada na fala das clases populares era o galego. Para a escrita empregábase o 
castelán, pero esta situación empeza a cambiar por razóns de tipo político. No ano 1808 
prodúcese a invasión francesa e a conseguinte Guerra da Independencia (1809-1812); fan-
se entón os primeiros escritos en galego que teñen como finalidade mobilizar os labregos 
na loita contra os franceses. Nos anos que seguiron foron aparecendo na prensa textos po-
líticos que recollían a polémica da época entre absolutistas e liberais e que eran escritos en 
galego para facilitar a súa difusión entre as clases populares. 

Por eses anos desenvolvíase en Europa o movemento cultural e literario chamado Ro-
manticismo, que en Galicia entrou serodiamente, pero que creou un clima favorable entre 
os intelectuais da época polo estudo da historia dos pobos e das súas peculiaridades, o que 
favoreceu o desenvolvemento das linguas chamadas "rexionais". 

Tamén o espírito de rebeldía preconizado polo Romanticismo, xunto coas ideas liberais 
da época, propiciaron o nacemento dun movemento ideolóxico e político que hoxe coñe-
cemos co nome de Provincialismo (1840-1854) e que, partindo do recoñecemento da es-
pecificidade de Galicia, ten como obxectivo a súa rexeneración social e económica. Po-
demos dicir do Provincialismo que foi o precursor do que hoxe coñecemos co nome de 
"galeguismo". Estaba formado por intelectuais de clase media-alta que utilizaban a prensa 
para dar a coñecer as súas ideas. Un acontecemento fundamental deste movemento foi a 
súa participación no levantamento do xeneral Solís no ano 1846, que supuxo a rebelión de 
Galicia contra o centralismo. Fracasado este levantamento, once dos seus dirixentes foron 
fusilados (os chamados "Mártires de Carral"). Os provincialistas terán que dispersarse 
marchando moitos ao exilio, entre eles varios dos considerados precursores do Rexurdi-
mento galego, como Francisco Añón. 

Precursores e Rexurdimento 

No que se refire á literatura en galego, os escritores relacionados co movemento provincia-
lista forman un grupo que se denomina de precursores ou prerrexurdimento. 

A poesía é o único xénero cultivado e entre estes poetas destacan Juan Manuel Pintos 
(1811-1876),  que fai unha atinada defensa do galego no seu libro A gaita gallega 1853), e 
Francisco Añón (1812-1861), que publicou poemas de contido costumista e patriótico. 
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O labor cultural deste grupo de precursores será recollido por unha xeración posterior de 
mozos e mozas que se declaran os seus herdeiros e que toman o ano 1846 (levantamento 
de Solís) como o seu punto de referencia. Entre estes mozos salientan os nomes de Manuel 
Murguía, Eduardo Pondal e Rosalía de Castro. 

No ano 1863 aparece o libro de Rosalía de Castro Cantares gallegos e tradicionalmente 
considérase esta data como o inicio do Rexurdimento pleno. 

A produción literaria increméntase notablemente a partir do ano 1875 coa aparición de 
numerosas publicacións periódicas, o que fai que a prensa da época desempeñe un impor-
tante papel no Rexurdimento literario. Tamén tiveron repercusión os certames literarios 
entre os que destacaremos os Xogos Florais de Tui do ano 1891 nos que salientou como 
orador Manuel Murguía e que supuxo un fito histórico no emprego do galego como lingua 
pública en usos formais. 

� Lírica. É o xénero literario máis importante do Rexurdimento; os tres grandes poetas 
da época son Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez e Eduardo Pondal. 

� Prosa de ficción. Foi moito menos cultivada, en parte porque a escasa formación do 
hábito lector en galego determina a preferencia polas formas líricas, máis breves, que 
poden aparecer con facilidade nas páxinas dos xornais, en parte tamén pola crenza ins-
talada no seo da sociedade da época de que o galego resultaba unha lingua particular-
mente idónea para a poesía. A primeira novela longa escrita en galego é Maxina ou a fi-
lla espúrea, de Marcial Valladares Núñez, que apareceu por entregas na revista La Ilus-
tración Gallega y Asturiana, ao longo do ano 1880, e na que se mesturan elementos 
costumistas, románticos e realistas propios da época. Outro autor de novelas é Antonio 
López Ferreiro que nos deixou tres relatos longos: A tecedeira de Bonaval (1895), O 
castelo de Pambre (1895) e O niño de pombas (1905), os tres aparecidos por entregas 
en xornais santiagueses. Ademais destas novelas, escribíronse varias coleccións de con-
tos dominadas polo costumismo e o afán de preservar as tradicións galegas. 

� Teatro. Tendo en conta o carácter limitado da produción teatral da época e a baixa ca-
lidade das obras, non se pode dicir que exista propiamente un teatro do Rexurdimento. 

Ademais da produción literaria, o interese dos intelectuais pola lingua e a cultura propicia 
a aparición das primeiras gramáticas, dicionarios e obras de crítica literaria. Os historiado-
res desenvolverán un importante labor na procura dos sinais de identidade específicos de 
Galicia, salientando a obra de Manuel Murguía Historia de Galicia (1865-1913) que senta 
as bases da consideración de Galicia como nación. 

Politicamente, o nacente galeguismo concrétase no chamado movemento rexionalista 
(1886) que ten o seu fundamento teórico na obra de intelectuais como Alfredo Brañas e 
Manuel Murguía, e que é de onde arrincan as futuras organizacións nacionalistas. Pero es-
te rexionalismo, fortemente dividido no seu interior, non consegue conectar coas clases 
populares nin prender con forza nas clases medias. 

2.12 ���� Lecturas pertencentes ao século XIX  

� VVAA, Antoloxía da literatura fantástica en lingua galega, Edición de Antón Risco, 
Galaxia, Vigo, 1993.  

Se pode, localice a obra e lea estes relatos: O pozo da Sila, O pozo do inferno e Niño 
desfeito (de Heraclio Pérez Placer), e A garda da morte (de Francisco A. de Nóvoa). 
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2.13 ���� Os pinos (Himno galego) 

¿Que din os rumorosos 
na costa verdecente, 
ao raio transparente 
do plácido luar? 

¿Que din as altas copas 
de escuro arume harpado 
co seu ben compasado 
monótono fungar? 

–Do teu verdor cinguido 
e de benignos astros, 

confín dos verdes castros 
e valeroso chan, 

non des a esquecemento 
da inxuria o rudo encono; 
desperta do teu sono, 
fogar de Breogán. 

Os bos e xenerosos 
a nosa voz entenden, 
e con arroubo atenden 
o noso rouco son, 

mais só os ignorantes, 
e feridos e duros, 
imbéciles e escuros 
non os entenden, non. 

Os tempos son chegados 
dos bardos das idades, 
que as vosas vaguidades 

cumprido fin terán; 
pois, onde quer xigante 
a nosa voz pregoa 
a redenzón da boa 
nazón de Breogán. 

Teus fillos vagorosos 
en que honor só late, 
a intrépido combate 
dispondo o peito van; 
se, por ti mesma, libre 
de indigna servidume 
e de oprobioso alcume, 
rexión de Breogán. 

Á nobre Lusitania 
os brazos tende amigos, 
aos eidos ben antigos 
con un punxente afán; 
e cumpre as vaguidades 
dos teus soantes pinos 
duns máxicos destinos, 
¡ouh, grei de Breogán! 

Amora da terra verde, 
da verde terra nosa, 
acende a raza briosa 

de Ousinde e de Froxán; 
que aló nos seus garridos 
xustillos, mal constreitos, 
os doces e albos peitos 
das fillas de Breogán; 

que á nobre prole ensinen 
fortísimos acentos, 

non mólidos concentos 
que ás virxes só ben están; 
mais os robustos ecos 

que, ¡oh, patria!, ben recordas 
das sonorosas cordas 
das harpas de Breogán. 

Estima non se alcanza 
cun vil xemido brando; 
calquer requer rogando 
con voz que esquecerán; 
mais cun rumor xigante, 
sublime e parecido 
ao intrépido sonido 

das armas de Breogán. 

Galegos, sede fortes, 
prontos a grandes feitos; 
aparellade os peitos 
a glorioso afán; 

fillos dos nobres celtas, 
fortes e peregrinos, 
loitade polos destinos, 
dos eidos de Breogán. 

Pondal, Eduardo. Poesía, Xerais, Vigo, 1989 

 

Actividade proposta  

S10. Lea o texto e sinale en que elementos nos baseamos para encadralo dentro do 
xénero lírico ou poético. 
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3. Secuencia de contenidos y activida-
des en lengua castellana 
 

□ Comunicación oral  

3.1 ���� La entrevista de trabajo  

Actividades propuestas 

S11. Si tiene acceso a Internet, diríjase a la dirección web que se indica y acceda al 
simulador de entrevistas de trabajo. Realice la simulación tres veces (cada una 
de ellas con un perfil diferente) y explore todas las opciones que se le ofrecen. 
Con esta actividad aprenderá las reglas básicas de este tipo de comunicación. 

� [http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=100
8&Itemid=94] 

S12. Teniendo en cuenta lo hecho en la actividad anterior, diga qué características 
forman parte de una entrevista de trabajo, como ejemplo de comunicación oral. 
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□ Comunicación escrita 

3.2 Textos jurídicos y administrativos (aspectos teóri-
cos) 

Son aquéllos que tienen como fin regular la vida social (leyes, contratos, sentencias...) y 
gestionar el bien común. Lingüísticamente, han de cumplir tres requisitos básicos: objeti-
vidad, claridad y precisión. 

Su lenguaje es muy poco innovador y presenta las siguientes características: 

� Formas estereotipadas para iniciar y cerrar escritos: haciendo uso de sus facultades, de 
conformidad con lo dispuesto, etc. 

� Uso habitual de títulos y tratamientos de cortesía: Magnífico Señor Rector, Vuestra Se-
ñoría... 

� La objetividad del enunciado se logra con el uso de oraciones impersonales y de ora-
ciones con el verbo en gerundio o participio (transcurrido el plazo, cumpliendo la ley 
vigente, aprobada el acta...). 

� Para precisar las normas se suele recurrir a enumeraciones detalladas. 

� Los individuos son aludidos por medio de apelativos que los engloban dentro de una 
determinada categoría jurídica (el demandante, el solicitante...). 
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3.3 ���� Ejemplo de disposición legal  

 

Fragmento extraído del Boletín Oficial del Estado 
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3.4 ���� Ejemplo de contrato  

CONTRATO DE COMPRA-VENTA 

 

En Vigo, a 14 de octubre de 2010, reunidos de una parte don Pedro Sánchez Torres, mayor de edad, con documento na-
cional de identidad 36489220K, con domicilio en Vigo (c/ García Barbón, 21 1º A), en su propio nombre y en concepto de 
VENDEDOR. 

 

Y de otra parte, doña Isabel Castillo González, mayor de edad, con documento nacional de identidad 36221739K, con do-
micilio en Vigo (c/ Gran Vía, 36 – 1º I), en su propio nombre y en concepto de COMPRADORA. 

 

MANIFIESTAN: 

 

Que han convenido formalizar, por el presente documento, contrato de compra-venta del vehículo automóvil cuyas caracte-
rísticas se reseñan a continuación: 

 

Matrícula: 6028 CRG   Marca: CITROËN 

Nº bastidor: VF8N1RHYB03021434  Modelo: XSARA 20 HDI 90 EX 

Tipo: turismo    Potencia: 13.30/66 (C.V.F./ Kw) 

 

Que ambos tienen pleno uso de sus facultades y con la capacidad legal suficiente para concertar la siguiente operación, 
basándose en las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERO.- El vendedor declara en este acto que el vehículo es de su absoluta y exclusiva propiedad y se halla totalmente 
libre de cargas o gravámenes de cualquier especie, garantizando a la compradora en todo momento las responsabilidades 
que por cualquier concepto apareciesen contra el referido vehículo y que correspondan a actos anteriores al día de la fe-
cha. 

 

SEGUNDO.- La compradora está obligada a formalizar las gestiones oportunas para inscribir el vehículo a su nombre, del 
que se hace cargo en este acto, una vez que ha quedado conformes de las pruebas efectuadas para determinar las condi-
ciones mecánicas y el funcionamiento del mismo. Asimismo, se hace cargo la compradora a partir de esta fecha de cuan-
tas responsabilidades puedan contraerse como consecuencia de la propiedad que aceptan del vehículo reseñado o de su 
tenencia y uso. 

 

TERCERO.- El precio de la compra-venta del vehículo es de 4.100 euros, cuyo pago se hará efectivo de la siguiente for-
ma: al contado, que recibe en este acto el vendedor de conformidad. 

 

 Y para que así conste a los efectos oportunos, firman el presente contrato de compra-venta por duplicado y a un so-
lo efecto en el lugar y fecha al principio indicados. 

 

 

 

 

EL VENDEDOR            LA COMPRADORA. 

Actividades propuestas  

S13. Lea los textos 3.3. y 3.4. y responda a las cuestiones: 

� ¿Cuál es el tema principal de cada uno? 

� ¿Qué características formales nos permiten decir que se trata de textos  jurídi-
cos o legales? 
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□ Conocimiento de la lengua 

3.5 La oración simple (aspectos teóricos) 

La parte de la gramática que estudia los procedimientos que nos permiten pasar de la pala-
bra a unidades superiores como el sintagma o la oración es la sintaxis.  

La oración es una unidad gramatical caracterizada por la presencia, al menos, de un 
verbo conjugado. Además, tiene sentido completo y una entonación determinada. 

La oración desde el punto de vista sintáctico 

Los elementos esenciales de la oración son el sujeto y el predicado: 

� Sujeto: concuerda con el verbo en número y persona y suele ser el elemento de la ora-
ción que realiza la acción indicada por el verbo. El sujeto es un sintagma nominal, esto 
es, un sustantivo (o pronombre), al que llamamos núcleo, que puede ir acompañado de 
otras palabras con las que forma una unidad. Ejemplos (en negrita el núcleo y subraya-
do el sujeto): Pedro corre muy rápido / Mi padre tropezó con la mesa. 

Hay oraciones con el sujeto omitido: Es trabajadora (sujeto omitido: ella) y oraciones 
sin sujeto: En Santiago llueve mucho. Las oraciones sin sujeto llevan verbos referidos a 
fenómenos meteorológicos o el verbo "haber" conjugado en tercera persona del singu-
lar: hay, había, hubo, habrá... 

� Predicado: siempre es un sintagma verbal, es decir, un verbo que funciona como nú-
cleo y que puede ir acompañado de otras palabras con las que forma una unidad. Se-
mánticamente, es lo que se dice del sujeto. Ejemplos (en negrita el núcleo y subrayado 
el predicado): Lucas hizo bien el examen / Marta caminó durante toda el día. 

La oración desde el punto de vista semántico 

La oración se caracteriza por la intención con la que el hablante pronuncia lo que dice. Se 
distinguen los siguientes tipos: 

� Enunciativas: informan acerca de algo, afirmándolo o negándolo. Ejemplo: Mi coche 
nuevo es rojo. 

� Interrogativas: formulan una pregunta. Pueden ser directas (con un signo de interroga-
ción al final, en gallego, o entre un signo de apertura y otro de cierre en castellano): 
¿Qué te ha pasado? o indirectas (sin signos de interrogación): Me preguntó cuándo 
vamos a ir juntos al cine… 

� Exclamativas: expresan emoción, sorpresa, alegría, ironía... con especial intensidad. 
Ejemplo: ¡Qué suerte hemos tenido con el tiempo! 

� Exhortativas: transmiten una orden, un mandato o un ruego. Ejemplo: Trae la ropa 
sucia y pon la lavadora... 

� Dubitativas: manifiestan una duda. Ejemplo: Quizá no sepa lo que quiere. 

� Desiderativas: manifiestan un deseo. Ejemplo: Ojalá encuentre trabajo. 



 

Páxina 25 de 46 

 

Actividades propuestas  

S14. Identifique el sintagma nominal que realiza la función de sujeto en las siguientes 
oraciones. 

� Algunos problemas matemáticos resultan difíciles. 

� Javier me regaló un atlas. 

� Nadie sabe la respuesta correcta. 

� La niebla despista con facilidad a los conductores. 

� Llevaremos la comida nosotros. 

� La profesora resolvió las dudas de sus alumnos. 

� La periodista no estaba nerviosa. 

� España es campeona del mundo. 

S15. Subraye el núcleo del sintagma verbal. 

� No me gusta tu actitud. 

� David y Antonio han logrado un rotundo éxito. 

� Volveremos por la tarde. 

� Aquí no hay sitio. 

� ¿Tiene hora? 

� La directora entregará las notas mañana. 

� Jamás te contaré lo ocurrido. 

� ¡Coge el teléfono! 

S16. Clasifique las siguientes oraciones atendiendo a la actitud del hablante: 

� Haz los ejercicios cuanto antes. 

� ¿Has traído la maleta? 

� La economía española ha crecido un 2%. 

� ¡Qué frío hace! 

� Ojalá vayamos de excursión a la playa. 

� Este ejercicio es sencillo. 

� No te vayas con desconocidos. 

� Quizá haya perdido el último tren. 
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□ Educación literaria 

3.6 La literatura castellana en el siglo XIX. El Romant i-
cismo (aspectos teóricos) 

El Romanticismo es un movimiento artístico que surge en Alemania y reivindica el dere-
cho a expresar sentimientos, emociones, fantasías e ideales con libertad. Su llegada a Es-
paña se debe, principalmente, al regreso, a partir de 1833, de varios centenares de liberales 
españoles que se habían exiliado huyendo de la persecución absolutista de Fernando VII. 
El apogeo del Romanticismo duró poco, pues en la segunda mitad del siglo XIX se impu-
so ya el Realismo.  

Características del Romanticismo 

� Individualismo: el artista manifiesta su originalidad mediante actitudes rebeldes. 

� Subjetivismo: se da prioridad al punto de vista personal, a la expresión del yo, de sus 
sentimientos. 

� Rechazo de normas y reglas, porque limitan la libertad creadora. 

� Huida del mundo: ante los problemas, el autor se evade a mundos exóticos y lejanos. 

� Nacionalismo: valoran los rasgos propios del país y recuperan su historia, sus costum-
bres y su cultura. 

� Importancia del paisaje, pues refleja el estado de ánimo. Por eso predominan las esce-
nas nocturnas, las tormentas, los cementerios... 

Principales géneros románticos 

� Poesía: sus temas y sentimientos característicos son, unas veces, la melancolía, el des-
aliento; otras, la rebeldía contra la sociedad o contra la vida misma. Por supuesto, el 
amor, con sus ilusiones y sus desengaños, ocupa un lugar central. Pero también son im-
portantes los temas legendarios, históricos y exóticos. Los principales poetas románti-
cos son Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro... 

� Teatro: trata temas legendarios, caballerescos, aventureros o de historia nacional, 
siempre dramáticos. El protagonista de estos dramas suele estar marcado por un destino 
extraño, casi siempre trágico. Abundan las escenas nocturnas, los desafíos y los suici-
dios. Se mezcla lo trágico y lo cómico. Por último, el teatro del Romanticismo aspira a 
conmover, no a adoctrinar. Los dramaturgos más relevantes son José Zorrilla y el Du-
que de Rivas. 

� Prosa: tres géneros destacan en la prosa romántica: el artículo periodístico, el cuadro 
de costumbres y la novela histórica. 

– Artículo periodístico: cuenta con la inmensa figura de Mariano José de Larra. 

– Cuadro de costumbres: son descripciones de modos de vivir y de tipos populares. 
Este género, creado en Francia, revelaba el interés de los románticos por todo lo que 
fuera representativo del carácter nacional y de lo autóctono. Con su observación de 
lo cotidiano, contribuyeron al triunfo del Realismo. 

– Novela histórica. Destaca Enrique Gil y Carrasco. 
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3.7 ���� José Zorrilla: Don Juan Tenorio 

DON JUAN: ¿Y aquel entierro que pasa?  

ESTATUA: Es el tuyo  

DON JUAN: ¡Muerto soy! 

ESTATUA:  El capitán te mató 
    a la puerta de tu casa.  

DON JUAN:  Tarde la luz de la fe  
penetra en mi corazón, 
pues crimen es mi razón 
a su luz tan solo ve. 
Los ve... y con horrible afán: 
porque al ver su multitud 
ve a Dios en la plenitud 
de su ira contra don Juan. 
¡Ah! Por doquiera que fui: 
la razón atropellé, 
la virtud escarnecí, 
a la justicia burlé 
y emponzoñé cuanto vi. 
Yo a las cabañas bajé 
y a los palacios subí, 
y los claustros escalé; 
y pues tal mi vida fue, 
no, no hay perdón para mí...] 

(Se hinca de rodillas. Las sombras, esqueletos, etc., van a abalanzarse sobre él, cuando se abre la tumba de doña Inés y 
aparece esta, que toma la mano que don Juan tiende al cielo). 

José Zorrilla. Don Juan Tenorio 

 
 
  

Actividades propuestas  

S17. Lea el texto y responda a las cuestiones: 

� ¿Qué rasgos del personaje romántico muestra don Juan en el texto? 

� ¿Se arrepiente Don Juan al final?  

� Señale los rasgos del teatro romántico que aparecen en este fragmento.  
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3.8 ���� Rimas de Bécquer  

Rima XLI  

Tú eras el huracán y yo la alta  
torre que desafía su poder:  

tenías que estrellarte o que abatirme...  
¡No pudo ser!  

 Tú eras el océano y yo la enhiesta  
roca que firme aguarda su vaivén:  

tenías que romperte o que arrancarme...  
¡No pudo ser!  

  Hermosa tú, yo altivo: acostumbrados  
uno a arrollar, el otro a no ceder:  

la senda estrecha, inevitable el choque...  
¡No pudo ser!  

[Bécquer, Gustavo Adolfo, Rimas y leyendas, Alfaguara, Madrid, 2005] 

 

Actividades propuestas  

S18. Lea esta rima de Bécquer y cite las características del Romanticismo presentes 
en el texto. 

 

3.9 ���� Lectura de textos en prosa del siglo XIX  

Localice esta obra y lea el cuento ¡Adiós cordera!:  

� Alas, Leolpoldo, Clarín, ¡Adiós cordera! y otros relatos, editorial Castalia, Madrid, 
2004. 
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4. Resumo de contidos 

4.1 Contidos en lingua galega 

Bloque de comunicación oral: características da comunicación oral 

� Predominio da subxectividade; por iso é frecuente o uso da primeira persoa.  

� Interacción entre os interlocutores, que se observa pola presenza de interrogacións.  

� Redundancias: repeticións de temas, de palabras e de expresións.  

� Abundancia de frases breves, incompletas e con elisións. 

Bloque de comunicación escrita: a instancia e o recurso 

� Instancia: documento mediante o que realizamos unha petición escrita dirixida a unha 
administración pública. A súa estrutura é fixa e consta de encabezamento (datos perso-
ais), corpo (inclúe a exposición dos feitos e a solicitude) e pé ou final (lugar, data, sina-
tura e cargo ao que se dirixe a solicitude). 

� Recurso: documento que se utiliza para reclamar unha decisión tomada pola Adminis-
tración e coa que non estamos de acordo. A súa estrutura é fixa e consta de encabeza-
mento (datos persoais e lei na que se basea para presentar o recurso), corpo (inclúe os 
datos da resolución que se interpón, os motivos e a solicitude) e pé (lugar, data, sinatura 
e órgano administrativo ao que se dirixe). 

Bloque de coñecemento da lingua: variedades xeográficas, estilo directo e indirecto  

� Variedades xeográficas: as variacións dunha lingua nunha zona xeográfica concreta 
reciben o nome de dialectos. Os fenómenos dialectais máis significativas no galego 
son: 

– Gheada: xeito de pronunciar o g aspirado de modo parecido ao j do castelán, que é 
propio da metade occidental do territorio galego. 

– Seseo: xeito de pronunciar co son do s, o son do z e do c ante e e i. Esta pronuncia é 
propia da zona máis occidental de Galicia. 

� Estilo directo: feito de reproducir o dito por alguén literalmente, dicindo xusto as 
mesmas palabras; é como se fixeramos unha cita textual. 

� Estilo indirecto: o emisor reproduce as palabras doutra persoa mediante o emprego da 
terceira persoa, introducindo as modificacións oportunas. 

Bloque de lingua e sociedade: variedades sociais e rexistros 

Variedades sociais: a lingua debe adaptarse á situación comunicativa. Por iso, escollere-
mos o rexistro adecuado tendo en conta quen é o receptor da mensaxe, a finalidade do tex-
to, o tema e o contexto.  

� Rexistro culto ou formal. Ten precisión, claridade e rigor. As expresións son coidadas 
e o vocabulario amplo, variado e específico. 
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� Rexistro coloquial ou familiar. Ten expresividade e fluidez. Aparecen palabras con 
dobre sentido, expresións populares, repeticións, frases breves, diminutivos afectivos, 
palabras comodín, refráns... Emprégase nas situacións informais. 

� Rexistro vulgar. Frecuentes incorreccións na construción das frases ou na pronuncia 
das palabras e vocabulario pobre e repetitivo. 

Bloque de educación literaria: precursores e Rexurdimento (século XIX) 

� Precursores: escritores relacionados co movemento provincialista, que ten como ob-
xectivo a rexeneración social e económica de Galicia, partindo do recoñecemento da 
súa especificidade. Destacan Juan Manuel Pintos e Francisco Añón. A poesía era o úni-
co xénero cultivado. 

� Rexurdimento:  
– Iníciase en 1863, co libro de Rosalía de Castro Cantares gallegos. 
– Destaca o papel da prensa e dos certames literarios 

– Lírica. É o xénero literario máis importante. Os tres grandes poetas da época son 
Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez e Eduardo Pondal. 

– Prosa de ficción. A primeira novela longa é Maxina ou a filla espúrea, de Marcial 
Valladares Núñez. Outro autor de novelas é Antonio López Ferreiro. 
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4.2 Contenidos en lengua castellana 

Bloque de comunicación oral: la entrevista de trabajo 

� Objetivo: convencer al entrevistador de que somos el candidato ideal para ese trabajo. 

� Requisitos: dar una buena imagen, responder con cohesión y coherencia a las pregun-
tas que nos hace el entrevistador, manifestar capacidad de liderazgo, mostrarse dinámi-
co y dispuesto a viajar o a emprender nuevos proyectos, etc. 

Bloque de comunicación escrita: textos jurídicos y administrativos (contrato y disposición 
legal) 

Regulan la vida social y gestionan el bien común. Rasgos lingüísticos: 

� Objetividad: uso de oraciones impersonales y con el verbo en gerundio o participio. 

� Claridad y precisión: enumeraciones detalladas. 

� Lenguaje poco innovador: fórmulas estereotipadas, tratamientos de cortesía... 

� Los individuos son aludidos por medio de apelativos que los engloba dentro de una de-
terminada categoría jurídica (el demandante, el solicitante...). 

Bloque de conocimiento de la lengua: la oración simple  

Oración simple: una unidad gramatical caracterizada por la presencia de un verbo conju-
gado. Consta de sujeto (a veces omitido) y predicado. Semánticamente, por la actitud del 
hablante, se distinguen los siguientes tipos: 

� Enunciativas: informan acerca de algo, afirmándolo o negándolo. 

� Interrogativas: formulan una pregunta. Pueden ser directas o indirectas. 

� Exclamativas: expresan emoción, sorpresa, alegría, ironía...  

� Exhortativas: transmiten una orden, un mandato o un ruego. 

� Dubitativas: manifiestan una duda. 

� Desiderativas: manifiestan un deseo. Ejemplo: ¡Ojalá encuentre trabajo! 

Bloque de educación literaria: Romanticismo (siglo XIX) 

� Reivindica el derecho a expresar sentimientos, fantasías e ideales con libertad. 

� Características: individualismo, subjetivismo, rechazo de normas y reglas, nacionalis-
mo, importancia del paisaje, huida del mundo (evasión ante los problemas).  

� Poesía: trata la melancolía, el desaliento, la rebeldía el amor, las leyendas, historias na-
cionales y de lugares exóticos. Destacan Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro. 

� Teatro: aborda temas dramáticos con final trágico para el protagonista y aspira a con-
mover. Sobresalen José Zorrilla y el Duque de Rivas. 

� Prosa: artículo periodístico (destaca Larra), cuadros de costumbres y novela histórica. 
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5. Exercicios de autoavaliación 
 

1. Que é a instancia? 

� É un documento mediante o que realizamos unha petición oral dirixida a algu-
nha das administracións públicas. 

� É un documento mediante o que realizamos unha denuncia informal dirixida a 
algunha das administracións públicas. 

� É un documento mediante o que realizamos unha petición escrita dirixida a al-
gunha das administracións públicas. 

� É un documento mediante o que realizamos unha denuncia escrita dirixida a 
algunha das administracións públicas. 

2. Que partes compoñen a instancia? 

� Encabezamento e corpo. 

� Encabezamento, corpo e pé. 

� Encabezamento e pé. 

� Corpo e pé. 

3. Que é o recurso?  

� É un documento que se utiliza para reclamar contra unha decisión tomada por 
unha empresa privada e coa que non estamos de acordo. 

� É un documento que se utiliza para reclamar contar unha decisión tomada por 
un particular e coa que estamos de acordo. 

� É un documento que, igual que a instancia, se utiliza para reclamar contra unha 
decisión tomada pola administración e coa que non estamos de acordo. 

� É un documento que se utiliza para reclamar contra unha decisión tomada pola 
Administración e coa que non estamos de acordo. 

 

4. A lingua oral ou escrita ten diferentes rexistros segundo...  

� Unha serie de factores socioculturais, como son a personalidade e a formación 
do emisor, a súa intención, as circunstancias en que ten lugar a comunicación, 
o tipo de relación que exista entre o emisor e o receptor, etc. 

� Unha serie de factores de carácter exclusivamente económico. 

� Unha serie de factores xeográficos, pois as expresións varían dependendo da 
orixe do emisor. 

� Non depende de ningún factor porque a comunicación oral ou escrita é sempre 
a mesma. 
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5. Que rexistros ou niveis de lingua existen?  

� Rexistro culto e coloquial. 

� Rexistro culto e vulgar. 

� Rexistro culto, coloquial e vulgar. 

� Só existe un rexistro: o coloquial. 

6. Cales son os elementos que caracterizan a oración desde un punto de vista sintáctico?  

� Só o suxeito. 

� Só o predicado. 

� O suxeito, o predicado e o substantivo. 

� O suxeito e o predicado. 

7. Desde o punto de vista semántico, que tipos de oracións existen?  

� Enunciativas, exclamativas, exhortativas, dubitativas e desiderativas. 

� Interrogativas, exclamativas, exhortativas, dubitativas e desiderativas. 

� Enunciativas, interrogativas, exclamativas, dubitativas e desiderativas. 

� Enunciativas, interrogativas, exclamativas, exhortativas, dubitativas e desidera-
tivas. 

8. A que chamamos estilo directo?  

� Ao feito de reproducir o dito por alguén con outras palabras, dicindo xusto as 
mesmas palabras; é como se fixeramos unha cita textual e, por tanto, o texto irá 
entre comiñas. 

� Ao feito de reproducir o dito por alguén literalmente, dicindo xusto as mesmas 
palabras; é como se fixeramos unha cita textual e, polo tanto, o texto irá entre 
comiñas. 

� Ao feito de reproducir o dito por alguén nun determinado momento do pasado. 

� Ao feito de reproducir o dito por alguén literalmente, dicindo xusto as mesmas 
palabras; é como se fixeramos unha cita textual e, polo tanto, o texto irá entre 
exclamacións. 

9. A que chamamos estilo indirecto?  

� Ao feito de reproducir o dito por alguén utilizando exactamente as mesmas pa-
labras que empregou. 

� Ao feito de reproducir o dito por alguén sen utilizar exactamente as mesmas 
palabras que empregou. 

� Ao feito de reproducir o dito por alguén sen utilizar exactamente as mesmas 
palabras que empregou. Para iso utilizamos as comiñas. 

� Ao feito de reproducir o dito por alguén nun determinado momento do pasado. 
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10. Que diferenzas aparecen reflectidas nas chamadas variedades dialectais ou dialectos da 
lingua galega?  

� Diferenzas comúns a unha determinada zona xeográfica (ex: seseo e gheada). 

� Diferenzas de tipo léxico-semántico. 

� Diferenzas comúns a unha determinada zona xeográfica (ex: galego e castelán). 

� Diferenzas comúns a unha determinada zona xeográfica (ex: rexistro formal e 
coloquial). 

11. Cales son os trazos máis significativos das variedades dialectais da lingua galega? 

� O seseo e os plurais de palabras agudas rematadas en –ós (exemplo: camiós). 

� O seseo e a gheada. 

� O seseo, a gheada e o cheísmo. 

� O seseo, a gheada e os castelanismos. 

12. En que ano aparece o libro Cantares Gallegos? De quen é? 

� 1863. Francisco Añón. 

� 1800. Padre Sarmiento. 

� 1863. Rosalía de Castro. 

� 1863. Marcial Valladares. 

13. Cales son os tres grandes poetas do Rexurdimento galego?  

� Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez e Luz Pozo Garza. 

� Rosalía de Castro, Nicomedes Pastor Díaz e Eduardo Pondal. 

� María Mariño, Manuel Curros Enríquez e Eduardo Pondal. 

� Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez e Eduardo Pondal. 

14. Como se chama e de quen é a primeira novela longa escrita en galego?  

� Os libros arden mal. Manuel Rivas. 

� Maxina ou a filla espúrea. Marcial Valladares. 

� Crónica de nós. Méndez Ferrín. 

� Grupo Abeliano. Cid Cabido. 

15. Que temas aparecen no teatro do Romanticismo español?  

� Temas amorosos. 

� Temas sociais. 

� Temas filosóficos. 

� Temas lendarios, cabaleirescos, aventureiros ou de historia nacional, sempre 
dramáticos. 
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16. Que tres xéneros destacan na prosa romántica?  

� O artigo periodístico, o cadro de costumes e a sátira. 

� O artigo periodístico, a crítica social e a novela histórica. 

� O drama, o cadro de costumes e a novela histórica. 

� O artigo periodístico, o cadro de costumes e a novela histórica. 

17. Que xénero literario cultivou José Zorrilla?  

� Poesía romántica.  

� Teatro romántico. 

� Novela histórica. 

� Cadro de costumes. 

18. Que características presentan os textos administrativos e xurídicos?  

� Obxectividade, claridade e precisión. 

� Linguaxe moi innovadora. 

� Emprego abundante de oracións desiderativas. 

� Ausencia de enumeracións. 

19. Cal é un requisito indispensable para rematar con éxito unha entrevista de traballo?  

� Empregar o rexistro coloquial, para demostrar confianza.  

� Usar frases breves, propias da comunicación oral. 

� Responder con coherencia e cohesión ás preguntas do entrevistador. 

� Utilizar unha linguaxe pouco innovadora. 

20. Cal das seguintes características non é propia da comunicación oral?  

� Predominio da subxectividade. 

� Presenza de redundancias. 

� Abundancia de frases breves. 

� Ausencia de oracións interrogativas. 
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6. Solucionarios 

6.1 Solucións das actividades propostas en lingua ga-
lega 

S1. Texto 2.1. 

� Cal é o tema principal do texto? 

O debate xira arredor das asociacións veciñais: o que fan pola sociedade, os seus problemas internos, etc. 

� Neste faladoiro respéctanse as regras de comunicación oral ...? 

Si, porque os participantes no debate non falan ao mesmo tempo, senón que respectan as quendas de palabra. 
Deste xeito, non se produce ruído na comunicación e a comprensión entre os propios contertulios e entre estes 
e o espectador é óptima. 

� (...) Cre que establecer un diálogo deste tipo (...)é positivo? 

Si, é positivo porque só escoitándonos adecuadamente podemos saber o que pensa o noso contrario, e a partir 
de aí extraer conclusións e refutar, se for necesario, as súas opinións mediante argumentos válidos. Mais se o 
que facemos é establecer un diálogo en que todos e todas falen ao mesmo tempo ou só fale unha das partes, 
non estaremos obtendo unha visión completa do asunto, senón fragmentada. E como non sabemos o que opina 
o contrario (porque ou ben non puido falar ou falou ao mesmo tempo ca nós) non podemos rebater nada do que 
dixo ou quixo dicir. Daquela, estamos tamén a falar de ter respecto polas demais persoas que nos rodean, 
sempre e cando dialoguen con nós utilizando argumentos válidos. 

S2. Texto 2.3 

Solicitar o cambio de grupo na facultade de Veterinaria de Lugo. 

S3. Texto 2.5 

Recorrer unha multa de tráfico por exceso de velocidade que o emisor considera que non se axusta á legalida-
de. 

S4.  

Resposta aberta. Cumprirá seguir as indicacións da actividade para a súa resolución. 

S5.  

Resposta aberta. Cumprirá seguir as indicacións da actividade para a súa resolución. 
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S6.  

Resposta aberta. Cumprirá seguir as indicacións da actividade para a súa resolución. 

S7. Texto 2.8. 

� O texto está escrito en estilo directo ou indirecto? Por que? 

O texto está escrito en estilo directo, pois está estruturado a modo de diálogo entre dous personaxes, dos que 
se reproduce literalmente a súa conversa. 

� Reescribir o texto inserido dentro do espazo sombreado en estilo indirecto. 

Exemplo: 

O vello Marj dixo que os ceos da nosa Galandia eran ben distintos e que, cóbado con cóbado, cabían moitas 
cousas polas noites. A isto, Malen respondeulle que ese día o vento viñera xordo e bruadoiro. O vello Marj díxo-
lle a Malen que o vento non tiña ouvidos, nin falta que aí lle facían. Malen –tratando de outear algo dende a fies-
tra- volveulle responder que coidaba que pola banda do Parque Municipal abrígáranse uns longos anacos de 
nubes e que logo comezaría a descargar. O vello Marj preguntoulle se non serían ramallos; Malen contestoulle 
que quizais algún paxaro fixera niño; quizais algunha parella de namorados andaba a amarse puramente pero 
que el, dende alí, non vía nada. 

S8. Texto 2.10.  

� En que contexto social se produce a comunicación reflectida neste texto? 

É unha situación formal onde as dúas persoas que forman parte dela non se coñecen previamente. A relación 
que establecen é de tipo profesional e o contexto situacional en que se desenvolve tamén: unha oficina dunha 
empresa. Xa que logo, tendo en conta iso, a situación comunicativa que aquí se presenta require por parte das 
dúas persoas utilizar un rexistro formal da lingua. 

� En que contexto social se produce a comunicación reflectida neste texto? 

O entrevistador utiliza un rexistro formal da lingua pois emprega formas de cortesía para falar co entrevistado. O 
vocabulario que emprega é coidado e variado (relacionado co tema que se está a tratar); non emprega palabras 
malsoantes. É dicir, o rexistro que emprega adecúase ao contexto sociocomunicativo no que se atopa. 

A persoa entrevistada utiliza un rexistro coloquial da lingua pois fala con expresividade e fluidez. Utiliza fórmulas 
de confianza, expresións populares, frases breves, palabras comodín, palabras malsoantes... É dicir, o rexistro 
coloquial que emprega é inadecuado ao contexto sociocomunicativo no que se atopa pois é propio de comuni-
cacións informais, entre persoas de confianza (familiares, amigos). E a situación na que se atopa é todo o con-
trario: non hai confianza, é unha entrevista de traballo, polo tanto, estamos ante unha situación formal na que se 
debe coidar a linguaxe e o que se di. 

� Cal utiliza un rexistro inadecuado para a situación comunicativa do texto?  

A persoa entrevistada, porque utiliza un rexistro coloquial da lingua cando a situación sociocomunicativa require 
un rexistro formal, polo dito no exercicio anterior. 



 

Páxina 38 de 46 

 

S9. Texto 2.10.  

� Que factores sociais inciden no contexto comunicativo presente neste texto? 

O entrevistador utiliza un rexistro formal da lingua, pois emprega formas de cortesía para falar co entrevistado. 
O vocabulario que emprega é coidado e variado (relacionado co tema que se está a tratar); non emprega pala-
bras malsoantes. É dicir, o rexistro que emprega adecúase ao contexto sociocomunicativo en que se atopa. 

 

� Que rexistro utiliza cada un dos participantes na entrevista? Razoe a resposta. 

Lois utiliza un rexistro formal da lingua, pois emprega formas de cortesía para falar cos seus amigos. O vocabu-
lario que emprega é coidado e variado (relacionado co tema que se está a tratar); non emprega palabras mal-
soantes. É dicir, o rexistro que emprega non se adecúa ao contexto sociocomunicativo en que se atopa. Debe-
ría utilizar un rexistro coloquial, pois a situación así o require. 
Miguelanxo e Antón utilizan un rexistro coloquial da lingua, pois falan con expresividade e fluidez. Utilizan fór-
mulas de confianza, expresións populares, frases breves, palabras comodín... É dicir, o rexistro coloquial que 
empregan é adecuado ao contexto sociocomunicativo en que se atopan pois é propio de comunicacións infor-
mais, entre persoas de confianza (familiares, amigos). 

� Cal utiliza un rexistro inadecuado para a situación comunicativa do texto?  

Lois, porque utiliza un rexistro formal da lingua cando a situación sociocomunicativa require un rexistro colo-
quial, polo dito no exercicio anterior. 

S10.  

O autor expresa os seus sentimentos persoais sobre un determinado tema, neste caso, invitando os galegos, 
"fillos de Breogán", a espertaren e seren dignos do seu destino. É salientable a utilización de rimas consonan-
tes, e de recursos estilísticos tales como metáforas (propios do xénero lírico). 
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6.2 Soluciones de las actividades propuestas en len-
gua castellana 
 

S11.  

Respuesta abierta. El alumno o alumna debe seguir las indicaciones de la actividad para su resolución. 

 

S12.  

Según el perfil de entrevista que el alumno o alumna escoja, la respuesta variará, pero, por lo general, se puede 
decir que en una entrevista de trabajo influyen factores tales como: dar una buena imagen, responder con co-
hesión y coherencia a las preguntas que nos hace el entrevistador, mostrarse dinámico y dispuesto a viajar, 
emprender nuevos proyectos, tener capacidad de liderazgo, etc. 

Es decir, en una entrevista de trabajo no sólo hay que saber expresarse bien oralmente sino tener en cuenta 
una serie de actitudes que nos servirán para convencer al entrevistador de que somos los candidatos ideales 
para un determinado puesto de trabajo. 

S13. Textos 3.3 y 3.4. 

� ¿Cuál es el tema principal de cada texto? 

���� Texto 3.3: Una disposición legal relacionada con el Reglamento en instalaciones nucleares y radiactivas. 

���� Texto 3.4 : El contrato de compra-venta de un coche entre dos particulares. 

� Características formales de textos  jurídicos o legales: 

���� Ambos son textos jurídico-administrativos. Tienen una estructura fija, que no permite variaciones, pues se 
pretende que sea lo más clara y precisa posible para evitar malas interpretaciones derivadas de su lectura. 
Rasgos característicos: 

���� Formas estereotipadas para iniciar y cerrar escritos:" Y para que así conste a los efectos oportunos". 

���� La objetividad del enunciado se logra con el uso de oraciones impersonales: "cuyo pago se hará efectivo". 

���� Los individuos son aludidos por medio de apelativos que los engloba dentro de una determinada categoría 
jurídica (el vendedor, la compradora...). 

S14.  

Algunos problemas matemáticos resultan difíciles Llevaremos la comida nosotros 

Javier me regaló un atlas La profesora resolvió las dudas de sus alumnos 

Nadie sabe la respuesta correcta La periodista no estaba nerviosa 

La niebla despista con facilidad a los conductores España es campeona del mundo 
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S15.  

No me gusta tu actitud ¿Tiene hora? 

David y Antonio han logrado un rotundo éxito La directora entregará las notas mañana 

Volveremos por la tarde Jamás te contaré lo ocurrido 

Aquí no hay sitio ¡Coge el teléfono! 

S16.  

Haz los ejercicios cuanto antes: exhortativa Ojalá vayamos de excursión a la playa: desiderativa 

¿Has traído la maleta?: interrogativa directa Este ejercicio es sencillo: enunciativa 

La economía española ha crecido un 2%: enunciativa No te vayas con desconocidos: exhortativa 

¡Qué frío hace!: exclamativa Tal vez haya perdido el último tren: dubitativa  

S17.  

� ¿Qué rasgos del personaje romántico muestra don Juan en el texto? 

Está marcado por un destino trágico, pues el protagonista muere. 

� ¿Se arrepiente Don Juan al final?  

Sí, cuando dice "la razón atropellé, la virtud escarnecí [...] no, no hay perdón para mí". Además, para reforzar la 
idea de su arrepentimiento, don Juan "se hinca de rodillas" y tiende su mano hacia el cielo. 

� Rasgos del teatro romántico que aparecen en este fragmento.  

El tema es dramático. El protagonista está marcado por un destino extraño, casi siempre trágico. Es una escena 
nocturna en un cementerio (se abre la tumba de doña Inés). Aspira a conmover, no a enseñar. 

S18.  

���� Subjetivismo. Predomina el punto de vista personal: " yo la alta torre, yo la enhiesta roca, yo altivo..." 

���� Rechazo de normas y reglas: el poeta no utiliza ninguna estrofa establecida y emplea versos de diferentes 
medidas.  

���� Esa originalidad es una muestra de individualismo, otro rasgo propio del Romanticismo. 

���� Importancia del paisaje, casi siempre agreste, que refleja el estado de ánimo: "huracán", "enhiesta roca", 
"senda estrecha". 

���� El tema del amor imposible en la poesía es uno de los más habituales. 
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7. Solucións dos exercicios de autoava-
liación 
 

1. Que é a instancia? 

�  

�  

� É un documento mediante o que realizamos unha petición escrita dirixida a al-
gunha das administracións públicas. 

�  

2. Que partes compoñen a instancia? 

�  

� Encabezamento, corpo e pé. 

�  

�  

3. Que é o recurso?  

�  

�  

�  

� É un documento que se utiliza para reclamar unha decisión tomada pola Admi-
nistración e coa que non estamos de acordo. 

4. A lingua oral ou escrita ten diferentes rexistros segundo...  

� Unha serie de factores socioculturais, como son a personalidade e a formación 
do emisor, a súa intención, as circunstancias (...), etc. 

�  

�  

�  

5. Que rexistros ou niveis de lingua existen?  

�   

�  

� Rexistro culto, coloquial e vulgar. 
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6. Cales son os elementos que caracterizan a oración desde un punto de vista sintáctico?  

�  

�  

�  

� O suxeito e o predicado. 

7. Desde o punto de vista semántico, que tipos de oracións existen?  

�  

�  

�  

� Enunciativas, interrogativas, exclamativas, exhortativas, dubitativas e desidera-
tivas. 

8. A que chamamos estilo directo?  

�  

� Ao feito de reproducir o dito por alguén literalmente, dicindo xusto as mesmas 
palabras; como facendo unha cita textual;, por tanto, o texto irá entre comiñas. 

�  

�  

9. A que chamamos estilo indirecto?  

�  

� Ao feito de reproducir o dito por alguén sen utilizar exactamente as mesmas 
palabras que empregou. 

�  

�  

10. Que diferenzas se reflicten nas variedades dialectais ou dialectos da lingua galega?  

� Diferenzas comúns a unha determinada zona xeográfica (ex: seseo e gheada). 

�  

�  

�  

11. Cales son os trazos máis significativos das variedades dialectais da lingua galega? 

�  

� O seseo e a gheada. 

�  
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12. En que ano aparece o libro Cantares Gallegos? De quen é? 

�  

�  

� 1863. Rosalía de Castro. 

�  

13. Cales son os tres grandes poetas do Rexurdimento galego?  

�  

�  

�  

� Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez e Eduardo Pondal. 

14. Como se chama e de quen é a primeira novela longa escrita en galego?  

�  

� Maxina ou a filla espúrea. Marcial Valladares. 

�  

�  

15. Que temas aparecen no teatro do Romanticismo español?  

�  

�  

�  

� Lendarios, cabaleirescos, aventureiros ou de historia nacional, dramáticos. 

16. Que tres xéneros destacan na prosa romántica?  

�  

�  

�  

� O artigo periodístico, o cadro de costumes e a novela histórica. 

17. Que xénero literario cultivou José Zorrilla?  

�   

� Teatro romántico. 

�  

�  
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18. Que características presentan os textos administrativos e xurídicos?  

� Obxectividade, claridade e precisión. 

�  

�  

�  

19. Cal é un requisito indispensable para rematar con éxito unha entrevista de traballo?  

�   

�  

� Responder con coherencia e cohesión ás preguntas do entrevistador. 

�  

20. Cal das seguintes características non é propia da comunicación oral?  

�  

�  

�  

� Ausencia de oracións interrogativas. 
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8. Glosario 
 

A ���� Apócope 
Eliminación dalgún son ao final dunha palabra. Exemplos: tele (por televisión), zoo (por zooló-
xico).... 

 

G ���� Gheada 
Fenómeno fonético propio da lingua galega que consiste en pronunciar o g aspirado, de modo 
parecido ao j do castelán. É propio da metade occidental do territorio galego. 

 

P ���� Palabra comodín 
Aquela que se emprega con multitude de significados, substituíndo outras máis precisas nese 
contexto concreto. Exemplos: cousa, facer... 

 

S ���� Seseo 
Fenómeno fonético propio da lingua galega que consiste na ausencia do fonema fricativo 
interdental xordo /θ/ e a presenza dun s, nas posicións nas que o galego común realiza /θ/: 
Exemplos: lus, des, rapás, sapato, sebola, Vilagarsía.... 

 

T ���� Tecnicismo 
Palabra empregada cun sentido propio nunha determinada área de coñecemento. Exemplos: 
anáfora (lingüística), byte (informática)... 
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