Nº 210 앫 Mércores, 29 de outubro de 2008

I. DISPOSICIÓNS XERAIS
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Decreto 239/2008, do 25 de setembro,
polo que se establece o currículo de nivel
avanzado das ensinanzas de réxime especial de idiomas.
A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, regula nos seus artigos 59, 60, 61 e 62 as ensinanzas de idiomas de réxime especial e establece
que estas se organizarán en tres niveis: básico, intermedio e avanzado. En consonancia co disposto no
artigo 6.2º da dita lei, o goberno fixou no Real decreto 1629/2006, do 29 de decembro, os aspectos básicos do currículo que constitúen as respectivas ensinanzas mínimas nos niveis intermedio e avanzado,
co fin de asegurar unha formación común e garantir
a validez dos certificados correspondentes.
Seguindo as indicacións do Consello de Europa,
no Marco Común Europeo de Referencia para as
Linguas (MCERL), a aprendizaxe de idiomas e a súa
certificación organízanse nunha serie de niveis
comúns ordenados en graos de competencia lingüística progresivamente máis amplos, e ligados a distintos contextos sociais de uso da competencia
comunicativa. O Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas promove, igualmente, o coñecemento das diversas linguas e culturas.
Igualmente, a decisión 1720/2006 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 15 de novembro de 2006,
establece un programa de acción no ámbito da
aprendizaxe permanente ata o 2013 (PAP), e recolle
entre os seus obxectivos a promoción da aprendizaxe das linguas e a diversidade lingüística, así como
favorecer a aprendizaxe permanente de persoas de
todas as idades.
Neste contexto, as ensinanzas especializadas de
idiomas van dirixidas a aquelas persoas que desexan, ao longo da súa vida, adquirir ou perfeccionar
as súas competencias nunha ou varias linguas
estranxeiras, sexa con fins xerais ou específicos, así
como obter para o mercado laboral unha certificación transparente do seu nivel de competencia no
uso das devanditas linguas.
A publicación do Decreto 191/2007, do 20 de
setembro (DOG do 9 de outubro), polo que se establece a ordenación das ensinanzas de idiomas de
réxime especial e os currículos dos niveis básico e
intermedio, establece o contexto e a ordenación das
novas ensinanzas de idiomas de réxime especial, de
implantación nas escolas oficiais de idiomas a partir
do curso escolar 2007/2008.
Nel establécense os efectos dos certificados acreditativos da superación das exixencias académicas
correspondentes aos diferentes niveis. Igualmente,
establece o currículo do nivel básico, así como o do
nivel intermedio, incorporando neste as ensinanzas
mínimas fixadas polo citado Real decreto 1629/2006,
do 29 de decembro; regula o procedemento para que
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as escolas oficiais de idiomas poidan impartir cursos
especializados para o perfeccionamento de competencias en idiomas tanto nos niveis básico, intermedio e
avanzado como nos niveis C1 e C2, de maneira que
estes centros contribúan, mediante a optimización dos
seus recursos, a dar resposta ás necesidades de formación dos distintos colectivos educativos e profesionais no ámbito das linguas estranxeiras.
Esta norma recolle as ensinanzas mínimas fixadas
polo citado Real decreto 1629/2006, do 29 de
decembro, complementa o Decreto 191/2007, do 20
de setembro, e establece o currículo do nivel avanzado das ensinanzas de idiomas de réxime especial.
De conformidade co exposto, por proposta da conselleira de Educación e Ordenación Universitaria, no
exercicio da facultade outorgada polo artigo 34 da Lei
1/1983, do 23 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa
Presidencia, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de
outubro, e pola Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo
en igualdade das mulleres de Galicia, logo do informe
do Consello Escolar de Galicia, de acordo co ditame do
Consello Consultivo de Galicia, e logo de deliberación
do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día
vinte e cinco de setembro de dous mil oito,
DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto e ámbito de aplicación.
1. Este decreto establece o currículo do nivel
avanzado dos idiomas seguintes: alemán, árabe, chinés, francés, inglés, italiano, portugués, ruso, galego, español como lingua estranxeira e xaponés.
2. Este decreto é de aplicación nas escolas oficiais
de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia e
nas súas seccións.
Artigo 2º.-Currículo.
1. Para os efectos do disposto neste decreto, enténdese por currículo o conxunto de obxectivos, competencias, contidos, principios metodolóxicos e criterios de avaliación que constitúen as ensinanzas de
nivel avanzado establecidas no artigo 3 do Decreto 191/2007, do 20 de setembro.
2. O currículo para o nivel será o que se inclúe no
anexo I deste decreto.
3. Segundo establece o Decreto 191/2007, do 20
de setembro, polo que se establece a ordenación das
ensinanzas de idiomas de réxime especial e os currículos dos niveis básico e intermedio, o dito currículo desenvolverase mediante o proxecto educativo de
centro e as correspondentes programacións didácticas en que deberán constar, polo menos, a secuencia
de obxectivos, contidos e criterios de avaliación; os
mínimos exixibles, os criterios de cualificación e de
promoción, o enfoque metodolóxico, a atención á
diversidade e a acción titorial.
No desenvolvemento do proxecto educativo de centro, así como nas programacións didácticas, teranse en
conta as especificacións que se establecen na Lei
galega 7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de
mulleres e homes, especialmente no seu artigo 9.1º,
así como as prescricións do artigo 24 da Lei orgánica
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3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de
mulleres e homes, como garantía dunha educación
acorde co principio de igualdade.
4. O profesorado desenvolverá a súa actividade docente de acordo co establecido no proxecto educativo e na
programación didáctica do idioma correspondente.
Artigo 3º.-Nivel avanzado.
1. O nivel avanzado terá como referencia as competencias propias do nivel B2, segundo se definen
no Marco Común Europeo de Referencia para as
Linguas do Consello de Europa.
2. O nivel avanzado ten a finalidade de capacitar,
fóra das etapas ordinarias do sistema educativo, para
a utilización do idioma oralmente e por escrito con
fluidez, flexibilidade e eficacia, en situacións comunicativas diversas, relativas a temas coñecidos ou
propios do campo de especialización do falante, que
requiran comprender e producir textos de certa complexidade lingüística, en lingua estándar, nunha
variedade de rexistros, e que conteñan expresións,
estruturas e locucións idiomáticas variadas e frecuentes, e riqueza léxica. Este nivel de uso do idioma deberá permitir, igualmente, actuar mediando
entre falantes de distintas linguas que non poidan
comprenderse de forma directa, e garantir a relación
fluída entre falantes e culturas.
Artigo 4º.-Principios metodolóxicos.
1. As ensinanzas de idiomas de nivel avanzado
estarán orientadas cara ao desenvolvemento das destrezas lingüísticas comunicativas, polo que se deberá abordar o ensino do idioma desde unha perspectiva de uso. Para iso, deberase concibir a aula como
un espazo en que se dean situacións comunicativas
reais ou simuladas nas cales o estudantado participe
activamente. Nestas situacións procurarase activamente a erradicación de comportamentos ou linguaxe sexista e o cuestionamento de estereotipos de
xénero desigualitarios.
2. Os enfoques metodolóxicos estarán orientados á
acción e crearán contextos de aprendizaxe que, por
unha parte, axuden a cada estudante a atopar as
súas propias estratexias de aprendizaxe e que, pola
outra, fomenten a autonomía do alumnado para que
poida aproveitar ao máximo todas as ocasións para
mellorar a súa capacidade de comunicación tanto na
aula como fóra dela.
Artigo 5º.-Certificacións.
A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria expedirá, por proposta das escolas oficiais de
idiomas, os certificados correspondentes ao nivel
avanzado do alumnado que supere as exixencias académicas establecidas para ese nivel. Os certificados
correspondentes aos niveis básico e intermedio serán
expedidos polas propias escolas oficiais de idiomas.
Disposición derrogatoria
Única.-Derrogación normativa.
Queda derrogado o artigo 19.5º do Decreto 191/2007,
do 20 de setembro, polo que se establece a ordenación
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das ensinanzas de idiomas de réxime especial e os
currículos dos niveis básico e intermedio, así como
cantas normas de igual ou inferior rango se opoñan ao
establecido neste decreto.
Disposicións derradeiras
Primeira.-Habilitación normativa.
Autorízase a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para ditar cantas normas se consideren oportunas para o desenvolvemento deste
decreto.
Segunda.-Entrada en vigor.
Este decreto entrará en vigor o día seguinte ao da
súa publicación no Diario Oficial de Galicia e comezará a aplicarse a partir do ano escolar 2008-2009.
Santiago de Compostela, vinte e cinco de setembro
de dous mil oito.
Emilio Pérez Touriño
Presidente
Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación Universitaria
ANEXO I
Nivel avanzado
O currículo do nivel avanzado das ensinanzas de
idiomas de réxime especial, obxecto deste decreto,
ten a finalidade de dar resposta ás necesidades
dunha comunicación eficaz na sociedade actual,
plurilingüe e pluricultural.
O proceso de ensino e aprendizaxe de idiomas parte dun modelo de lingua entendida como vehículo de
comunicación, tal e como se define no Marco Europeo Común de Referencia para as Linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación (MECR) e na Lei orgánica
de educación (LOE), do 3 de maio de 2006 (BOE do
4 de maio). O nivel avanzado das ensinanzas de idiomas ten como referencia o nivel de competencia B2
do MECR: os obxectivos xerais e específicos para
cada unha das destrezas, a selección de contidos e
os criterios xerais de avaliación son coherentes co
establecido para este nivel e co enfoque orientado á
acción polo que se pronuncia o MECR.
Este modelo de ensino-aprendizaxe baséase na
concepción da competencia comunicativa entendida
como a capacidade de uso do idioma, que abrangue
tanto as competencias lingüísticas, sociolingüísticas
e pragmáticas como a competencia intercultural e a
competencia estratéxica.
O aprendiz de linguas ponas en uso activando as
citadas competencias para levar a cabo actividades
comunicativas sobre diferentes temas, en ámbitos e
contextos específicos, botando man das estratexias
adecuadas para este fin. O usuario ou usuaria da lingua procesa e produce textos orais e escritos, que
constitúen as unidades básicas de comunicación a
través de actividades de expresión, comprensión e
interacción ou dunha combinación delas. Para iso o
alumnado deberá adquirir, a través de experiencias
de aprendizaxe, unha serie de habilidades incardi-
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nadas en actividades concibidas para facilitar esta
adquisición. O persoal docente é o deseñador, presentador, impulsor e avaliador das actividades comunicativas. A súa función será a de orientar, estimular,
prestar a súa experiencia e aconsellar, pero serán as
alumnas e os alumnos os que deberán asumir a responsabilidade da súa aprendizaxe, colaborando cos
demais membros do grupo e co persoal docente para
atinxir os obxectivos propostos e desenvolver a súa
capacidade de aprendizaxe autónoma.
En definitiva, a actividade do/a aprendiz é o factor
máis importante para que a aprendizaxe se produza,
polo que, en último termo, o éxito ou o fracaso das
aprendizaxes recaen sobre a persoa que aprende.
Non obstante, a aprendizaxe dáse con maior facilidade cando o proceso de ensinanza do profesorado
crea as condicións adecuadas para que esta se produza. Por iso, o/a ensinante debe propor tarefas e
experiencias de aprendizaxe significativas que estimulen o interese na utilización da lingua dentro e
fóra da aula e a sensibilidade cara ás culturas asociadas ao idioma. O deseño axeitado das tarefas será
esencial, pois tamén deben contribuír a fomentar a
confianza en si mesmos, a motivación para aprender
e a capacidade para planificaren, autoavaliaren e
aprenderen de xeito autónomo e independente.
Estas tarefas serán deseñadas a partir dos criterios
de avaliación, que indican o grao de dominio lingüístico que o estudantado debe acadar, e serán
esencialmente comunicativas para lles ofrecer a
oportunidade de utilizar o idioma tal e como o farían
en situacións reais de comunicación; de aí a importancia de que os materiais empregados nas devanditas tarefas sexan preferentemente auténticos, de xeito que o alumnado perciba a lingua no seu contexto
real, como instrumento de comunicación.
Para levar a cabo eficazmente as tarefas correspondentes, as alumnas e alumnos deben ser orientados no uso de estratexias de planificación, execución, control e reparación, así como nunha serie de
procedementos discursivos xerais e específicos para
cada destreza, e deberánselles proporcionar coñecementos que lles permitan comprender e producir
textos axeitados ás necesidades das situacións de
comunicación en que participen ou poidan participar ao acadar o nivel avanzado.
En canto á avaliación, esta debe ser entendida como
un instrumento para verificar e valorar o grao de competencia comunicativa do alumnado, como unha
ferramenta que ofrece información e permite reflexionar sobre todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe.
Así, este proceso é susceptible de ser permanentemente revisado, concretado e reinterpretado.
1. Definición do nivel.
O nivel avanzado deberá ter como referencia as
competencias propias do nivel B2, segundo se define este nivel no MCERL do Consello de Europa.
O nivel avanzado ten a finalidade de capacitar,
fóra das etapas ordinarias do sistema educativo, para
a utilización do idioma oralmente e por escrito con
fluidez, flexibilidade e eficacia, en situacións comu-
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nicativas diversas relativas a temas coñecidos ou
propios do campo de especialización do falante, que
requiran comprender e producir textos de certa complexidade lingüística, en lingua estándar, nunha
variedade de rexistros, e que conteñan expresións,
estruturas e locucións idiomáticas variadas e frecuentes, e riqueza léxica. Este nivel de uso do idioma deberá permitir, igualmente, actuar mediando
entre falantes de distintas linguas que non poidan
comprenderse de xeito directo, e garantir a relación
fluída entre falantes e culturas.
2. Os elementos do currículo.
O currículo do nivel avanzado está organizado atribuíndolle obxectivos xerais e obxectivos específicos
a cada destreza. Eles serán os referentes de todo o
proceso de ensino-aprendizaxe. O seu grao de
adquisición está definido e acoutado nos criterios de
avaliación. Pola súa parte, os contidos responden a
aquilo que se debe ensinar e aprender para lograr os
obxectivos comunicativos propostos para este nivel.
Carecen de entidade propia, pois unicamente deben
ser considerados na medida en que son os instrumentos necesarios para acadar o grao de dominio
lingüístico establecido nos criterios de avaliación e,
xa que logo, os obxectivos deste nivel avanzado.
Para lograr as aprendizaxes establecidas para este
nivel, realízanse actividades da lingua que impliquen procesos para producir e recibir textos relacionados con temas incardinados en ámbitos específicos, poñendo en xogo as estratexias máis axeitadas
para levar a cabo as tarefas que se deban realizar.
Así pois, os departamentos didácticos deberán considerar os obxectivos e os criterios de avaliación
como o punto de partida e o centro das súas programacións: as tarefas, os contidos, as actividades e
instrumentos de avaliación, os materiais e o enfoque
metodolóxico polo que se opte deberán estar en todo
caso supeditados a eles.
2.1. Obxectivos xerais.
2.1.1. Comprensión oral.
Comprender textos extensos ben organizados e lingüisticamente complexos que traten de temas tanto
concretos como abstractos, incluso de carácter técnico sempre que estean dentro do propio campo de
especialización, nunha variedade de lingua estándar, transmitidos mediante calquera canle, articulados a velocidade normal e mesmo nun contorno ruidoso ou con interferencias.
2.1.2. Expresión e interacción oral.
Falar e interaccionar oralmente con fluidez, precisión, eficacia e espontaneidade sobre unha ampla
serie de temas relacionados cos distintos ámbitos de
interacción social, marcando a relación entre as ideas,
expresando e defendendo puntos de vista con claridade e proporcionando explicacións e argumentos adecuados cun alto grao de corrección e naturalidade que
permita que a comunicación se realice sen esforzo.
2.1.3. Comprensión de lectura.
Ler cun alto grao de independencia textos extensos
e de certa complexidade lingüística en lingua están-
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dar, en variedade de rexistros, adaptando o estilo e a
velocidade da lectura aos distintos textos e finalidades, utilizando fontes de referencia apropiadas de
forma selectiva, e cun amplo vocabulario activo de
lectura, aínda que teña algunha dificultade con
expresións pouco frecuentes.
2.1.4. Expresión e interacción escrita.
Escribir textos de extensión variada, claros e ben
estruturados, con diferentes propósitos comunicativos, sobre temas relacionados cos diferentes ámbitos
da vida social, transmitindo e requirindo información con eficacia, e defendendo, cando cumpra,
puntos de vista sobre temas de carácter xeral, destacando as ideas principais, establecendo relación cos
puntos de vista doutras persoas, valorando e sintetizando distintas opcións procedentes de varias fontes
cando corresponda.
2.2. Obxectivos específicos.
2.2.1. Avanzado 1.
2.2.1.1. Comprensión oral.
Comprender as ideas principais de textos dos
ámbitos académico, público e profesional dentro da
propia área de coñecemento, desenvolvidos en lingua estándar e articulados a velocidade normal, de
certa complexidade lingüística e con marcadores
discursivos explícitos.
Comprender as ideas principais e as específicas
moi relevantes dunha gama ampla de textos audiovisuais emitidos en lingua estándar, con claridade na
fala, e sen condicións externas que dificulten a comprensión.
Comprender a maior parte do que se lle di directamente en conversas e transaccións en lingua estándar e lingüisticamente complexas.
Comprender o esencial de textos orais de carácter
instrutivo, mensaxes e avisos detallados, lingüisticamente complexos e emitidos en lingua estándar.
2.2.1.2. Expresión e interacción oral.
Falar en público en intervencións, preparadas previamente, sobre temas xerais ou da súa especialidade, achegando descricións e argumentos, razoando a
favor ou en contra dun punto de vista concreto, e
respondendo a preguntas complementarias cun grao
de fluidez e espontaneidade que non retraia a intervención dos interlocutores.
Participar en conversas formais e informais, iniciando, mantendo e rematando a interacción adecuadamente, expresando e defendendo con certa
precisión as súas opinións, proporcionando explicacións, argumentos e comentarios adecuados, e avaliando propostas alternativas.
Colaborar para lograr un obxectivo, esbozando un
asunto ou un problema cun bo grao de fluidez e claridade, malia algúns erros esporádicos, especulando
sobre causas e consecuencias e comparando as vantaxes e desvantaxes de diferentes enfoques.
Participar nunha entrevista con fluidez e naturalidade proporcionando información complementaria,
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con pouca axuda ou obténdoa do seu interlocutor
malia algúns erros que non interfiren na comunicación.
2.2.1.3. Comprensión de lectura.
Comprender a información específica de textos
instrutivos de carácter xeral e riqueza léxica, e sobre
temas da propia especialidade que conteñan expresións, estruturas e locucións idiomáticas moi frecuentes no campo de especialización de que se trate, sempre que poida reler ou usar materiais que
axuden a realizar unha interpretación correcta.
Ler de forma autónoma informes, textos xornalísticos, literarios e de divulgación científica relativos a
temas actuais e en que os/as autores/as adoptan posturas e puntos de vista concretos.
Ler textos relativos á interacción social persoal ou
profesional, captando o sentido esencial de xeito que
lle permita reaccionar adecuadamente.
Utilizar estratexias variadas que faciliten a comprensión, superando as limitacións dos recursos lingüísticos propios.
2.2.1.4. Expresión e interacción escrita.
Escribir textos de diversa extensión relacionados
con temas propios dos ámbitos persoal, público,
educativo e profesional, salientando os aspectos
importantes e expresando as propias opinións claramente e con razoable precisión.
Escribir textos breves e precisos que conteñan
abreviadamente o esencial de textos propios dos
ámbitos profesional, público e educativo.
Compoñer textos en que se razoe a favor ou en contra ofrecendo unha visión panorámica e á vez crítica
sobre producións ou eventos dos ámbitos público e
profesional.
Escribir textos que transmitan información obxectiva centrándose en comunicar algún coñecemento e
mantendo a divulgación da información como intención principal do texto.
2.2.2. Avanzado 2.
2.2.2.1. Comprensión oral.
Comprender monólogos sostidos extensos emitidos
en declaracións públicas, conferencias, charlas,
informes e outras formas de presentación pública,
académica e profesional lingüisticamente complexas.
Comprender unha gama ampla de textos audiovisuais en lingua estándar, aínda que sexan emitidos
en condicións físicas que supoñan algunha dificultade para a comprensión, sendo quen de identificar os
puntos de vista e as actitudes dos falantes.
Comprender con detalle o que se lle di cara a cara
en conversas e transaccións lingüisticamente complexas, en lingua estándar, mesmo nun contorno ruidoso.
Comprender con detalle declaracións e mensaxes,
avisos e textos instrutivos lingüisticamente complexos, en lingua estándar, mesmo con ruído de fondo.
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2.2.2.2. Expresión e interacción oral.
Participar en entrevistas de xeito eficaz, con fluidez e naturalidade, tomando a iniciativa e mesmo
saíndo das preguntas preparadas, dando respostas
interesantes e información complementaria.
Falar en público sobre unha ampla gama de temas
xerais ou relacionados coa súa especialidade, con descricións e argumentos desenvolvidos sistematicamente e cadeas argumentais razoadas, poñendo énfase nos
aspectos significativos e ofrecendo detalles relevantes
que sirvan de apoio á exposición, con claridade, fluidez e certa facilidade de expresión, afastándose
espontaneamente, se procedese, dun texto preparado.
Participar activamente, con fluidez, naturalidade e
eficacia en interaccións formais e informais sobre a
maioría de temas xerais e da súa profesión defendendo liñas argumentais complexas de xeito convincente, dando suxestións e sintetizando información e
argumentos procedentes de varias fontes.
Contribuír ao progreso dun traballo ou dunha
negociación expoñendo con claridade, fluidez e
espontaneidade unha situación dada e as súas ideas
e propostas sobre ela, desenvolvendo con precisión
e eficacia a súa argumentación.
2.2.2.3. Comprensión de lectura.
Comprender con suficiente detalle instrucións
extensas e complexas relativas a distintos ámbitos,
así como textos legais habituais da súa vida social,
sempre que poida reler as partes difíciles.
Ler de forma autónoma informes, textos xornalísticos, literarios e de divulgación científica, aínda que
non sexan da súa especialidade, relativos a temas
actuais, e comprender información, argumentos,
ideas e opinións de fontes especializadas dentro de
seu campo de interese.
Ler correspondencia formal e informal relativa a
todos os ámbitos da vida social captando a información esencial e os detalles necesarios para poder
reaccionar adecuadamente.
Identificar con rapidez o esencial e detalles relevantes en textos de extensión variada e complexos
que versen sobre unha ampla serie de temas con que
se estea familiarizado, para realizar con éxito tarefas
relativas aos ámbitos tanto persoal e público como
en relación coas necesidades específicas de carácter
profesional e educativo.
2.2.2.4. Expresión e interacción escrita.
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Escribir textos que sinteticen información procedente de varias fontes relativas aos ámbitos profesional, público e educativo, axustándose a un formato e
rexistro axeitados.
Tomar notas ou elaborar esquemas durante unha
explicación, conferencia ou evento que permitan
reconstruír a continuidade temática do texto ou
suceso orixinal.
3. Contidos xerais básicos.
3.1. Competencias xerais.
Os contidos corresponden ás competencias parciais de diversos tipos que o alumnado deberá
desenvolver para alcanzar os obxectivos establecidos para este nivel avanzado.
Estes contidos relaciónanse a continuación en epígrafes independentes, aínda que en situacións reais
de comunicación todas as competencias parciais se
activan simultaneamente. Por iso, no proceso de
ensino e aprendizaxe deberán integrarse nun todo
significativo a partir dos obxectivos propostos para
cada destreza, de maneira que o alumnado adquira
as competencias necesarias a través das actividades
e tarefas comunicativas que se propoñan.
3.1.1. Contidos nocionais.
A seguinte listaxe inclúe as nocións xerais, é dicir,
aquelas que un falante pode necesitar en calquera
situación de comunicación. Son, pois, os conceptos
básicos de que se desagregarán as subcategorías
correspondentes cos seus expoñentes lingüísticos en
cada idioma para os cursos Nivel Avanzado 1 e Nivel
Avanzado 2.
3.1.1.1. Entidades: expresión das entidades e referencia a elas.
3.1.1.2. Nocións existenciais: existencia/non existencia, presenza/ausencia, dispoñibilidade/non dispoñibilidade, calidade xeral, acontecemento, certeza/incerteza, realidade/ficción, necesidade/continxencia/obriga, xeneralidade/especialidade.
3.1.1.3. Nocións cuantitativas: cantidade numérica, cantidade relativa, aumento, diminución, proporción, grao, medidas (medidas xerais, talle, tamaño,
distancia, velocidade, peso, superficie, volume,
capacidade, temperatura, presión).
3.1.1.4. Nocións espaciais: localización, posición
absoluta, posición relativa, distancia, movemento,
estabilidade, orientación, dirección, orde, orixe.

Escribir textos nos cales se transmita información
e ideas sobre temas, tanto abstractos como concretos, propios dos diferentes ámbitos, se expliquen
problemas ou se argumente sobre eles apoiando os
puntos de vista con detalles e exemplos adecuados,
e con suficiente claridade e adecuación do rexistro.

3.1.1.5. Nocións temporais: referencias xerais,
localización no tempo (presente, pasado e futuro),
aspectos de desenvolvemento (simultaneidade, anterioridade, posterioridade, puntualidade, anticipación, atraso, inicio, finalización, continuación, repetición, duración, transcurso, frecuencia, cambio,
permanencia, intermitencia, singularidade).

Escribir informes sobre unha variedade de temas
xerais ou relacionados coa propia especialidade nos
cales se expoñan uns feitos pasados ou previstos, e
se emitan consideracións sobre eles, achegando
algún tipo de conclusión e recomendación.

3.1.1.6. Nocións cualitativas: formas e figuras,
dimensións, consistencia, resistencia, textura, acabado, humidade, sequidade, materia, visibilidade,
audibilidade, sabor, olor, cor, impresións ao tacto,
idade, vellez, accesibilidade, limpeza.
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3.1.1.7. Nocións avaliativas: avaliación xeral,
valor, prezo, atractivo, calidade, aceptabilidade,
adecuación, conformidade, corrección, precisión,
claridade, interese, éxito, logro, utilidade, uso, capacidade, competencia, importancia, normalidade,
facilidade.
3.1.1.8. Nocións mentais: reflexión, coñecemento,
expresión verbal.
3.1.1.9. Nocións relacionais: similitude/contraste,
posesión e propiedade, relacións entre accións e
sucesos.
3.1.1.10. Nocións lóxicas: conxunción/disxunción,
alternancia, equivalencia, oposición/concesión,
inclusión/exclusión, comparación, condición, dedución, causa, intención/finalidade, consecuencia/efecto, centrar un tema.
3.1.2. Contidos sociolingüísticos e socioculturais.
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-Convencións para as quendas de palabra.
-Uso e elección de interxeccións e frases interxectivas.
3.1.2.1.2. Normas de cortesía:
-Cortesía positiva (mostrar interese por unha persoa, compartir experiencias e preocupacións, expresar admiración, afecto; prometer favores e servizos, etc.).
-Cortesía negativa (evitar comportamentos ameazantes ordes, dogmas, expresións categóricas, etc.;
expresar arrepentimento, desculparse; utilizar enunciados evasivos).
-Descortesía (brusquidade, franqueza, desprezo,
antipatía, queixa forte e reprimenda, ira, impaciencia, afirmación de superioridade).
3.1.2.1.3. Estereotipos e modismos populares:

O alumnado deberá adquirir un coñecemento da
sociedade e da cultura das comunidades en que se
fala o idioma obxecto de estudo, xa que unha falta de
competencia neste sentido pode facer fracasar a
comunicación. Estes contidos derivan da competencia sociolingüística e sociocultural.

-Refráns de uso moi frecuente.

A competencia sociolingüística comprende o coñecemento e as destrezas necesarias para abordar a
dimensión social do uso da lingua. Refírese ás destrezas e ás condicións socioculturais relacionadas co
uso da lingua: normas de cortesía; variacións lingüísticas segundo a idade, sexo, clases, profesións e
grupo social; os usos rituais; refráns e modismos;
dialectos e acentos da lingua meta. Pola súa parte, a
competencia sociocultural baséase no coñecemento
da sociedade e cultura da comunidade ou comunidades en que se fala o idioma, que vai desde aspectos
propios do desenvolvemento da vida diaria ata as
convencións sociais, os comportamentos rituais e a
linguaxe corporal.

3.1.2.1.4. Rexistros:

O alumnado do nivel avanzado deberá ser quen de
expresarse adecuadamente nunha lingua sociolingüísticamente apropiada ás situacións de comunicación e adquirir a capacidade de abordar a variedade
da fala, ademais dun maior control sobre rexistros e
modismos.
Posto que a lingua é un fenómeno social, gran parte dos contidos que forman parte da competencia
sociolingüística encádrase nos contidos correspondentes aos diferentes ámbitos ou áreas ligados á
competencia sociocultural.
Os contidos que se recollen nesta epígrafe deben
ser obxecto de adaptacións segundo cada lingua e
cultura meta. Desenvolveranse ao longo dos cursos
Avanzado 1 e Avanzado 2 de acordo cos obxectivos
propios de cada un deles.
3.1.2.1. Contidos sociolingüísticos.
3.1.2.1.1. Marcadores lingüísticos de relacións
sociais:
-Uso e elección do saúdo.
-Uso e elección das formas de tratamento.

-Modismos habituais.
-Expresións coloquiais.
-Expresións de crenzas, actitudes e valores.
-Neste nivel espérase que o alumnado sexa capaz
de recoñecer e usar expresións propias dos rexistros
neutral, solemne, formal, informal, familiar, profesional.
-Diferenzas entre a lingua escrita e oral.
3.1.2.1.5. Dialectos e acentos:
-Marcadores lingüísticos de: clase social, orixe
nacional, grupo étnico, grupo profesional.
3.1.2.2. Áreas do ámbito sociocultural que se terán
en conta:
3.1.2.2.1. A vida cotiá: cociña e alimentos, convencións sociais e comportamentos nos distintos
establecementos; festividades, celebracións e vacacións; horarios laborais e prácticas de traballo; hábitos e afeccións; medios de comunicación.
3.1.2.2.2. Os servizos públicos: comportamentos e
uso de instalacións públicas (deportivas, académicas, culturais, sanitarias, etc...) e espazos públicos
(prazas, parques, rúas, etc...); mobiliario urbano;
mantemento e limpeza de espazos públicos; reciclaxe; protección civil (bombeiros, persoal sanitario,
etc.).
3.1.2.2.3. As condicións de vida: atención á infancia, a persoas maiores, minusválidos, inmigrantes, a
persoas sen recursos económicos, a persoas maltratadas; ONGs, asociacións e institucións sen ánimo
de lucro; corpos e instalacións de seguridade (loita
contra a drogadicción, a delincuencia, etc.).
3.1.2.2.4. O contorno xeográfico: relación coa
natureza e protección do ambiente; parques naturais
e rutas; reservas de biodiversidade; urbanismo e
organización xeográfica; política forestal e xestión
dos recursos; zonas de costa e de interior.
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As relacións persoais: relacións entre sexos; novas
formas de relación familiar; relacións de poder e
solidariedade; relacións a través das TIC; relacións
entre xeracións, relacións con outras clases sociais,
razas e comunidades; citas e encontros; saúdos entre
coñecidos e descoñecidos; normas de cortesía; grao
de permisividade co comportamento dos nenos nos
lugares públicos.
3.1.2.2.5. Valores, crenzas e actitudes respecto a:
grupos profesionais, riqueza, culturas rexionais,
seguridade, política, institucións, minorías, identidade nacional, países, estados e pobos estranxeiros.
3.1.2.2.6. As convencións sociais: vestimenta, protocolos, ofrecer e recibir hospitalidade, ofrecer e
pedir axuda, invitar, prestar cousas e cartos, etc.;
asistir a convencións, conmemoracións e actos
sociais.
3.1.2.2.7. O comportamento ritual: cerimonias e
prácticas relixiosas (bautizos, vodas, velorio, etc.);
comportamento en representacións e cerimonias
públicas; celebracións, festividades, bailes, etc.
3.1.2.2.8. A linguaxe corporal.
3.1.2.2.9. Lingua e sociedade: interferencias lingüísticas; recoñecemento doutras linguas (linguas
minoritarias, linguas que comparten o mesmo territorio); promoción e conservación doutras linguas; o
plurilingüismo.
3.2. Competencias comunicativas.
3.2.1. Competencias lingüísticas.
3.2.1.1. Contidos léxico-semánticos: o repertorio
léxico deste nivel tanto nas actividades lingüísticas
de produción como de comprensión estará presente
nos contextos a que se refiren os obxectivos especificados para o Nivel Avanzado 1 e o Nivel Avanzado 2. Este repertorio desenvolverase considerando
os seguintes campos semánticos:
-Identificación persoal.
Datos persoais.
Títulos e tratamentos.
Actividade profesional e ocupación.
Documentación.
Biografía: etapas da vida.
Sentimentos e estados de ánimo.
Sensacións e percepcións físicas.
Valores persoais.
Gustos e centros de interese.
-Vivenda e fogar.
Construción.
Compra e aluguer.
Mudanza e instalación.
Tipos de residencia.
Equipamento, decoración e mantemento.
Contorno sociocultural, físico e económico.
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-Viaxes.
Motivacións e obxectivos.
Experiencias persoais.
Problemas e incidencias.
A condución: normas de circulación, mantemento
e reparación de vehículos, seguros.
Modas e tendencias turísticas.
-Relacións humanas e sociais.
A familia.
Celebracións e actos familiares, sociais e relixiosos.
Actitudes e formas de comportarse.
Asociacións.
-Saúde e coidados físicos.
Protección social.
Medicina tradicional e alternativa.
Estética.
-Traballo.
Profesións e cargos.
Lugares, ferramentas e roupa de traballo.
Tarefas que se desenvolven no traballo.
Desemprego e busca de traballo.
Condicións laborais.
Dereitos e obrigas laborais.
Conflitos no traballo.
Organizacións e asociacións laborais.
Seguridade e riscos laborais.
-Educación.
Sistema educativo.
Innovacións.
Problemas e conflitos.
-Actividades económicas.
Finanzas e bolsa.
Impostos e renda.
Comercio.
Entidades e empresas.
Industria e enerxía.
-Alimentación.
Dieta e nutrición.
Gastronomía.
-Información e medios de comunicación.
Prensa escrita.
Televisión e radio.
Internet.
-Clima e ambiente.
Paisaxe urbana e rural.
Clima.
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Natureza.
Desastres naturais.
Ecoloxía e problemas ambientais.
-Ciencia e tecnoloxía.
Avances científicos e tecnolóxicos.
Cuestións éticas e filosóficas.
Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC).
-Política e sociedade.
Institucións.
Formas de goberno, sistemas políticos e de goberno.
Conflitos e movementos sociais.
Xustiza.
Modas e tendencias sociais.
-Actividades artísticas.
Música e danza.
Arquitectura, pintura e escultura.
Literatura.
Fotografía.
Cine e teatro.
Novas manifestacións artísticas.
Artesanía.
3.2.1.2. Contidos gramaticais (ver anexo B).
3.2.1.3. Contidos ortográficos (ver anexo B).
3.2.1.4. Contidos fonéticos (ver anexo B).
3.2.2. Competencia sociolingüística.
Un enfoque centrado no uso do idioma supón
necesariamente a súa dimensión social. O alumnado
deberá adquirir as competencias sociolingüísticas
que lle permitan comunicarse con efectividade ao
nivel especificado.
3.2.2.1. Contidos sociolingüísticos: marcadores
lingüísticos de relacións sociais, normas de cortesía,
estereotipos e modismos populares, rexistros, dialectos e acentos.
3.2.3. Competencias pragmáticas.
As competencias pragmáticas refírense ao coñecemento dos principios segundo os cales as mensaxes
se utilizan para realizar funcións comunicativas
(«competencia funcional»), se organizan, se estruturan e se ordenan («competencia discursiva»), e se
secuencian segundo esquemas de interacción e de
transacción («competencia organizativa»).
3.2.3.1. Contidos funcionais.
Os contidos funcionais que se presentan responden aos obxectivos dos cursos Nivel Avanzado 1 e
Nivel Avanzado 2 e formúlanse en termos de expresión, pero considérase que inclúen tamén a comprensión e a interacción respectivas.
3.2.3.1.1. Funcións ou actos de fala asertivos,
relacionados coa expresión do coñecemento, a opinión, a crenza e a conxectura: afirmar; anunciar;

Nº 210 앫 Mércores, 29 de outubro de 2008
apostilar; asentir; atribuír; clasificar; confirmar a
veracidade dun feito; conxecturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acordo e desacordo; expresar descoñecemento; expresar dúbida;
expresar escepticismo; expresar unha opinión; formular hipóteses; identificar e identificarse; informar; obxectar; predicir; rebater; lembrarlle algo a
alguén; rectificar; replicar; supoñer.
3.2.3.1.2. Funcións ou actos de fala compromisivos, relacionados coa expresión de ofrecemento,
intención, vontade e decisión: acceder; admitir; consentir; expresar a intención ou vontade de facer algo;
invitar; xurar; negarse a facer algo; ofrecer algo;
ofrecer axuda; ofrecerse a facer algo; prometer;
retractarse.
3.2.3.1.3. Funcións ou actos de fala directivos,
que teñen como finalidade que o/a destinatario/a
faga ou non faga algo, tanto se isto é á súa vez un
acto verbal como unha acción doutra índole: aconsellar; advertir; alertar; ameazar; animar; autorizar; dar
instrucións; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar ou eximir a alguén de
facer algo; disuadir; exixir; intimidar; ordenar; pedir
algo (axuda, confirmación, consello, información,
instrucións, opinión, permiso, que alguén faga algo);
negarlle permiso a alguén; persuadir; previr a
alguén en contra de algo ou de alguén; prohibir; propoñer; reclamar; recomendar; lembrarlle algo a
alguén; restrinxir; solicitar; suxerir; suplicar.
3.2.3.1.4. Funcións ou actos de fala fáticos e solidarios, que se realizan para establecer ou manter o
contacto social e expresar actitudes respecto dos
demais: aceptar e declinar unha invitación; agradecer; atraer a atención; compadecerse; dar a benvida;
despedirse; expresar condolencia; felicitar; facer
cumprimentos; insultar; interesarse por alguén ou
por algo; invitar; pedir desculpas; presentarse e presentar alguén; rexeitar; saudar.
3.2.3.1.5. Funcións ou actos de fala expresivos, con
que se expresan determinadas situacións: acusar;
expresar admiración, ledicia ou felicidade, aprecio
ou simpatía, aprobación e desaprobación, confianza e
desconfianza, decepción, desinterese e interese, desprezo, desgusto, dor, dúbida, escepticismo, esperanza e desesperanza, estima, insatisfacción, preferencia, resignación, satisfacción, sorpresa, temor, tristeza; defender; exculpar; lamentar; reprochar.
3.2.3.2. Contidos discursivos.
Nestes niveis máis altos de dominio, a competencia discursiva debe permitir ordenar oracións en
secuencias para producir fragmentos coherentes de
lingua, comprendendo o coñecemento da ordenación
de oracións e a capacidade de controlar esa ordenación en función da tipoloxía a que pertenza o texto e
de xeito que se perciba este como unha unidade de
sentido. O alumnado deberá adquirir, daquela, os
contidos discursivos que lle permitan producir e
comprender textos adecuados con respecto ao contexto en que se producen, coherentes no seu desenvolvemento temático e cunha cohesión interna que
facilite a súa comprensión.
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O alumnado deberá adquirir, xa que logo, as competencias discursivas que lle permitan producir e
comprender textos atendendo á súa coherencia e á
súa cohesión.
Os contidos discursivos estarán baseados nos
seguintes aspectos da competencia do discurso:
-A flexibilidade ante as circunstancias, adecuando
o texto ao contexto comunicativo: adaptando o que
se di e os medios de expresalo á situación e ao
receptor, e adoptando un nivel de formalidade axeitado á situación de comunicación.
-O desenvolvemento adecuado da quenda de palabra (tomando, mantendo e cedendo a quenda de
palabra amosando un uso eficaz dela).
-O desenvolvemento de descricións, narracións e
argumentacións claras ampliando e apoiando os seus
puntos de vista sobre os aspectos principais con
detalles e exemplos adecuados.
-A coherencia e a cohesión.
3.2.3.2.1. Coherencia textual: adecuación do texto
ao contexto comunicativo.
3.2.3.2.1.1. Tipo e formato de texto.
O termo «texto» está empregado neste currículo en
sentido amplo e coas características que lle outorga
o MECR: «O texto é calquera secuencia de discurso
(falado ou escrito) relacionada cun ámbito específico e que durante a realización dunha tarefa constitúe o eixe dunha actividade de lingua, ben como
apoio ou meta, ben como produto ou como proceso».
Este punto inclúe un repertorio único de textos orais
e escritos. A complexidade de cada un deles deberá
ser adaptada aos obxectivos propios do nivel.
3.2.3.2.1.1.1. Textos orais.
Adiviñas.
Anuncios publicitarios na radio e na televisión e
informacións por megafonía.
Cancións.
Conferencias, relatorios, presentacións e declaracións públicas.
Conversas cara a cara e en grupo: formais e informais, transaccionais.
Conversas telefónicas: formais e informais; transaccionais.
Debates e discusións públicas.
Discursos e conferencias.
Discusións formais.
Enquisas e cuestionarios.
Entrevistas laborais, académicas, médicas, xornalísticas.
Instrucións.
Instrucións e indicacións detalladas.
Mensaxes en contestadores automáticos.
Representacións teatrais.
Reunións de traballo.
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Textos audiovisuais: películas, programas de TV
ou de radio, noticias, informativos, documentais,
material gravado.
Textos humorísticos: chistes, etc.
3.2.3.2.1.1.2. Textos escritos.
Actas.
Adiviñas.
Anuncios publicitarios (en valados e paneis, na
prensa escrita, internet, etc.) e anuncios por palabras.
Biografías.
Catálogos.
Bandas deseñadas e tiras cómicas.
Composicións escritas.
Convocatorias.
Correspondencia persoal e formal (cartas comerciais, reclamacións, pedidos, faxes, mensaxes electrónicas, invitacións, felicitacións, condolencias,
agradecemento, escusa, etc.).
Currículo.
Dicionarios e tesaurus. Dicionarios monolingües.
Documentos comerciais (acordos, contratos, facturas, albarás, cartas comerciais, extractos bancarios).
Documentos oficiais ou legais (formularios, impresos, instancias, avisos, denuncia, solicitude, reclamación, recurso, citación...).
Enquisas e cuestionarios.
Guías de viaxe.
Guións.
Informes.
Libros de texto.
Manuais de instrucións e prospectos.
Memorias e informes.
Mensaxes en foros virtuais, blogs, etc.
Receitas de cociña.
Recensións en xornais e revistas.
Regulamentos e instrucións públicas.
Resumos e sínteses. Apuntamentos.
Textos humorísticos: chistes, etc.
Textos literarios (contos, relatos breves, novelas,
poemas, obras teatrais).
Textos xornalísticos (noticias, reportaxes, crónicas,
cartas ao director, artigos de opinión, editoriais,
necrolóxicas, recensións, entrevistas).
Traballos escolares e académicos.
3.2.3.2.1.2. Variedade de lingua estándar.
3.2.3.2.1.3. Rexistro formal e informal.
3.2.3.2.1.4. Tema: presentación dun tema unitario;
inexistencia de reiteracións e digresións que se afasten do tema. Enfoque e contido: selección léxica;
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selección de estruturas sintácticas; selección adecuada de información; información suficiente; selección de contido relevante; presentación de enunciados claros e que non se contradigan; presentación de
enunciados aceptables segundo o coñecemento que
temos do mundo.
3.2.3.2.1.5. Contexto espazo-temporal: referencia
espacial. Referencia temporal.
3.2.3.2.1.6. Desenvolvemento temático: organización lóxica das ideas. Introdución de subtemas
(ordenación adecuada e xerarquización das ideas
principais e secundarias). Expansión temática:
exemplificación. Reforzo. Contraste.
3.2.3.2.1.7. Mantemento e seguimento do discurso
oral: toma, mantemento e cesión da quenda de palabra. Apoio, demostración de entendemento, petición
de aclaración, etc.
3.2.3.2.1.8. Cambio temático: digresión. Recuperación de tema.
3.2.3.2.2. Cohesión textual: organización interna
do texto. Inicio, desenvolvemento e conclusión da
unidade textual.
3.2.3.2.2.1. Repeticións de tipo léxico e semántico
(uso de sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos).
3.2.3.2.2.2. Correferencias (posesivos, demostrativos, concordancia de tempos verbais…) e elipses.
3.2.3.2.2.3. Marcadores discursivos: de adición,
que suman unhas ideas a outras; oposición e restrición, que introducen relacións de contraste ou contradición; causalidade e consecuencia, que establecen relacións de causa e efecto; reformulación ou
aclaración, que enuncian novamente o contido; de
relación espacial e temporal; de ordenación do discurso, que sinalan as partes do discurso (presentación, continuación, cambio de tema, digresión, enumeración, peche).
3.2.3.2.2.4. Marcadores de función pragmática:
vocativos e apelacións que fan referencia ao destinatario, comentarios oracionais, que informan da actitude do falante.
3.2.3.2.2.5. Signos de puntuación.
3.2.3.2.2.6. Recursos da entoación e das pausas
para marcar as unidades discursivas e as relacións
de sentido (correspondencia entre unidades melódicas e signos de puntuación, identificación e produción dos patróns melódicos propios dos actos de fala,
alongamentos fónicos e pronuncia enfática).
3.3. Competencia estratéxica.
A competencia estratéxica pon en marcha os procesos cognitivos que posibilitan o desenvolvemento
da capacidade de aprender autonomamente e da
capacidade de uso eficaz da lingua dela resultante,
que leva consigo a superación das dificultades que
poidan xurdir ao longo da comunicación. Cómpre
axudar o alumnado a comprender a importancia de
establecer esta competencia como base para o
desenvolvemento da competencia comunicativa e

Nº 210 앫 Mércores, 29 de outubro de 2008
para dirixir a propia aprendizaxe de forma consciente e autónoma.
Forman parte da competencia estratéxica as diferentes estratexias de aprendizaxe e de comunicación.
3.3.1. Estratexias de aprendizaxe.
3.3.1.1. Estratexias metacognitivas.
Son aquelas que permiten autorregular a propia
aprendizaxe, é dicir, planificar, controlar e avaliar o
propio proceso de aprendizaxe de xeito que, ao identificar posibles fallos na maneira de aprender, se
poida modificar esta. Así, as estratexias metacognitivas permiten identificar o que se sabe, explicar
como se aprendeu e dirixir a aprendizaxe para seguir
aprendendo.
-Planificar a propia aprendizaxe: identificando
necesidades tanto a curto como a longo prazo; establecendo os propios obxectivos con claridade e de
forma realista e facéndoos constar sistematicamente
(nun diario de aprendizaxe, no PEL, etc.); organizando axeitadamente o tempo persoal para as diferentes actividades de aprendizaxe da lingua; facendo unha estimación das propias capacidades e utilizando as técnicas que mellor se correspondan co
propio estilo de aprendizaxe.
-Organizar o material de aprendizaxe: tendo os
instrumentos de apoio necesarios (manuais, dicionarios, apuntamentos, etc.); elaborando un caderno de
aprendizaxe con distintas seccións: vocabulario,
erros máis frecuentes, modismos, etc.
-Autoavaliar o propio proceso de aprendizaxe
mediante a identificación das deficiencias e dos
logros na realización das tarefas de aprendizaxe.
-Utilizar recursos de aprendizaxe ao alcance: aproveitando a presenza de falantes nativos como modelos de novas estruturas ou expresións; buscando en
internet máis información sobre un tema; ao traballar nun proxecto sobre un tema, facéndoo con quen
pode ser de axuda no que respecta aos contidos ou á
lingua; preguntando ao profesorado; traballando en
e-tandem.
3.3.1.2. Estratexias cognitivas.
Estas estratexias operan directamente sobre a nova
información, manipulando e transformando a lingua
obxecto de aprendizaxe. Son modalidades de traballo intelectual que permiten adquirir, codificar e
recuperar a información. Son moi variadas e van
desde o uso de técnicas de agrupamento de ideas ou
conceptos á repetición para practicar a nova lingua
ou asociar a información nova cos coñecementos
previos. Son tamén estratexias cognitivas o resumo,
as inferencias, a tradución e a toma de notas. Estas
últimas forman parte explícita dos obxectivos e dos
criterios de avaliación establecidos para este nivel
avanzado.
-Referidas á práctica da lingua: repetir; recoñecer
e usar modelos de lingua, etc.
-Referidas á recepción e produción de lingua: buscar rapidamente as ideas; utilizar recursos como
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dicionarios; relacionar a información nova cos coñecementos previos.
-Referidas á análise e razoamento: deducir; establecer relacións entre as linguas coñecidas; elaborar
hipóteses de significado.
-Referidas á creación da estrutura necesaria para
comprender e producir lingua: tomar notas; resumir.
-Referidas á memorización: agrupar palabras, utilizar imaxes para lembrar; representar sons, etc.
3.3.2. Estratexias de comunicación.
Permiten mobilizar e equilibrar os propios recursos, poñer en funcionamento destrezas e procedementos co fin de satisfacer eficazmente as demandas
de comunicación xeradas pola situación de comunicación. A súa finalidade consiste en permitir establecer e manter a comunicación cos medios lingüísticos de que se dispón.
3.3.2.1. Planificación.
Activar ou procurarse coñecementos previos sobre
a lingua, a situación, os contidos e as persoas: tomar
notas sobre os intereses e os coñecementos previos
dos destinatarios. Elaborar unha relación de vocabulario e estruturas. Reunir os propios coñecementos e
pensamentos. Informarse de se hai axudas visuais:
diagramas, imaxes, modelos.
Tomar consciencia do propio interese e do interese do interlocutor: tomar consciencia de que e canto
se quere comprender: (só o contido principal, informacións específicas ou informacións polo miúdo); do
que se quere dicir ou escribir, e de con canto detalle; do que o/a interlocutor/a xa podería saber ou do
que podería non saber; do que lle podería interesar
ou non interesar ao interlocutor e do que podería ser
coñecido por todos.
Dispor informacións e recursos de apoio, e dotar os
contidos dunha estrutura previa: ordenar os contidos. Preparar listas de vocabulario propias relacionadas cun tema específico (especialidade) ou dicionarios especializados. Revisar e completar notas.
Marcar palabras clave e estruturas gramaticais relacionadas cun tema nunha mostra textual.
Adaptar a tarefa ás competencias lingüísticas e
persoais, e mais á situación: planificar como se
poden expresar os contidos principais cos medios
lingüísticos dispoñibles. Aumentar a dificultade
dunha tarefa cando existen suficientes informacións
e recursos á disposición.
Activar esquemas textuais/elaborar un borrador de
estrutura textual: lembrar posibles tipos de textos.
Seleccionar fórmulas lingüísticas (por exemplo, a
cabeceira nunha carta).
Repetición e práctica: practicar e experimentar
con novas expresións e combinacións de expresións
e solicitar unha información sobre a súa idoneidade.
Recoñecer as posibles dificultades de comprensión: pensar que factores de distorsión se poderían
dar. Informarse sobre a velocidade que cabería esperar dun narrador e sobre a densidade informativa
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que cabería esperar dun texto. Pensar na propia lingua que vocabulario podería ser importante.
3.3.2.2. Execución, control, reparación.
Construír a partir do coñecemento existente: utilizar regras lingüísticas, expresións e xiros coñecidos.
Procurar palabras e xiros coñecidos. Desenvolver un
tema cando este é coñecido polo interlocutor. Comparar cos propios coñecementos e coas propias experiencias.
Utilizar os recursos de apoio dispoñibles: consultar a ortografía correcta nun dicionario. Consultar
regras de gramática. Utilizar modelos.
Estruturar contidos/textos: organizar cronoloxicamente elementos. Ilustrar enunciados complexos
con exemplos. Marcar parágrafos. Parafrasear ou
resumir puntos importantes de determinados parágrafos ou fragmentos de textos. Ter en conta signos
de puntuación e outros signos de división e cohesión
textual. Utilizar signos de puntuación e outros signos
de división e cohesión textual.
Estruturar conversas: dirixirse a alguén. Facer uso
da palabra mediante avisos oportunos. Manterse no
uso da palabra mediante o recheo de pausas ou a utilización de recursos explícitos. Evitar redundancias.
Formular enunciados como preguntas e viceversa.
Acabar a conversa.
Cooperación: aterse ás convencións en materia de
cortesía. Ceder a palabra. Relacionar o expresado
por un mesmo co expresado por outro. Remitirse ao
expresado por outros. Focalizar o tema. Manter o
contacto visual. Sinalar que se comprendeu. Introducir outros nunha conversa.
Compensación e evitación: parafrasear palabras
descoñecidas con palabras coñecidas máis sinxelas.
Utilizar un concepto xenérico ou unha palabra
semanticamente emparentada. Botar man de palabras baleiras, como por exemplo «cousa». Explicar
un concepto. Utilizar a linguaxe corporal. Evitar
palabras difíciles.
Identificar/deducir indicacións: comprobar indicacións no contexto. Prestar atención aos puntos centrais. Deducir palabras descoñecidas das regras de
composición e do contexto. Prestar atención aos elementos non verbais.
Sacar conclusións e facer predicións: facer hipóteses utilizando imaxes, gráficos e fotografías. Establecer hipóteses sobre o contido utilizando informacións paratextuais e paralingüísticas. Deducir e
anticipar posicións, intencións e estados de ánimo
en relación co que segue no texto, utilizando o contexto e signos gramaticais e léxicos. Sacar conclusións sobre a actitude do falante e sobre o contido
baseándose na entoación e na velocidade. Deducir
intencións baseándose no volume da voz do falante.
Anticipar o que segue (palabra, frase, resposta,...).
Adiviñar o que non se comprende e o que non se
coñece utilizando os propios coñecementos e experiencias.
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Asegurar a comprensión: repetir o comprendido.
Preguntar se se di do xeito que un pensa. Prestar
atención ás reaccións mímicas e xestuais do interlocutor. Ter en conta as reaccións lingüísticas do interlocutor. Informarse sobre se o comprenderon. Remitirse a outras partes do texto (por exemplo, ler unha
vez máis o parágrafo anterior).
Pedir aclaración/aclarar: solicitar repetición ou
maior precisión. Pedir que expliquen unha palabra
clave. Dicir que non se entendeu algo. Preguntar.
Solicitar axuda: pedir confirmación sobre se unha
forma utilizada é correcta. Pedirlle unha explicación
a alguén. Pedirlle a alguén unha tradución.
Controlar: prestar atención ás reaccións mímicas e
xestuais do interlocutor. Ter en conta as reaccións
lingüísticas do interlocutor. Verificar as propias
hipóteses. Observar a actitude do interlocutor. Volver a ler ou escoitar un texto tendo en conta determinados aspectos.
Experimentar: utilizar unha palabra ou estrutura
nova. Utilizar outra canle, por exemplo escribir un
correo electrónico en lugar de facer unha chamada
telefónica.
Reparar: comezar de novo a frase. Formular outra
vez a frase con locucións como «en realidade quería
dicir...». Repetir unha palabra correctamente. Pedir
desculpas. Aclarar malentendidos.
4. Criterios de avaliación por destrezas.
4.1. Acceso de Avanzado 1 a Avanzado 2.
Para poder acceder ao Nivel Avanzado 2 as alumnas e os alumnos demostrarán, nas condicións que
determine a Administración, que posúen o grao de
competencia comunicativa que se describe a seguir:
4.1.1. Comprensión oral.
Comprender a información principal de monólogos
sostidos en conferencias, charlas, discursos e noutras formas de presentación pública, académica e
profesional referidas a temas coñecidos, desenvolvidos mediante marcadores discursivos explícitos,
articulados en lingua estándar, aínda que se deban
inferir significados pola presenza dalgunhas expresións idiomáticas pouco habituais.
Con este criterio avalíase a capacidade do alumnado de comprender globalmente exposicións públicas
sobre temas que lle son familiares ou directamente
relacionados coa súa formación académica ou coa
súa actividade profesional. Valorarase un razoable
nivel de comprensión do esencial do contido destes
textos, así como a familiaridade coa estrutura deste
tipo de evento comunicativo (introdución, mantemento do tema, exemplificación, etc. Considerarase
que se poden ter dificultades para comprender todas
as ideas principais de textos sobre temas especialmente complexos ou cando a organización do discurso non sexa relativamente previsible (por exemplo,
se a presentación non ten un acompañamento visual
que facilite a tarefa).
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Comprender cun grao razoable de precisión e eficacia diferentes tipos de textos en lingua estándar
sobre temas de actualidade emitidos pola radio ou a
televisión, en películas, representacións teatrais e
outros textos audiovisuais, sempre que conteñan elementos redundantes que faciliten a comprensión,
estean producidos a un ritmo normal, en boas condicións acústicas, e poidan ser escoitados máis dunha
vez.
Con este criterio avalíase a capacidade do alumnado para comprender cunha certa eficacia as liñas
argumentais complexas de textos audiovisuais de
diferentes tipos e sobre diferentes temas, con desenvolvemento do contido de carácter previsible, adaptando as súas estratexias de comprensión ás características e condicións de recepción dos ditos textos:
posibilidade de ter acceso a unha repetición ou de
contar co apoio da imaxe, coñecemento previo da
organización discursiva dos diferentes textos e xéneros audiovisuais (reportaxes, debates, telexornais…), recensión detallada previa dunha película
ou obra teatral, etc. Terase en conta, así mesmo, que
as condicións acústicas (ruído de fondo, calidade da
gravación, etc.) e a utilización dun rexistro de lingua
afastado do estándar poden afectar significativamente o grao de comprensión.
Comprender con eficacia o seu interlocutor en distintas situacións de comunicación en que se fale a
un ritmo normal en lingua estándar, cunha pronuncia clara e sobre temas dos ámbitos persoal, público,
profesional e académico, aínda que lle custe algún
esforzo ou teña que axudarse de preguntas para asegurar a comprensión.
Con este criterio trátase de verificar a capacidade
de comprender o que se lle di en conversas ou transaccións complexas (por exemplo, unha reclamación) seguindo a argumentación e comprendendo
detalles relevantes en discusións ou debates de certa complexidade lingüística. Tamén se valorará que
recoñeza o que os indicios non verbais (xestos, pausas, etc.) así como o ton de voz do interlocutor achegan á mensaxe e á súa comprensión.
Identificar con certa precisión informacións de
carácter práctico e aplicación inmediata (avisos,
mensaxes, instrucións, etc.) en situacións referidas a
temas que resulten familiares nos ámbitos persoal,
público, profesional e académico.
Con este criterio trátase de verificar a capacidade
de comprender textos como notificacións, anuncios,
advertencias, aclaracións, prevencións, consellos e
orientacións producidos en diferentes situacións de
comunicación e mediante diferentes canles (por
exemplo, mensaxes nun contestador, recados transmitidos de viva voz, informacións por megafonía,
etc.). Avaliarase tamén a capacidade de comprender
instrucións con suficiente detalle como para poder
realizar as tarefas necesarias (titoriais audiovisuais
en internet, explicacións de viva voz sobre o funcionamento dun aparello, etc.), aínda que se poida
necesitar algunha repetición ou aclaración.
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Utilizar estratexias para a comprensión das mensaxes orais.
Trátase de verificar con este criterio que o alumnado é quen de inferir significados considerando o
contexto verbal e non verbal, os coñecementos previos sobre a situación de comunicación; os coñecementos referenciais sobre o tema, así como de identificar palabras clave, secuencias de sons posibles
no idioma de que se trate e a actitude e intención do
falante.
4.1.2. Expresión e interacción oral.
Realizar presentacións e declaracións, preparadas
previamente, sobre temas xerais ou da súa especialidade, facendo descricións e expoñendo argumentos
con claridade, razoando a favor ou refutando un punto de vista concreto, amosando as vantaxes e inconvenientes de varias opcións e achegando información a preguntas complementarias cun grao de fluidez e espontaneidade que non supoña tensión para
os seus interlocutores.
Con este criterio preténdese comprobar a capacidade de producir textos descritivos, narrativos e
argumentativos, informando, expresando opinións,
formulando hipóteses, etc. con precisión léxica, un
bo grao de corrección gramatical e cunha pronuncia
clara, aínda que con algunha incorrección que non
obstaculice a comunicación. Valorarase a capacidade de planificar o que vai dicir ou preguntar, adaptando o discurso ao seu destinatario. Verificarase
que se utiliza unha serie de mecanismos de cohesión
que permitan crear un discurso claro e coherente,
aínda que poida dubidar ou facer unha pausa mentres busca as estruturas e as expresións que precisa.
Estas indecisións na fala produciranse, non obstante, dun xeito natural, que non impedirá ao interlocutor solicitar aclaracións ou puntualizacións á súa
intervención.
Participar activamente en conversas formais e
informais, explicando ou argumentando con claridade os seus puntos de vista, realizando comentarios
adecuados sobre os puntos de vista doutras persoas,
decantándose razoadamente por unha vía de entre
varias propostas e destacando, se cumprise, a importancia persoal de certos feitos e experiencias.
Con este criterio preténdese verificar a capacidade de intervir en conversas con distintos propósitos
comunicativos como formular hipóteses, obxectar,
rectificar, etc., cunha precisión léxica e gramatical
relativamente alta, malia que poida haber algunha
confusión ou incorrección que non obstaculice a
comunicación malia algúns erros esporádicos e
cunha boa fluidez e certa espontaneidade.
Trátase de comprobar a capacidade de se axustar a
cambios de tema e de variar a formulación do que
quere dicir nesas conversas. Así mesmo, comprobarase a capacidade de iniciar o discurso, tomar a
palabra e rematar cando debe aínda que non sexa
sempre con elegancia, e de utilizar estratexias para
gañar tempo e manter a quenda de palabra mentres
pensa o que vai dicir.
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Presentar brevemente e con claridade un tema,
caso ou acontecemento, especulando sobre as causas e consecuencias e comparando as vantaxes e
desvantaxes de diferentes enfoques, así como explicar un problema e indicar que se está disposto a
facer concesións ou solicitalas sen molestar involuntariamente aos seus interlocutores.
Con este criterio preténdese verificar a capacidade de negociar conflitos, procurar solucións e colaborar nun traballo para acadar un obxectivo -como
organizar un acontecemento, discutir sobre un documento, reparar algo, realizar unha reclamación, etc.reaccionando adecuadamente e considerando as
achegas dos interlocutores, de xeito que contribúa
ao desenvolvemento da discusión. Valorarase a
capacidade de lograr propósitos comunicativos como
acceder, admitir, ofrecerse ou invitar a facer algo,
etc. Comprobarase que se emprega con certa fluidez
e facilidade de expresión o repertorio lingüístico
apropiado, cunha precisión e corrección boas polo
xeral malia que poida haber algunha confusión ou
incorrección que non obstaculice a comunicación.
Verificarase a capacidade de usar paráfrases e circunloquios para disimular carencias de estruturas e
vocabulario, así como de corrixir descoidos ou erros
se se decata deles ou se da lugar a malentendidos.
Participar en entrevistas estruturadas, como entrevistador ou como entrevistado, sexa preparando e
formulando adecuadamente as preguntas para obter
a información, sexa mostrando un interese amable
polo tema da entrevista e polo entrevistador, respondendo en forma completa ás preguntas, solicitando
aclaracións, se é o caso, e pechando positivamente a
entrevista.
Con este criterio preténdese verificar a capacidade de participar nunha entrevista como entrevistador ou como entrevistado, realizando funcións comunicativas como presentarse, afirmar, expresar acordo, desacordo, descoñecemento, dúbida, interese,
preferencia, etc. Verificarase que se emprega o
repertorio lingüístico apropiado, cunha precisión,
corrección e pronuncia boas polo xeral malia que
poida haber algunha confusión ou incorrección que
non obstaculice a comunicación, e con certa fluidez
e facilidade de expresión, aínda que se teña que
obter algunha pequena axuda do interlocutor.
Expresarse apropiadamente nun rexistro formal e
informal adecuado ás diversas situacións de comunicación, seguindo as regras prosódicas -acento, ritmo e entoación- propias do idioma de que se trate,
con razoable fluidez, cunha pronuncia clara, con
bastante control gramatical e precisión léxica, utilizando estratexias de cooperación na interacción e
sen erros importantes de formulación.
Con este criterio preténdese verificar en todas as
actividades de expresión e interacción oral a capacidade de falar e interaccionar con claridade e cun ritmo bastante regular, aínda que se poida dubidar
facendo algunhas pausas. Valorarase o ton e as inflexións da voz adecuados, e a elección igualmente
adecuada do tema e dos termos que o expresan, aín-
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da que certas deficiencias léxicas poidan provocar
vacilación e circunloquios. Valorarase o uso de
recursos paralingüísticos e todas as demais circunstancias físicas e as actitudes que acompañan a enunciación adecuada das ideas e a reacción ante as
ideas dos outros. Terase en conta que se poidan
cometer erros gramaticais ou léxicos non significativos nin sistemáticos e que non produzan malentendidos. Valorarase a xestión adecuada da quenda de
palabra.
4.1.3. Comprensión de lectura.
Seguir instrucións de certa complexidade e extensión tanto do ámbito público como propio da especialidade, que conteñan conectores textuais de tempo, orde e explicación, e expresións da suxestión, do
mandato ou da advertencia, e utilicen un léxico
amplo, variado e preciso, aínda que sexa necesario
reler e apoiarse para a comprensión en soportes
visuais como debuxos, bosquexos e outros.
Con este criterio preténdese valorar a capacidade
de seguir todas as fases en instrucións de certa complexidade relativas a aparellos, programas de software, prospectos e outros textos de carácter instrutivo que pretendan ensinar, aconsellar ou ordenar a
realización de accións ou actividades varias. Terase
en conta o dominio de vocabulario técnico e o específico da súa especialidade.
Localizar información global e detallada, e distinguir entre feitos, opinións e recomendacións en textos propios de xornais, revistas, guías, páxinas web,
novelas, etc. nunha lingua estándar ou nunha variedade de lingua próxima á estándar.
Con este criterio preténdese valorar a capacidade
do alumno para recoñecer globalmente e con detalle
a liña argumental no tratamento do asunto presentado e de distinguir entre información, opinión e persuasión, así como comprender en textos literarios as
relacións entre os personaxes e os motivos que os
impulsan a actuar.
Valorarase igualmente a capacidade de comprender o texto a pesar da distancia sociocultural.
Comprender información esencial de cartas persoais, acordos, contratos, comunicados ou correspondencia institucional e comercial, correos electrónicos, etc. en que aparezan queixas, reclamacións,
peticións, concesións, que versen sobre temas xerais
e da súa especialidade, e saber reaccionar adecuadamente distinguindo o rexistro máis formal do
estándar.
Con este criterio preténdese valorar a capacidade
de identificar o formato do texto (solicitudes, reclamacións, citacións, etc...) a partir dos marcadores
lingüísticos propios de cada tipoloxía textual e de
recoñecer a información esencial a través de vocabulario, expresións, estruturas e locucións idiomáticas variadas e frecuentes que comuniquen requirimentos, ofrecementos, prazos, procedementos,
dereitos, deberes e obrigas, acordos, reaccións, xustificacións, circunstancias de lugar e tempo, etc.
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Utilizar diferentes estratexias de lectura como a
identificación do contido dun texto escrito coa axuda de elementos textuais e paratextuais (tipografía,
deseño gráfico, imaxes...), o uso do contexto, de
dicionarios ou a aplicación de regras de formación
de palabras para inferir significados e pór comparación de palabras ou frases similares nas linguas que
se coñecen.
Con este criterio preténdese comprobar en todas as
actividades de lectura a capacidade do alumnado de
activar os coñecementos do mundo que posúa para
poder anticipar o contido antes e durante a lectura,
identificar o tema dun texto coa axuda de elementos
textuais e non textuais, activando coñecementos previos sobre un tema adecuados a ese contexto, e recoñecendo as convencións, formas e usos lingüísticos
que lle son propios. Valorarase a capacidade de usar
as claves identificadas no contexto lingüístico e non
lingüístico así como a elaboración, a comprobación
e a revisión das hipóteses establecidas e a capacidade de dedución da importancia da mensaxe e das
súas partes constituíntes.
Comprobarase especialmente o uso de estratexias
de comprensión lectora adecuadas á finalidade da
lectura: intensiva, para informarse minuciosamente;
selectiva, en busca dunha información específica;
extensiva, lectura rápida dun texto longo; e oceánica, para facerse unha idea global do texto. Tamén se
valorará a motivación do alumno e a súa capacidade
para seleccionar as lecturas en función das súas
necesidades e intereses.
4.1.4. Expresión e interacción escrita.
Escribir textos (notas, cartas, reclamacións) en
que se solicite e transmita información, se transmitan emocións, se expliquen problemas, se manifesten puntos de vista ou se comuniquen noticias,
salientando os aspectos relevantes ou a importancia
persoal de feitos e experiencias, con suficiente claridade e adecuando o rexistro á situación de comunicación.
Trátase con este criterio de verificar a capacidade
de escribir con claridade textos en que se transmite
información xeral e detallada, ou emocións, se expoñen ideas e problemas e se formulan preguntas sobre
estes, ou se solicita ou agradece un servizo. Trátase
de comprobar igualmente a capacidade de pór de
relevo aqueles puntos esenciais para a mellor comprensión ou valoración do expresado. Valorarase un
grao relativamente alto de control gramatical, sen
erros que produzan malentendidos, e con certa
riqueza léxica que amose que se dispón dun amplo
vocabulario sobre asuntos relativos á propia especialidade e a temas máis xerais, e que se pode variar
a formulación para evitar a frecuente repetición, aínda que as deficiencias léxicas provoquen circunloquios. Valorarase a precisión léxica na medida en
que algunha confusión ou incorrección ao seleccionar palabras non obstaculice a comunicación; e,
considerarase, así mesmo, a coherencia, a cohesión
e a adecuación do rexistro á situación de comunicación.
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Resumir información de diversas fontes, tanto factuais como de ficción, que conteñan unha trama
argumental ou secuencia de acontecementos.
Mediante este criterio preténdese avaliar a capacidade de reescribir un texto incluíndo os elementos
importantes e obviando as ideas secundarias e
redundantes, con vocabulario, frases ou oracións
distintas das do devandito texto pero equivalentes
en significado, resultando unha versión do texto orixinal organizada, coherente e breve.
Trátase de verificar a capacidade de identificar as
ideas principais de cada parágrafo, e de integrar no
resumo toda a información, sendo quen de agrupar
baixo un único termo xenérico unidades de información, termos ou accións.
Escribir recensións de libros, películas, exposicións e outros eventos dando unha idea xeral deles e
reflectindo a interpretación persoal e a valoración
crítica.
Trátase de verificar a capacidade de describir con
fidelidade un tema, texto, suceso ou evento dando
unha idea xeral que permita recoñecelo con claridade, explicando as súas distintas partes ou circunstancias e ofrecendo unha opinión persoal argumentada sobre o seu valor.
Escribir textos informativos en que se dea a coñecer a realidade e como ocorreron os feitos, describindo persoas, estados físicos ou anímicos, procesos,
cambios ou sistemas ou narrando acontecementos
seguindo a estrutura organizativa propia deste tipo
de textos e con independencia da propia maneira de
pensar ou de sentir.
Trátase con este criterio de valorar a capacidade
de compoñer textos ou anuncios informativos (noticias, reportaxes, artigos de enciclopedia, biografías,
monografías científicas, convocatorias, anuncios,
avisos publicitarios, informes, etc.) seguindo a
estrutura organizativa de introdución breve -desenvolvemento razoablemente longo- e conclusión breve, propia deste tipo de textos, nos cales se faga un
uso denotativo da linguaxe, evitando as expresións
afectivas, emotivas e estéticas, de modo que o texto
sexa claro para todo lector.
Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para compoñer e revisar de
xeito autónomo os propios textos.
Trátase con este criterio de avaliar en todas as producións do alumnado unha razoable corrección en
que se manifeste un grao suficiente de aprehensión
do funcionamento dos mecanismos de cohesión (as
familias léxicas, as referencias internas de tipo léxico, os nexos e conectores), da gramaticalidade, da
coherencia e da adecuación, utilizando as convencións básicas propias de cada xénero, o léxico apropiado ao contexto e as estratexias de progresión do
tema, de maneira que os textos producidos sexan
facilmente comprensibles para o/a lector/a. Valorarase que a mensaxe conteña toda a información
necesaria e que reflicta con precisión as necesidades ou intencións do emisor.

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

19.597

Tamén se valorará o dominio das normas de presentación dos textos escritos: normas gramaticais,
ortográficas e tipográficas.
4.2. Avanzado 2.
Ao final do Nivel Avanzado 2, as alumnas e os
alumnos deberán demostrar, nas condicións que
determine a Administración, que posúen o grao de
competencia comunicativa que se describe a seguir:
4.2.1. Comprensión oral.
Comprender discursos e conferencias extensos, así
como outras presentacións propias dos ámbitos
público, profesional e académico, seguindo incluso
liñas argumentais complexas, sempre que o tema
sexa relativamente coñecido, a organización do discurso inclúa marcadores discursivos explícitos e a
súa secuencia estea claramente estruturada por parte do falante.
Mediante este criterio preténdese avaliar a comprensión eficaz dun abano de exposicións públicas
cun certo nivel de complexidade, tanto na estrutura
como no contido, referidas a temas en que se ten
algún coñecemento previo ou directamente relacionados coa experiencia xeral académica ou coa actividade profesional. Porén, pode resultarlle difícil en
ocasións acadar un bo nivel de comprensión se o
discurso non está ben organizado e carece dun fío
condutor.
Comprender unha variedade ampla de textos
audiovisuais: programas de radio ou de televisión,
representacións teatrais e outros textos audiovisuais
en lingua estándar, gravados ou retransmitidos por
medios técnicos (radio, televisión, internet, etc.), así
como a maioría das películas; e identificar as opinións e as actitudes expresadas explicitamente polos
falantes xunto co contido informativo ou factual do
texto.
Trátase de verificar, con este criterio, a capacidade de comprender textos extensos en lingua estándar
transmitidos por diferentes canles. Por exemplo,
noticias en directo da radio e da televisión, programas sobre temas da actualidade (concursos, debates,
roldas de prensa...), películas, representacións teatrais e outros textos audiovisuais. Valorarase o recoñecemento das opinións e actitudes dos diferentes
locutores, e non soamente a capacidade de captar o
sentido puramente informativo e factual do texto.
Terase en conta que condicións acústicas moi deficientes, unha deficiente organización discursiva ou
o uso de estruturas pouco claras e de expresións
idiomáticas, coloquiais, dialectais, etc., poden dificultar nalgunha medida a comprensión.
Seguir sen dificultade os pormenores do que se lle
di directamente no contexto dunha interacción con
falantes que empregan a lingua estándar, aínda que
no ambiente haxa ruído de fondo.
Con este criterio trátase de verificar a capacidade
de comprender o que se lle di en conversacións e
transaccións en lingua estándar a velocidade normal, seguindo a argumentación sen problemas e
comprendendo con precisión todos os detalles tanto
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en interaccións ben organizadas como en conversas
sen unha estrutura previsible (cambios frecuentes
de tema, interrupcións, solapamentos das quendas
de palabra para engadir información ou para presentar outros puntos de vista, fases en que pode haber
máis dun tema en paralelo, etc.).
Comprender con precisión textos que conteñan
informacións de carácter práctico e aplicación inmediata (avisos, mensaxes, instrucións, etc.) en situacións diversas referidas aos ámbitos persoal, público, profesional e académico, mesmo con restricións
debidas a condicións externas (ruídos, interferencias ou distorsións leves).
Con este criterio trátase de avaliar a capacidade de
comprender textos producidos en diferentes situacións de comunicación que conteñan informacións
precisas (por exemplo, a axenda dun día de traballo,
avisos extensos transmitidos por medios técnicos,
etc.), así como indicacións complexas (a distribución de tarefas nun equipo de traballo, o funcionamento dun equipamento novo, etc.) con suficiente
detalle como para poder realizar con eficacia as
tarefas necesarias, aínda que as condicións acústicas non sexan moi boas ou que non poida solicitar
que lle repitan a información.
4.2.2. Expresión e interacción oral.
Realizar presentacións e declaracións claras e
detalladas, sobre unha ampla gama de temas xerais
ou relacionados coa súa especialidade, achegando
descricións e argumentos con claridade, precisión e
axustando as conclusións ás cadeas argumentais,
salientando adecuadamente os aspectos máis significativos e ofrecendo detalles relevantes que sosteñan a intervención, con notable fluidez e certa facilidade de expresión e sendo capaz de desviarse con
naturalidade do texto preparado.
Con este criterio preténdese verificar a capacidade de producir textos descritivos, narrativos e argumentativos, informando, expresando opinións, formulando hipóteses, etc., cun léxico amplo e bo control gramatical, aínda que presente erros esporádicos, cunha pronuncia clara e natural. Trátase de
valorar igualmente se se empregan con eficacia
conectores variados para establecer as relacións
entre as ideas e se se mostra unha fluidez e unha
facilidade de expresión notables. Valorarase a capacidade de apartarse dun guión preparado para achegar nova información ou seguir outra liña de argumentación proposta ou iniciada por un interlocutor.
Participar activamente en conversas, discusións e
debates extensos, sobre a maioría de temas xerais e
da súa profesión, para intercambiar información
complexa e consellos, expresar as súas ideas e opinións, presentando liñas argumentais con eficacia,
especulando sobre causas e consecuencias e recapitulando o dito polos diferentes interlocutores.
Con este criterio preténdese verificar a capacidade de intervir adecuadamente en conversas e debates con propósitos comunicativos como rebater,
replicar, retractarse, etc., con precisión léxica e boa
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corrección gramatical e cunha fluidez e espontaneidade que permite a interacción sen supoñer tensións
con falantes nativos. Trátase de comprobar que
nesas conversas o alumnado é capaz de formular
adecuadamente o tema, establecer un enfoque e
axustarse aos cambios de tema, se é o caso, e de
reformular o que quere dicir, así como facer hipóteses e responder a elas, propor e avaliar solucións e
resumir o dito. Así mesmo, comprobarase a capacidade de iniciar, manter e rematar o discurso adecuadamente facendo uso eficaz da súa quenda de palabra.
Expoñer unha situación, explicar as súas ideas e
propostas, convidando, se é o caso, as outras persoas
a participar, e negociar desenvolvendo a súa argumentación mediante unha linguaxe persuasiva e
establecendo con claridade os límites de calquera
concesión que estea disposto a facer.
Con este criterio preténdese verificar -nunha
situación comunicativa de colaboración na realización dunha tarefa ou negociación, ou na solución de
conflitos, como unha reclamación ou unha petición
de responsabilidades- a capacidade de negociar,
procurar solucións e colaborar nun traballo para
acadar un obxectivo, como organizar un acontecemento, discutir sobre un documento, reparar un aparato, etc., reaccionando adecuadamente e considerando as achegas dos demais de xeito que se contribúa ao logro do obxectivo previsto. Valorarase a
eficacia no logro de propósitos comunicativos como
persuadir, consentir, corroborar, retractarse, expresar a intención de facer algo, etc. Valorarase a naturalidade facendo comentarios, confirmando a súa
comprensión ou invitando os demais a participar.
Comprobarase que se emprega o repertorio lingüístico apropiado, cun alto grao de precisión e corrección, malia algún erro esporádico, e que se amosa
unha fluidez e facilidade de expresión notables,
mesmo en intervencións relativamente longas e complexas.
Participar en entrevistas, como entrevistador ou
como entrevistado, sexa preparando e formulando
adecuadamente as preguntas para obter a información máis oportuna e seguir un guión flexible que,
partindo dun esquema base, permita conseguir fluidez, e orientando a conversación de acordo co tipo
de entrevistado, sexa mostrando un interese amable
polo tema da entrevista e polo entrevistador, respondendo en forma completa ás preguntas, tomando a
iniciativa, dando respostas relevantes e pechando
positivamente a interacción.
Con este criterio preténdese comprobar a capacidade tanto de dirixir unha entrevista preparada previamente e improvisar preguntas sobre puntos
importantes que xurdan á marxe do guión e xeradas
pola interacción persoal, como de participar en
entrevistas como entrevistado. Valorarase a realización de funcións comunicativas como presentar a
alguén, confirmar, desmentir, expresar acordo, desacordo, descoñecemento, escepticismo, sorpresa, dar
e pedir opinións, etc. Verificarase que se utilizan
recursos paralingüísticos adecuados -xestos, expre-
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sións faciais, posturas, contacto visual- e que se
emprega o repertorio lingüístico apropiado, cun alto
grao de precisión e corrección, malia algún erro non
sistemático, e que se amosa unha fluidez e facilidade de expresión notables -mesmo en intervencións
relativamente longas e complexas-, e unha pronuncia clara e natural.
Expresarse apropiadamente nun rexistro formal e
informal adecuado ás diversas situacións de comunicación, respectando as regras prosódicas -acento,
ritmo e entoación- propias do idioma de que se trate, con fluidez, cunha pronuncia clara e natural, cun
bo control gramatical e precisión léxica, utilizando
estratexias de cooperación na interacción e sen erros
importantes de formulación.
Con este criterio preténdese verificar en todas as
actividades de expresión e interacción oral a capacidade de falar e interaccionar con claridade e certa
facilidade utilizando o ton e as inflexións da voz e
ritmo adecuados, facendo a elección adecuada do
tema e dos termos que o expresan, aínda que certas
deficiencias léxicas poidan provocar vacilación e
circunloquios. Valorarase o uso de recursos paralingüísticos e todas as demais circunstancias físicas e
as actitudes que acompañan a enunciación adecuada das ideas e a reacción ante as ideas dos outros.
Terase en conta que se poidan cometer erros gramaticais ou léxicos non significativos nin sistemáticos
e que non produzan malentendidos. Valorarase a
xestión adecuada da quenda de palabra e a utilización natural de locucións e frases feitas que permitan gañar tempo e manter a quenda mentres se elabora o que se pretende dicir.
4.2.3. Comprensión de lectura.
Identificar e comprender detalles específicos de
textos que conteñan instrucións longas e complexas
relativas ao ámbito persoal, público, educativo e
profesional, nas cales se consideren condicións,
advertencias, consecuencias e situacións hipotéticas, aínda que precise reler varias veces as pasaxes
máis complexas.
Con este criterio preténdese valorar a capacidade
de seguir as fases detalladas nas instrucións ou en
textos legais habituais, como un contrato de aluguer,
no cal se comprobará a capacidade de identificar e
comprender detalles técnicos relevantes e as principais consecuencias. Valorarase igualmente a capacidade de comprender normativas ou regulamentos
extensos, manuais, libros de estilo, etc., e terase en
conta o dominio de vocabulario técnico e específico.
Identificar información global e detallada en xornais, revistas, guías, páxinas web, prospectos, novelas, bandas deseñadas, blogs, etc. nos cales se adopten posturas ou puntos de vista concretos ante acontecementos ou problemas, se especule sobre causas
e efectos, se avalíen propostas alternativas e vantaxes e desvantaxes de varias opcións ou teorías.
Con este criterio preténdese valorar a capacidade
de distinguir entre feitos, opinións, argumentos,
sucesos, etc., así como de interpretar o que le, iden-
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tificando con precisión os argumentos dos distintos
puntos de vista e comprendendo os matices de sentido e de opinión ante puntos de vista e posturas
concretas.
Valorarase igualmente a capacidade de comprender o texto malia a distancia sociocultural.
Comprender información esencial e detalles relevantes en cartas, faxes, correos electrónicos, outras
formas de interacción escrita en que aparezan
queixas, reclamacións, peticións, concesións, negociacións, citacións, etc. e que versen sobre temas da
vida social, persoal e da propia especialidade e
saber reaccionar adecuadamente.
Con este criterio preténdese valorar a capacidade
de identificar a intención do texto (solicitar, reclamar, citar, etc...) e de comprender vocabulario,
expresións e estruturas que comuniquen requirimentos, ofrecementos, prazos, procedementos,
dereitos, deberes e obrigas, acordos, reaccións, xustificacións, circunstancias de lugar e tempo, etc.
sendo quen de reaccionar, en consonancia co propósito comunicativo, á vista da información esencial e
dos detalles relevantes do texto de que se trate.
Localizar rápida e facilmente o significado esencial tanto en noticias breves como en artigos, informes, etc. extensos e complexos sobre temas concretos e abstractos e deducir a información máis relevante para levar a cabo as intencións comunicativas
dunha tarefa que se lle solicite nos ámbitos persoal,
público, profesional e educativo.
Con este criterio preténdese valorar a capacidade
do alumnado de identificar e seleccionar información concreta e abstracta en textos complexos de
diversa extensión, relativos a temas propios dos diferentes ámbitos sociais, coa finalidade de considerar
a importancia dos textos para realizar adecuadamente unha tarefa comunicativa como preparar unha
conferencia, redactar un artigo ou un informe, elaborar protocolos, plans de actuación, actas, memorias,
etc. ou para aumentar a cultura persoal.
Valorarase o control gramatical e un amplo vocabulario activo de lectura, así como o dominio de
aspectos relativos ao uso da lingua como a propiedade e a precisión.
4.2.4. Expresión e interacción escrita.
Escribir textos expositivos, explicativos e argumentativos en que se desenvolvan argumentos, se
comenten puntos de vista propios ou doutras persoas; ou se solicite ou transmita información salientando os aspectos que se consideran importantes e
achegando detalles e exemplos adecuados e expresándose con concisión, precisión e adecuación.
Trátase con este criterio de avaliar a capacidade
de redactar textos como reclamacións, curricula
vitae, solicitudes e instancias, cartas ao director,
artigos de opinión, etc. sobre temas xerais, usando o
rexistro adecuado e unha organización clara do contido e con exactitude no uso do vocabulario. Valorarase a progresión temática adecuada e o uso de
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estruturas, conectores e locucións que permiten
diferenciar información e opinión, empregando para
iso oracións complexas e manifestando un grao relativamente alto de control gramatical. Valorarase o
emprego de circunloquios e paráfrases para compensar carencias de vocabulario e dificultades no uso de
certas estruturas. Terase en conta que non comete
erros que produzan malentendidos.
Escribir cartas comunicando con eficacia información, noticias, ideas e puntos de vista sobre temas
tanto abstractos como concretos e establecendo unha
relación con puntos de vista doutras persoas; ou solicitando ou transmitindo información relacionada
con servizos ou outros ámbitos das relacións sociais,
adaptando a súa expresión e os medios de expresalo
á situación de comunicación.
Trátase de verificar a capacidade de escribir cartas propias dos ámbitos persoal, público e profesional cunha gran variedade de propósitos comunicativos, expresándose con claridade e sen manifestar
ostensiblemente que se teña que limitar o que se
quere dicir: manifestando un bo control gramatical,
aínda que nalgunha ocasión poida ter descoidos
esporádicos, erros non sistemáticos e pequenos e
escasos fallos na estrutura da frase. Valorarase que
se dispoña dun amplo vocabulario sobre asuntos
relativos a temas xerais e se varíe a formulación para
evitar a frecuente repetición. A precisión léxica
deberá ser alta e sen confusións ou incorreccións
que obstaculicen a comunicación, aínda que algunhas deficiencias léxicas provoquen circunloquios.
Redactar un informe claro e detallado sobre temas
xerais ou relacionados coa súa especialidade expoñendo información e avaliándoa mediante argumentos a favor ou en contra, salientando os aspectos significativos, explicitando as vantaxes e inconvenientes de diferentes opcións e formulando propostas ou
conclusións cunha linguaxe clara e persuasiva en
que os problemas de intelixibilidade son pouco frecuentes.
Trátase de verificar a capacidade de escribir informes describindo detalladamente unha situación ou
un feito, avaliando a información manexada previamente e achegando posibles solucións ou explicacións. Valorarase o uso do rexistro axeitado, a organización da información adecuada ás características
deste tipo de textos e o uso apropiado das estruturas
lingüísticas. O resultado deberá ser un texto coherente e cohesivo, no cal só ocasionalmente se cometen erros ao utilizar estruturas complexas de certa
dificultade, e cuxas principais características serán
a claridade e intelixibilidade e unha presentación
propia deste tipo de texto (como, por exemplo, portada, índice -se é o caso- introdución, feitos, consideracións e conclusións).
Redactar textos que sinteticen outros textos destacando os aspectos máis importantes, organizando a
información de forma xerárquica, salientando palabras clave e diferenciando entre ideas principais e
secundarias, así como resumir fragmentos de noti-
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cias, entrevistas ou documentais que conteñan opinións, argumentos e análises.
Trátase de verificar a capacidade de producir textos como actas, convocatorias, regulamentos sinxelos e resumos que sinteticen información manexada
ou recibida previamente, utilizando un rexistro neutro ou formal adecuado ao contexto do ámbito social.
Valorarase que o texto producido sexa breve, e a precisión lingüística e organización da información
adecuada a este tipo de textos.
Tomar notas con palabras clave, abreviaturas,
esquemas, mapas semánticos, etc. que reflictan os
aspectos máis importantes e as palabras clave
daquilo do que se tomaron apuntamentos (unha
declaración ou exposición de calquera ámbito
social, ou durante o visionamento dun documento ou
acontecemento).
Trátase con este criterio de verificar a capacidade
de identificar o motivo central das ideas principais
que constitúen o contido dun texto emitido por calquera canle ou dun acontecemento. A información
anotada deberá estar organizada de tal maneira que
o texto ou acontecemento orixinal podería ser
reconstruído conservando, como mínimo, a información relevante. Valorarase que as notas conteñan
toda a información necesaria e que reflictan con
concisión, precisión e o léxico adecuado aquilo do
cal se tomaron notas.
ANEXO B
Alemán.

Alemán

As programacións didácticas para os cursos Avanzado 1 e Avanzado 2 incluirán os contidos que se
detallan a continuación. Cómpre lembrar que, en
calquera caso, a selección de contidos en cada momento estará baseada na súa pertinencia para acadar
os obxectivos específicos nas diferentes destrezas,
tendo en conta, así mesmo, as necesidades e dificultades de aprendizaxe das alumnas e dos alumnos.
A distribución dos contidos gramaticais está baseada fundamentalmente en criterios de frecuencia,
grao de dificultade e importancia comunicativa.
Avanzado 1.
3.2.1.2. Contidos gramaticais.
3.2.1.2.1. A oración composta.
3.2.1.2.1.1. Coordinación.
3.2.1.2.1.1.1. Expresión de relacións lóxicas.
3.2.1.2.1.1.1.1. Oposición: zwar... aber.
3.2.1.2.1.1.1.2. Disxunción: weder... noch.
3.2.1.2.1.2. Subordinación.
3.2.1.2.1.2.1. Expresión de relacións lóxicas.
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wie wenn, je...umso.
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3.2.1.2.2.5. Funcións sintácticas do sintagma
(suxeito, obxecto directo, etc.).

3.2.1.2.1.2.1.2. Restrición: ohne dass.

3.2.1.2.3. O sintagma adxectival.

3.2.1.2.1.2.1.3. Oposición: während.

3.2.1.2.3.1. Núcleo: adxectivo.

3.2.1.2.1.2.1.4. Concesión: auch wenn, wenn
auch.
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3.2.1.2.3.1.1. Mecanismos de formación de palabras.

3.2.1.2.1.2.1.5. Condición: falls, solange.

3.2.1.2.3.1.1.1. Composición.

3.2.1.2.1.2.1.6. Modo: indem, wie.

3.2.1.2.3.1.1.2. Derivación.

3.2.1.2.1.2.1.7. Temporalidade:

3.2.1.2.3.1.2. Adxectivo en función atributiva.

3.2.1.2.1.2.1.7.1. Posterioridade: ehe.
3.2.1.2.1.2.1.7.2. Simultaneidade: solange.
3.2.1.2.1.2.2. Estruturas de infinitivo: anstatt zu,
ohne zu.
3.2.1.2.1.2.3. Oracións en función de complemento preposicional (Wir rechnen damit, dass das Gehalt erhöht wird).
3.2.1.2.2. O sintagma nominal.
3.2.1.2.2.1. Núcleo: substantivo. Mecanismos de
formación de palabras.
3.2.1.2.2.1.1. Composición.
3.2.1.2.2.1.2. Derivación.
3.2.1.2.2.2. Núcleo: pronome.
3.2.1.2.2.2.1. Persoais: o pronome “es” de uso
obrigatorio ou facultativo.
3.2.1.2.2.2.2. Demostrativos: solche.
3.2.1.2.2.2.3. Indefinidos: alles, irgendeiner/ irgendeine/irgendein.
3.2.1.2.2.2.4. Relativos: was, wer, wo (r) + prep.
(Ampliación).
3.2.1.2.2.2.5. Recíprocos: einander.
3.2.1.2.2.3. Modificación do núcleo.
3.2.1.2.2.3.1. Determinantes:
3.2.1.2.2.3.1.1. Demostrativos: derjenige/ diejenige/dasjenige, solche.
3.2.1.2.2.3.1.2. Cuantificadores: ordinais (Ludwig
der Vierzehnte).
3.2.1.2.2.3.1.3. Indefinidos: sämtliche.

3.2.1.2.3.1.2.1. Participio presente e participio
perfecto en función de adxectivo atributivo (Das
haltende Auto/Das vergrößerte Foto).
3.2.1.2.3.1.2.2. Declinación segundo o determinante
do substantivo.
3.2.1.2.3.1.3. Adxectivos e participios substantivados
(nichts Neues/die Reisenden).
3.2.1.2.3.2. Modificación do núcleo mediante sintagma preposicional: abhängig von, beliebt bei, …
(ampliación).
3.2.1.2.3.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia.
3.2.1.3.3.4. Funcións sintácticas do sintagma.
3.2.1.2.4. O sintagma verbal.
3.2.1.2.4.1. Núcleo: verbo.
3.2.1.2.4.1.1. Mecanismos de formación de palabras.
3.2.1.2.4.1.1.1. Composición.
3.2.1.2.4.1.1.2. Derivación.
3.2.1.2.4.1.2. Tempo. Formas do pasado con dous
infinitivos (Er hat/hatte ihn nicht einladen wollen).
3.2.1.2.4.1.3. Aspecto: durativo. Verbos substantivados (Er ist beim/am Arbeiten).
3.2.1.2.4.1.4. Modo.
3.2.1.2.4.1.4.1. Konjunktiv I: estilo indirecto.
3.2.1.2.4.1.4.2. Konjunktiv II.
3.2.1.2.4.1.4.2.1. Estilo indirecto.

3.2.1.2.2.3.1.4. Sintagma adverbial (die Dame da
drüben).

3.2.1.2.4.1.4.2.2. Expresión da irrealidade (Um
ein Haar hätten wir den Bus verpasst). (Ampliación).

3.2.1.2.2.3.1.5. Sintagma preposicional (die Frau
an der Ecke).

3.2.1.2.4.1.4.2.3. Desexos irreais (Wären Sie doch
auch gekommen!).

3.2.1.2.2.4. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia.

3.2.1.2.4.1.4.2.4. Comparación irreal (Es sieht so
aus, als ob es bald regnen würde).
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3.2.1.2.4.1.4.3. Konjunktiv I e II con dous infinitivos (Er hätte die Sitzung vorbereiten müssen).
3.2.1.2.4.1.5. Modalidade:
3.2.1.2.4.1.5.1. Verbos modais: Konjunktiv II de
sollen. Proposta (Wir sollten langsam gehen).
3.2.1.2.4.1.5.2. sein + zu + infinitivo. Posibilidade
e necesidade.
3.2.1.2.4.1.5.3. haben + zu + infinitivo. Necesidade.
3.2.1.2.4.1.6. Voz pasiva.
3.2.1.2.4.1.6.1. Presente: werden + participio perfecto.
3.2.1.2.4.1.6.2. Pretérito: pretérito de werden +
participio perfecto.
3.2.1.2.4.1.6.3. Perfecto: presente de sein + participio perfecto + worden.
3.2.1.2.4.1.6.4. Pluscuamperfecto: pretérito de
sein + participio perfecto + worden.
3.2.1.2.4.1.6.5. Voz pasiva con sein.
3.2.1.2.4.2. Modificación do núcleo mediante sintagma preposicional: bestehen auf/aus/in… (Ampliación).

Nº 210 앫 Mércores, 29 de outubro de 2008
3.2.1.2.5.1.2.6. Pronominais: daran, ….
3.2.1.2.5.1.2.7. Interrogativos: wievielmal, wo(r)-...
3.2.1.2.5.1.2.8. Condicionais: dann, sonst...
3.2.1.2.5.1.2.9. Finais: dazu/dafür...
3.2.1.2.5.1.2.10. Instrumentais: damit, dadurch, ….
3.2.1.2.5.1.2.11. Conxuncionais: allerdings, also,
andererseits, drum, stattdessen, währenddessen, ….
3.2.1.2.5.2. Posición dos elementos.
3.2.1.2.5.3. Fenómenos de concordancia.
3.2.1.2.6. O sintagma preposicional.
3.2.1.2.6.1. Núcleo: preposición e locucións prepositivas.
3.2.1.2.6.1.1. Clases.
3.2.1.2.6.1.1.1. Temporais: außerhalb, innerhalb,
bei, von … an, ….
3.2.1.2.6.1.1.2. Locais: entlang, gegenüber...
3.2.1.2.6.1.1.3. Modais: als (Als Frau verdient
man weniger), ohne (Er fährt ohne Rücksicht auf
andere), über (Wir haben die Wohnung über
denselben Makler gefunden),…

3.2.1.2.4.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia.

3.2.1.2.6.1.1.4. Causais: aufgrund, aus, dank,
durch, vor (Vor Kopfweh konnte ich nicht einschlafen)...

3.2.1.2.4.4. Funcións sintácticas do sintagma
(verbo, suxeito, etc.).

3.2.1.2.6.1.1.5. Condicionais: bei (Bei schlechtem
Wetter fällt die Vorstellung aus)...

3.2.1.2.5. O sintagma adverbial.

3.2.1.2.6.1.1.6. Concesivas: trotz.

3.2.1.2.5.1. Núcleo: adverbio e locucións adverbiais.

3.2.1.2.6.2. Rección.

3.2.1.2.5.1.1. Mecanismos de formación de palabras.

3.2.1.3. Contidos ortográficos.

3.2.1.2.5.1.1.1. Composición.
3.2.1.2.5.1.1.2. Derivación.
3.2.1.2.5.1.2. Clases.
3.2.1.2.5.1.2.1. Temporais: dauernd, eben, her,
hinterher, kaum, kürzlich, mehrmals, neulich,
nochmals, nun, schließlich, weiter, zuletzt, zurzeit,
zunächst...
3.2.1.2.5.1.2.2. Locais: anderswo, dorthin, hierher, nebenan, herüber, hinüber (rüber)...
3.2.1.2.5.1.2.3. Modais: ebenfalls, eher, umsonst...
3.2.1.2.5.1.2.4. Causais: meinetwegen, somit, vorsichtshalber, daher, folglich...
3.2.1.2.5.1.2.5. Concesivos: dennoch.

3.2.1.2.6.3. Posición dos elementos do sintagma.

Os contidos serán basicamente os mesmos que os
recollidos en niveis anteriores. A diferenza radicará
no maior nivel de corrección que se lle poderá
exixir ao alumnado.
3.2.1.3.1. O alfabeto.
3.2.1.3.2. Representación gráfica de fonemas e
sons.
3.2.1.3.3. Ortografía das palabras estranxeiras.
3.2.1.3.4. Uso dos caracteres nas súas diversas
formas: maiúsculas e minúsculas, cursiva, negra...
3.2.1.3.5. Uso dos signos ortográficos: apóstrofo,
diérese, comiñas, guión...
3.2.1.3.6. Estrutura silábica. Separación de sílabas.
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3.2.1.3.7. Abreviaturas, siglas e símbolos.
3.2.1.3.8. A puntuación nos diferentes tipos de
textos: coma, punto, comiñas, guión, separación
entre palabras...
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3.2.1.2.2.2.3. Indefinidos: irgendwer/irgendwas.
3.2.1.2.2.3. Modificación do núcleo:
3.2.1.2.2.3.1. Mediante determinantes:
3.2.1.2.2.3.1.1. Demostrativos: jener/jene/jenes,
solche.

3.2.1.4. Contidos fonéticos.
Os contidos serán basicamente os mesmos que os
recollidos en niveis anteriores. A diferenza radicará
no maior nivel de corrección que se lle poderá
exixir ao alumnado.

3.2.1.2.2.3.1.3. Sintagma adverbial (der Unfall
damals).

3.2.1.4.1. Sons e fonemas vocálicos e as súas
combinacións: vogais u-i-ü ditongos ei, au, eu...

3.2.1.2.2.3.1.4. Sintagma preposicional (Hoffnung
auf Frieden).

3.2.1.4.2. Sons e fonemas consonánticos e as súas
agrupacións: consoantes pfl, qu, zw...

3.2.1.2.2.4. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia.

3.2.1.4.3. Procesos fonolóxicos: b-d-g no final de
palabra, as combinacións ng-nk, o ataque silábico...
3.2.1.4.4. Acento dos elementos léxicos illados.
3.2.1.4.5. Acento e atonicidade: patróns tonais no
sintagma.
3.2.1.4.6. Acento e atonicidade: patróns tonais na
oración.

3.2.1.2.2.3.1.2. Cuantificadores: dreifach...

3.2.1.2.2.5. Funcións sintácticas do sintagma
(suxeito, obxecto directo, etc.).
3.2.1.2.3. O sintagma adxectival.
3.2.1.2.3.1. Núcleo: adxectivo.
3.2.1.2.3.1.1. Mecanismos de formación de palabras.

Avanzado 2.

3.2.1.2.3.1.1.1. Composición.

3.2.1.2. Contidos gramaticais.

3.2.1.2.3.1.1.2. Derivación.
3.2.1.2.3.1.2. Adxectivo en función atributiva.
Declinación segundo o determinante do substantivo. (Ampliación).

3.2.1.2.1. A oración composta.
3.2.1.2.1.1. Subordinación.
3.2.1.2.1.1.1. Expresión de relacións lóxicas.
3.2.1.2.1.1.2. Causa: zumal.

3.2.1.2.3.2. Modificación do núcleo mediante sintagma preposicional: wütend auf, zuständig für, …
(Ampliación).

3.2.1.2.1.1.3. Resultado: als dass.

3.2.1.3.3.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia.

3.2.1.2.1.1.4. Restrición: insofern.
3.2.1.2.1.1.5. Oposición: wogegen.
3.2.1.2.1.1.6. Concesión:
wenngleich.

obgleich,

3.2.1.3.3.4. Funcións sintácticas do sintagma.
obschon,

3.2.1.2.1.1.7. Condición: insofern.
3.2.1.2.1.1.8. Modo: je nachdem.
3.2.1.2.2. O sintagma nominal.
3.2.1.2.2.1. Núcleo: substantivo. Mecanismos de
formación de palabras.
3.2.1.2.2.1.1. Composición.
3.2.1.2.2.1.2. Derivación.
3.2.1.2.2.2. Núcleo: pronome.
3.2.1.2.2.2.1. Persoais: o pronome “es” de uso
obrigatorio ou facultativo. (Ampliación).
3.2.1.2.2.2.2. Demostrativos: jener/jene/jenes.

3.2.1.2.4. O sintagma verbal.
3.2.1.2.4.1. Núcleo: verbo.
3.2.1.2.4.1.1. Mecanismos de formación de palabras.
3.2.1.2.4.1.1.1. Composición.
3.2.1.2.4.1.1.2. Derivación.
3.2.1.2.4.1.2. Tempo.
3.2.1.2.4.1.2.1. Perfecto. Uso futuro (Ich habe das
bis Freitag gemacht).
3.2.1.2.4.1.2.2. Futuro I. Suposición. (Er wird
schon kommen).
3.2.1.2.4.1.2.3. Futuro II. Suposición. (Er wird
schon angerufen habe).
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3.2.1.2.4.1.3. Modalidade. Verbos modais.
3.2.1.2.4.1.3.1. Uso subxectivo de müssen, dürfen, können.
3.2.1.2.4.1.3.2. Sollen, wollen. Estilo indirecto
(Es soll morgen regnen. / Der Zeuge will den Täter
erkannt haben).
3.2.1.2.4.1.4. Voz pasiva.
3.2.1.2.4.1.4.1. Estruturas alternativas á voz pasiva.
3.2.1.2.4.1.4.1.1. Lassen + infinitivo (Er lässt den
Brief von seinem Bruder schreiben).
3.2.1.2.4.1.4.1.2. Participio perfecto + substantivo
(Das gestohlene Auto).
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3.2.1.2.6.1. Núcleo: preposición e locucións prepositivas.
3.2.1.2.6.1.1. Clases.
3.2.1.2.6.1.1.1. Locais: diesseits, jenseits, ….
3.2.1.2.6.1.1.2. Modais: außer (Der Fahrstuhl ist
außer Betrieb), entsprechend, gemäß...
3.2.1.2.6.1.1.3. Causais: anhand, infolge, um …
willen, zuliebe, ….
3.2.1.2.6.1.1.4. Condicionais: im Falle...
3.2.1.2.6.2. Rección.
3.2.1.2.6.3. Posición dos elementos do sintagma.
3.2.1.3. Contidos ortográficos.

3.2.1.2.4.1.4.1.3. zu + participio presente + substantivo (Die zu lösende Aufgabe).

Os mesmos que en Avanzado 1.

3.2.1.2.4.2. Modificación do núcleo mediante sintagma preposicional: sich sehnen nach... (Ampliación).

Os mesmos que en Avanzado 1.

3.2.1.2.4.3. Perífrases verbo-nominais (Funktionsverbgefüge).

Avanzado 1.

3.2.1.2.4.4. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia.
3.2.1.2.4.5. Funcións sintácticas do sintagma
(verbo, suxeito, etc.).
3.2.1.2.5. O sintagma adverbial.
3.2.1.2.5.1. Núcleo: adverbio e locucións adverbiais.
3.2.1.2.5.1.1. Mecanismos de formación de palabras.

3.2.1.4. Contidos fonéticos.

Árabe

3.2.1.2 Contidos gramaticais.
1. 
1.1.    :

1.3. (... " #$% &)  
1.4. '%*;<
1.5. (...#@ J #QXJ) =%> ?%"
2. Y[
2.1.    :Y; Y[

3.2.1.2.5.1.1.2. Derivación.

2.2.    :\] ^_%

3.2.1.2.5.1.2. Clases.

2.3.    :Y[ "

3.2.1.2.5.1.2.2. Locais: auswärts, fort, hier herum,
quer über/durch...
3.2.1.2.5.1.2.3. Modais: vergebens...
3.2.1.2.5.1.2.4. Causais: sicherheitshalber, infolgedessen...



1.2.    :    

3.2.1.2.5.1.1.1. Composición.

3.2.1.2.5.1.2.1. Temporais: seither, stets, unterdessen...



2.4.    :`y{ ^|
2.4.1. ~= { / & + Y}[ \
2.4.2. Y| 
2.4.3. "*  &%;>  :%
2.5. { # # :?% `%"
2.6. (
} |) \%& Y[ ~ J

3.2.1.2.5.1.2.5. Finais: hierfür, ….

3.  

3.2.1.2.5.2. Posición dos elementos.

3.1. }   ^_%

3.2.1.2.5.3. Fenómenos de concordancia.

3.2. (...#  #Y")  "

3.2.1.2.6. O sintagma preposicional.

3.3. ( #?%| #?%; #) * $"
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citan a continuación, para levar a cabo as actividades e funcións comunicativas do nivel.

3.4. %}  
4. =   %]

Oración.

4.1.    : * {"

- Actitude do falante e modalidades de oración:

4.2.   :  {"

modalidade enunciativa (㒠⧟⦿材⥭⹅ℕ), inte-

4.3.    : ; {"

rrogativa᧤扨䱜㍔⑄㒠ⅻ尐ㆅ兼Ⓙ⅏⃗㢅⊨?᧥,

4.5.    : %y[; {"

imperativa (Ⓔ┷!), exclamativa

Avanzado 2.

᧤␜┯ₙ㒠㉔權⋩䤓ℚ!᧥,

3.2.1.2. Contidos gramaticais.

desiderativa᧤尐㢾㼰ₚ楷,

年⮩Ⰼ!;庐厌⍞⇯扨㫆᧥e dubitativa (+ afirma-

1. 

tivas, negativas e enfáticas).

1.1. (...#& #~ ) $ ] ?%"

- Orde dos elementos en cada tipo de

1.2. Y[ ?%"

oración♴兢㨓: posición do suxeito

1.2.1. Q # #" :% &

(⇯尐㒠⋩⅏⃗?) e dos complementos

1.2.2. $%y  #\%};< #\% :^% &

(㒠扨₹㢮㦮⏼尐✛Ⅵ㈊ㄤ䤓䪣䴅㷳桽欧 /

1.2.3. ...#}{ #$% # { #  :] &

㢮㦮⏼᧨ 㒠尐㈊ㄤ䤓✛Ⅵ䪣䴅㷳桽欧) Implicacións do significado da diferente organización informativa do texto.

1.3. (> %= ) %}=
2. Y[

- Elipse de elementos (㒠尐⠬✥⟰᧨Ⅵ⃮尐).

2.1.  ~ `%"

- Reforzo do uso de oracións impersoais (㦘 / 㢾,

2.1.1. | #_ :~
2.1.2. |  #?% #& :

Ⓗ歝ℕ᧨⸘槨᧨㿊Ⓙ劐ⷵⒿ劐). Usos impersoais
de 㦘 e 㢾.

3.  
3.1.  #%" #" : "

- Oracións activas con 㔙. Formación, requisitos

3.2. %= #% #%" #" : |; "

e usos. Sux + (neg)+ aux + 㔙 b¬ c.dir (全) + V...:

3.3. (¡% ~" ¢ £)  ¡%[ 

㒠ₜ尐㔙扨K勂䘾抐全⇯.
- Oracións pasivas con 嬺, ♺, 全 e 常. Forma-

4. =   %]
4.1. (%y; #%y;) ? ¤ {"

ción, requisitos e usos: SN1 + (neg) bèi 嬺 SN2 (gi

4.2. (<] J%}=) = ; {"

全) V- ... (㻇☮デデ嬺Ⅵ劐洑).

4.3. (=* \
¦ %>  _) ¥%; {"

- Oracións coa construción 㢾...䤓. Requisitos,

4.4. ( ;J" ~%) `%§;< {"

funcións e usos (⇯㢾㊝⃗㧴䤓?

4.5. (©={  |ª{ %=) ¨%§; {"

㒠㢾⧟歭㧉㧴䤓). Repercusións da alteración da

4.6. ([ª =~

orde: Sux (+neg) + 㢾...+ V 䤓 ; sux 㢾 + V-Cd +

) &~ {"

4.7. ({ { Y) %; {"

䤓; sux 㢾 + v 䤓 + Cd (㒠ⅻₜ㢾⃬䍈朮桷䤓 ~

4.8. (~"   _) ~ {"

㒠ⅻₜ㢾⃬䍈朮䤓桷).

4.9. (= Y[ % &)  {"

Chinés
Avanzado 1.
Uso contextualizado dos recursos programados
nos cursos anteriores, que se reforzan, e dos que se

- Usos da pasiva do chinés fronte aos da pasiva
en galego, español ou en inglés. Diferenzas coa
construción 㢾...䤓.

Oración complexa.
- Coordinación afirmativa e negativa. Reforzo da

coordinación copulativa ♗...♗, ⃮...⃮,

19.606
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㡈槱...㡈槱, ㄅ₣ / 力₣, ₜ⇕…⃮, disxunti-

Grupo do nome.

va 执㢾, 㒥㢾 e adversativa ⇕㢾, ₜ扖, 䏅力,

- Funcións do grupo do nome. Partículas ou mar-

⊡㢾.
- Subordinación adxectiva (ou de relativo): espe-

cas desas funcións: -䤓1 / -䤓2 / -䤓3 / ø.
Nome.

cificativa (P.Rel.+ 䤓+N. [Prop. Adxectiva Especi-

- Reforzo das clases de nomes.

ficativa 䤓] + N) fronte a explicativa (N, [Prop.

- Formas léxicas de indicar o concepto de xénero

Adxectiva Explicativa 䤓 ], + N).
- Cambio na orde dos determinantes (posesivos,

demostrativos, indefinidos e numerais) respecto á
proposición de relativo e ao nome núcleo
(扨ₘ₹㓃䧋柫䤓ⷵ䞮掌㈗䞷┮ /

㓃䧋柫䤓扨ₘ₹ⷵ䞮掌㈗䞷┮).

(䟆㦚♚ / Ⰲ㦚♚).
- Formas de indicar o concepto de plural: -ⅻ, 掌,

⑯᧨K (劐ⅻ, ⷵ䞮ⅻ).
- Vocativo expresado entre

pausas᧤⺈ℕ᧨恾㢢㠾᧨Ⓔ㉧ℕ㓢䟄幬全㒠᧥.
Determinantes.

Utilización de 㓏diante do verbo nas proposicións adxectivas sen consecuente expreso e en
función de atributo (⇯䤓ソ┸㢾㒠㓏榏尐䤓).
Eliminación do nome núcleo na subordinación adxectiva de carácter xenérico
(⮶◺㢾㦏榏尐㒠ⅻソ┸䤓 (ⅉ)).
- Oracións de Verbos en serie -para expresar a
subordinación nominal ou completiva (⇯孔䟄幬㈗㡈≎᧨㒠䓅㹜尐㒠ⷵ喀㠖᧨Ⅵ✌ⅳ

⇯㓺⦿᧨㒠欈枍㈗⋋杀,Ⅵ≰㕌䍮).
- Repetición e transmisión de información, peti-

cións, ordes, consellos, etc. ᧤Ⰸ┬㒠♑┯↩帽᧷

⇯桼⣃; Ⅵ広ⅥⒿ䤓㢅⊨㓢䟄幬全㒠. Transformacións implicadas na repetición das propias palabras ou das palabras doutros segundo a situación de
comunicación
᧤扨₹㢮㦮㧴䦚㒠Ⅵ♺㒠ₙ₹㢮㦮♊䦚Ⅵ᧥.
- Subordinación adverbial (ou circunstancial).

Consolidación e reforzo dos nexos: Temporal:
-䤓㢅⊨᧨-ⅴⓜ, -ⅴ⚝, 扈...扈᧨ ... ⻀ e
V-ℕ... ⻀. Condicional: 尐㢾, Ⱁ㨫, ⋖Ⱁ, ⋖∎...

- Posesivos. Reforzo e ampliación dos usos de

㒠䤓, ⇯䤓, Ⅵ䤓 (⇯ⅻ䤓㔳䏶). Condicionais para
a eliminación da partícula 䤓 (㒠䓇䓇).
- Demostrativos. Usos especiais de 扨 e 挲

(扨₹ⷵ䞮, 挲K⺞ⷸ). Connotación despectiva
do demostrativo.
- Indefinidos 1. Usos especiais de ⑯᧨K, 㹞, 㠃

y㩟
- Numerais. Formas e usos especiais. Insistencia

en ℛ, ₳(㒠ℕ₳⺐≰ℕ), ≸ (㒠ⅻ≸), 榅
(ₒₖ(榅)℣䤍榅℣) e nos cardinais co prefixo 䶻
(䶻㶰). Xestos dos números e sistema monetario:
Det. Num.+ Clas. ⧦ / 㹪/ ⒕ + 杀. Anos, matrículas e teléfonos.
- Interrogativos. Reforzo de ⅏⃗, ⑯ e ⮩⺠.
- Combinatoria e posición dos determinantes respecto aos clasificadores (ou palabras medidoras) e
ao nome núcleo (⇯(䤓)挲₳⇜⮥⦌㦚♚).
- Marca cero: anteposición verbal (determina-

⻀ (⃮),

ción忋 恠ℕ) fronte a posposición (indeterminación

♹尐...⻀᧨棳槭᧨尐ₜ㢾...⻀᧨ₜ㢾...⻀㢾...尐

恠ℕ忋). Equivalencia na nosa lingua: artigo de-

ₜ䏅....⻀㢾, ♹㦘...㓜. Causal-consecutiva : ⥯ /

terminado/indeterminado (o ladrón/un ladrón). Outros valores e casos especiais.

䟀ℝ… 㓏ⅴ / ⻀, ⥯…䤓␂侊... 㓏ⅴ / ⻀.
Concesiva :夌䏅… ⊡ / ♾㢾 /执㢾, ⻀㢾 … 执,

Clasificadores ou palabras medidoras.
- Consolidación e reforzo de usos dos clasifica-

㡯幉 … 掌 / ⃮. Final (䤓㢾, 䦐㈦, 㢾ℕ…

dores individuais: 㔙, 㦻, 㧰, ♹, ㆯ, 㨩, 㓏, ⇜, ◈,

㓜… 䤓).

ↅ, ♲, ₹.
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- Consolidación e reforzo de usos dos clasifica-
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dores colectivos: ⺈, ♛, 㓢, ◐, ◒, 嫛, ⯦, ⓾, ソ,

Outras formas de complementos do nome (diante
do nome-núcleo): nome en aposición (煓㽂,

扭, 㿐.

煝捷栎), adxectivo en

- Consolidación e reforzo de usos dos clasifica-

dores partitivos: , 捷, ⧦, ⥱, ◙, 㔙, 㪞, 䓖, 㹄,
䍈, 冉, 戃.
- Consolidación e reforzo de usos dos clasifica-

dores transitorios: ▔, 嬚, 䞅, 凟, 䬦, 㧾, 乽, 㕌⻘,
䥡, 乀, 㩅.
- Consolidación e reforzo de usos dos clasifica-

dores estándar: ⏻⒕, ⏻⺇, ⏻摛, 㠳, ⏚, 㦻, 䍈,
Ⓤ, ⒕, 䱡, 㹪, ⮸, .
- Combinatoria dun mesmo nome con distintos

clasificadores: Det. + Clas. + N (ㆯ㞾䯷
/㦻㞾䯷, 㫈丆 / ♛丆 / 㔙丆).

aposición᧤儵剿᧨侾ℕ᧨⥭⹅ℕ᧥e oración adxectiva ou de relativo
(㒠ⅻ㎂䤓挲₹㓎⦷⃰ₚ).
Pronomes.
- Reforzo das formas, funcións, posición, combinatoria, uso/omisión.
- Pronomes persoais: funcións, formas, combina-

toria e colocación.
- Formas de tratamento habituais (⇯/㌷).
- Importancia da ausencia de pronome persoal

(㒠øℕø, fronte á nosa lingua merqueilla.
- Obrigatoriedade do pronome persoal co marca-

dor activo 㔙 e o pasivo 嬺.
Complementos do nome.
Adxectivos (invariables). Consolidación e reforzo.
- Combinatoria con 䤓: ausencia (Ⰼⅉ,

儱啀᧨⦌䵚⮶ⷵ) /presenza (㈗Ⰼ䤓ⅉ). Adxectivos combinados con certos substantivos de carácter
literario e que teñen a súa orixe en chinés clásico:
ausencia de䤓.
- Posición e combinación do adxectivo con outros elementos dun SN: posesivo + demostrativo +
numeral + clasificador + adxectivo + nome
(㒠扨₳₹⅁䓀䤓㦚♚).
- Posición (antepostos ao nome e especificati-

vos). Diferenzas cos verbos estativos de cualidade
(Ⰼⅉ / ⅉⰌ).
- Graos do adxectivo: utilización de ㈗-, ⮹-

᧨㦃-, 㹣戒- , 㦏-㨐ℕ, -㸊ℕ᧨㗉-...-䤓, -䤓,
ₜ㈦ℕ. Casos especiais. Adxectivos que non admiten o grao.
- Casos de lexicalización de Adx+ N

(煓廕,氨䍮).
- Valores dos adxectivos reduplicados + partícula

䤓–de (䤓).
- Adxectivos e verbos de calidade: características

comúns e diferenciadoras (䆑ℽ, 䩼, 䩽, 䢵,楍扖).

- Pronomes posesivos, demostrativos, indefinidos
e numerais.
- Pronomes interrogativos: 庐᧨⅏⃗+ ø᧨❹ +

₹ + ø᧨⑯ + ₹ + ø, ⮩⺠ + ø.
- Relación entre os pronomes interrogativos e in-

definidos: 庐, ⅏⃗, ㊝⃗, ㊝⃗㫆, ⅏⃗, ⮩⺠ /
⑯j´ + Clas., ❹⏎o❹摛, ❹ + Clas., ⃗ e
⅏⃗㢅⊨.
- Pronome relativo 䤓.
- Pronome reflexivo 呹むᇭ

Grupo do verbo.
- Núcleo –verbo– e complementos.
- Falta de concordancia do verbo co suxeito. Mecanismos para detectar o suxeito e os distintos tipos
de complementos.

Verbo.
- Propiedades do verbo. Consolidación e reforzo
das clases de verbos.
- Maneiras de expresar o concepto de tempo:
presente, pasado, futuro e habitualidade. Usos especiais.
- Valores aspectuais: perfectivo -ℕ, imperfectivo

progresivo⦷-, 㷲⦷-, 㷲⦷-...⛱, imperfectivo du-
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rativo -䧏, perfecto experiencial -扖1, perfecto recente -扖2, incoativo -怆㧴, continuativo -ₚ♊.
- Clases e usos dos verbos resultativos gramati-

cais Ⓙ, 屐, 怆, ℕ, Ⰼ (扨♹㓚嫷⮹忄᧨㒠ₜ怆)
e léxicos (㘷, 䴎䫃, 㜤䬝, 㓢⧞, 㜭).
- Verbos direccionais simples♊, 㧴, ₙ,ₚ, 忿,

Ⓙ, ⦷ (㖎⒉㧴) e compostos (㚻扪♊).
- Valores dos verbos reduplicados

(䦚䦚᧨㭏㩴㭏㩴). Usos especiais.
- Valores modais a través de verbos auxiliares:

↩, 厌, ♾ⅴ; 尐, ㈦, ㄣ年, ㉔權.
- Formas de expresar o imperativo: ₜ尐y Ⓔ.

Suavización a través de partículas modais (⚶).
- Perífrases verbais de uso frecuente

(⠫㶱䃇㾂᧨㎂♊).
- Verbos transitivos e matices das 4 posicións do

CD: 1. (Sux) + V+ CD (ⷵ䞮め兞⋩⸛┮庍). 2.
(Sux) + CD+ V (ⷵ䞮┮庍め兞⋩⸛ℕ). 3. (Sux) +
㔙 CD + V (⺞ⷸ㔙嗅㧾㓢䫃ℕ). 4. CD +Sux + V
(煓懵㒠㈗⠫㶱).
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Adverbios e locucións adverbiais.
- Consolidación e reforzo dos adverbios e locucións adverbiais:
- De tempo: (㡸, 㣩, ⅴ⚝, ⅴⓜ, 䘿⦷, ␜᧨

␜㶰, め兞, 执, 㢷⮸, ⓜ⮸, 泻ₙ, 挲㢅, 挲⃗,
㻇扫, 㦘㢅⊨, デデ, 㦘㶰, ⅙⮸, 㢝⮸, ⚝⮸).
- De lugar: (扨摛 扨⏎, 挲摛 , 挲⏎, 㡐扈, ⛷⦃,

⺈槱, Ⓙ⮓... 掌, ⓜ槱 , ⓜ扈, ⚝槱, ₙ槱, ₙ扈,
⚝扈, ₚ槱, ₚ扈, 摛槱, 摛⯃, ⮥槱, ⮥扈).
- De modo: (ⰌⰌ⏎⦿, ㏱㏱⦿, ㉺㉺⦿,

㉺㉺⃟⃟⦿, ⸘⸘槨槨⦿, 咡咡㦜㦜⦿). Casos de
reduplicación.
- Posición respecto ao verbo e ao suxeito: adver-

bios de tempo e actitude/adverbios de modo. Posición preverbal/posverbal dos adverbios de tempo:
puntualidade/duración (㒠ₘ䍈朮⚒毼 /

㒠⚒ℕₘ₹⺞㢅䤓♜). Adverbios móbiles
(⺕㧴᧨㢷⮸) fronte a adverbios fixos (♹, ⻀, 㓜 /

⻀).
- Consolidación e reforzo dos adverbios de can-

tidade ou de medida (⑯⃝, ㈗, ㈗⮩, ㋷⺠, ⮹,

公ₜ) modificando diferentes categorías

- Verbos que exixen CD e CI: 全, 抐, 执, Ⅷ.

(㈗侾᧨㈗⮩㦚♚᧨㈦㈗㉺) e outro adverbio

- Os verbos auxiliares, os verbos de estado e os

(㈗扫). Usos de 䍈⏎ e 㦘䍈⏎. Gradación do
adverbio.

verbos adxectivais (ou de calidade). O seu comportamento coa negación e cos sufixos aspectuais.
- Os clasificadores verbais 㶰, 扈, ⥭y 怮.
- Voz activa con 㔙. Formación, requisitos e

- Adverbios interrogativos: ❹⏎᧨⅏⃗㢅⊨᧨

㊝⃗᧨㊝⃗㫆, ⅏⃗㢅⊨, ⅏⃗. Posición na
oración. Calcos e erros frecuentes.
- Reforzo dos adverbios de afirmación, negación

usos. Sux + (Neg)+ Aux + 㔙 C.Dir (全) + V...:

e dúbida: 㢾, ⺈, 䦮, ₜ, 㼰, ⅝ₜ, ⅝㦹, ⃮ₜ,

㒠ₜ尐㔙扨K勂䘾抐全⇯. Combinación coa negación e cos verbos auxiliares.

⃮㼰, ⸛⏷ₜ, ⃮幇 , 㒥幇.

- Voz pasiva con嬺, ♺, 全 e 常. Formación, re-

quisitos e usos: SN1 + (Neg) 嬺 SN2 (全) V- ...
(㻇☮デデ嬺Ⅵ劐洑ℕ). Combinación coa negación e cos verbos auxiliares.
- Usos da pasiva do chinés fronte aos da pasiva

en galego e español. Diferenzas coa construción㢾...䤓.

- Adverbios negativos e a súa interacción con ou-

tros adverbios.
Partículas.
- Consolidación e reforzo das clases de partículas
e da súa posición na frase.
- Usos da partícula 䤓: posesión (㒠䤓䟄厠), re-

lativo (㒠䱮䤓㓎), pronominalización (儱唁䤓),
construción 㢾…䤓 (Ⅵ㢾⧟歭㧉㧴䤓).
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- Partícula de grao ㈦. A súa negación.
- Partícula modal oracional ℕ fronte a sufixo

verbal perfectivoℕ: (め兞) O +ℕ / V + ℕ...
(㒠₳㦻ℕ / 㒠ℕ₳㦻).
- Repercusións na negación: 执㼰 (㦘) + V... ⛱ /

㼰+ V + ø... (㒠执㼰⛱ / 㒠㼰).
- As partículas modais oracionais. Formas e usos

(cambio de situación, decisión tallante, certeza, énfase, estrañeza, reafirmación, suposición, aprobación, contrariedade, suavización de ordes, familiaridade e cortesía):
ℕ᧨䤓᧨⛱᧨⚦᧨⢪᧨⚶᧨❵᧨⟙᧨⛏᧨❖᧨
⟵ (Ⅵₜ⠬握ℕ䧰屘⚶! ⇯执㼰⚒毼⛱?).
Enlaces.
Conxuncións e locucións conxuntivas.
- Consolidación e ampliación dos coordinantes:

copulativos: ㄅ₣, 力₣᧨ₜ⇕...⃮/执᧨
ₜ⇕...扭...⃮/掌, ♗...♗, 㡈槱...㡈槱, 怙...怙;
disxuntivos: 执㢾᧨㒥㢾᧨㒥劔㢾; adversativos:
♾㢾, ⇕㢾, ₜ扖, 䏅力, ⊡㢾.
- Consolidación e ampliación dos subordinantes:
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- Usos detallados de 全᧨⅝, ⦷, 恮, ⧟, 䞷, 㦎,

䱊, ⍞, ♺, 棳ℕ, 㖘, 㽎, ␂ℝ .
- Posposicións (SN + part. locativa –posposición

–): consolidación e ampliación.
- Posición: SN + part. locativa (posposición) (Ⅵ

ⅻ 㔙 扨K 導㟍⦷ 㫛ㄤₚ).
- Usos detallados de ₙ,ₚ,摛, ⓜ槱, ⚝槱, ⺈槱,

⚂扈, ふ扈, 㡐扈, 棓扠.
- Presenza/ausencia de 槱, 扈, ⯃.

Discurso.
Cohesión.
Mantemento do tema:
Recursos de substitución sinxelos con referente
claro: elipse, pronomes e adverbios ou expresións
con valor anafórico
(挲₹᧨挲᧨挲⏎᧨㫆䤓⦿㡈᧨挲ↅℚ㍔

᧨挲₹桽欧).
Procedementos léxicos: sinónimos, hiperónimos/hipónimos᧤枳᧨杂>ぴ␆᧥, a través dun
dos termos que entran na definición᧤ⅉ᧨梮栎᧨栎⸧᧥᧨nominalización

temporais: -䤓㢅⊨, ⅴⓜ, ⅴ⚝, 扈...扈᧨...

᧤䵚Ⓤ椆⏴䓀㍔....㋚䓀㢾....᧥, proformas léxicas:

⻀ e V-ℕ... ⻀.; condicionais e hipotéticos: Ⱁ㨫 /

桽欧᧨ℚↅ᧨欧 (㉔權⚠丰㙟⒉┯

⋖Ⱁ / 尐㢾 / ⋖∎... ⻀/⃮, ♹尐... (⻀),
棳槭,尐ₜ㢾...⻀᧨ₜ㢾...⻀㢾...尐ₜ䏅⻀㢾,

堹䤓桽欧᧨⇕丰⅝㧴ₜ㙟扨₹欧). Expresións referenciais: 扨ↅ᧤年᧥ℚ᧨め兞㙟扖ℕ

♹㦘...㓜; -䤓幬...⻀.; causais-consecutivos: ⥯ /

᧤ₙ₹㦗㦘₹␂ℝ García Marquez

䟀ℝ/ ⥯䤓␂侊 ...㓏ⅴ / ⻀; concesivos : 夌䏅

䤓⺞広♙年⇫⹅⺈導䙼䓨㠖ⷵ㈀❜䤓↩帽᧥.

...⊡ / ♾㢾 / 执㢾, ☂∎ / ⻀㢾...⃮ / 执, 㡯幉 /
ₜ丰...掌 / ⃮; finais: ℕ, 䤓㢾, 䦐㈦,
㢾ℕ...㓜/力...䤓; comparativos: de igualdade
(A恮 B㫆 +V), de superioridade (A b´ 㹣B +V) e
de inferioridade (A 㼡-㦘-B 挲⃗+V, A ₜⰑ
B挲⃗+V).
Preposicións e posposicións.
- Preposicións (coverbos): consolidación e am-

pliación.
- Posición na oración: Suxeito e/ou tópico +

[CoV.-SN] + V (ₙ㦗㒠㦎ㆯ劐ₙ庍,

煝槡㢷⮸Ⓙ⃰ₚ♊ℕ).

Elipse do nome núcleo dun grupo nominal, nos casos en que se sobreentende polo contexto situacional ou
lingüístico᧤䟀ℝ䋺懵㟔椫䤓☮⥯㓏㦘䤓㡔⸱掌

㉔權ₚ懵᧨㦘䤓᧤㡔⸱᧥忿恾䱊᧨
㦘䤓᧤㡔⸱᧥⦷☮⦿䷘䧏᧥. Posición preverbal
para os nomes xa presentados (忋 恠ℕ fronte a

恠ℕ忋).
Coherencia da temporalidade verbal no discurso
(挲₹㢅⊨).
Conectores.
- Reforzo de conectores 1: ♗...♗, ⃮...⃮,

㡈槱...㡈槱, ㄅ₣ /力₣, ₜ⇕…⃮ (执),
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⥯᧨㓏ⅴ᧨....䤓㢅⊨᧨♵⮥, 㹣Ⱁ,
♹尐...⻀᧨棳槭᧨尐ₜ㢾...⻀᧨ₜ㢾...⻀㢾...尐
ₜ䏅⻀㢾, ♹㦘...㓜. Reforzo de conectores 2:
⥯ / 䟀ℝ… 㓏ⅴ / ⻀, ⥯䤓␂侊... 㓏ⅴ / ⻀,
夌䏅… ⊡ / ♾㢾 /执㢾, ⻀㢾 … 执, 㡯幉 … 掌 /
⃮, 䤓㢾, 䦐㈦, 㢾ℕ… 㓜… 䤓.
- Estudo detallado do conector aditivo

棳ℕ......⃚⮥
(Ⅵ棳ℕ㑑導䙼䓨幼⃚⮥᧨执㑑㻘幼), do consecutivo ⥯㷳 (Ⰸ㈗䞷┮床⥯㷳劒ℕ䶻⚜), do
contraargumentativo 㗱♴幬広
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melódicas e signos de puntuación; identificación e
produción dos patróns melódicos propios dos actos
de fala e as estruturas discursivas do nivel).
Elementos propios da conversación (en diferentes
rexistros e actitudes).
- Uso do pronome persoal explícito: como marcador de cambio de quenda
᧤⇯屘㈦㒠広㈦Ⱁ⇤᧻-㒠屘㈦⇯㦘拢䚕᧥, co-

mo indicador de subxectividade᧤㒠ₜ⚛㎞ᇭ㒠᧨

㒠䤓䦚㽤㢾...᧥, como marcador de contraste discursivo᧤㒠⦷扨摛᧨⇯忿᧥e para desfacer ambigüidades᧤㒠㢝⮸㓢䟄幬全⇯᧥.

xustificativo 㡱䏅 (㡱䏅⇯め䩴拢ℕ᧨

- Marcadores para dirixirse a alguén segundo a
situación 1: formas de tratamento;
⺈ₜ怆/ₜⰌ㎞㊬/庆.../庆䦚᧥, sau-

㒠⻀㼰㉔尐⛙幘⇯ℕ).

dar᧤❝+⚜ⷦ=⇯㦏扠Ⱁ⇤᧻❖+⚜ⷦ᧨Ⰼ⃔ₜ

(扨ↅℚ㈗摜尐᧨㗱♴幬広⇯㈦帳䦮⦿♊⋩) e do

Organización.

屐᧨㈗浧␃䦚Ⓙ⇯.᧥, responder a un saúdo

Elementos de textos orais ou escritos.

(㈗Ⰼ᧨庱庱᧨⇯⛱᧻㈗Ⰼ᧨劐㫆), solicitar ao
interlocutor que empece a falar᧤⇯屘㊝⃗㫆᧻劐⏓᧨㒠㎂桽⇯ↅℚ᧻᧥,

- Marcadores de iniciación: fórmulas de saúdo,
presentación, introdución do tema:
庆桽᧨╂洍᧨煊䍵⇯᧨⺈ₜ怆᧨ₜⰌ㎞㊬, 氥⏗

(↩⃚ⓜ᧨㒠ⅻ氥⏗庆䘚⏗䞮幁幬).

empezar a falar (⺈ℕ᧨

⇯䩴拢⚦᧻᧨㒠㎂⇯⸩ₜ䩴拢ᇭ⻀㢾扨㫆᧨

- Marcadores de estruturación: ordenadores (de

⇯䦚...), cooperar (⺈⟙/㢾扨㫆᧨䩴拢...⚦᧻),

apertura, de continuación e de peche) comentadores, digresores: 挲⃗᧨氥⏗᧨欉≎

reaccionar
(䦮䤓❖㢾⚦᧻Ⓔ⚢㒠ℕ広䦮䤓), refor-

(↩⃚ⓜ᧨㒠ⅻ氥⏗庆䘚⏗䞮幁幬,

zar ᧤㢾扨㫆䤓᧨㇢䏅䫽⸩⸭棔ₙ

欉≎桽ₚ᧨ ⇯⅙㣩⅏⃗᧻).

㹺㡯䠠桽᧥.

- Marcadores de reformulación: explicativos

- Marcadores para dirixirse a alguén segundo a

⻀㢾広

situación 2: implicar ao interlocutor (⺈⚶

(Ⅵ㢷⮸䞮䡔ℕ᧨⻀㢾広Ⅵ⅙⮸ₜ㧴ₙ䙼ℕ), rec-

⇯㊝⃗䩴拢…⇯め兞䩴拢ㄣ年...), asentir, con dis-

tificativos 㦃䫽⒖⦿広

tintos matices᧤Ⓔ␜広ℕ㇢䏅咻㧴広᧨

(Ⅵ㢝⮸ₜ㧴ₙ䙼ℕ᧨㦃䫽⒖⦿広Ⅵ戭勛ℕ), de

㒠⚛㎞᧨⇯広䤓㒠⮶捷⒕掌⚛㎞...᧨⻀㢾広...᧷

distanciamento 㡯幉Ⱁ⇤ (㡯幉Ⱁ⇤,㒠㎂♊䦚Ⅵ)

Ⰼ᧨㫈㗽㒠䤓䦚㽤᧥, contradicir, con distintos

e recapitulativos ㋊⃚

matices (,Ⰼ᧨⇕...,㼰扨⥭ℚ᧷㡯幉Ⱁ⇤᧥, clari-

(㋊⃚᧨⇯㼰⋩Ⰼ扨欈ぴ⇫).

ficar as opinións ᧤ㄅₜ⸛⏷扨㫆᧨力㢾....,

- Puntuación e parágrafos. Emprego dos signos de
puntuación como marcadores do discurso (con especial atención ao significado discursivo dos signos
punto, punto e coma, puntos suspensivos, interrogación; exclamación; paréntese; raia). Correspondencia
entre os parágrafos e os temas do discurso.

㒠広尐広䤓㢾...᧥ demostrar

- Entoación e pausas. A entoación e as pausas

como marcadores de unidades discursivas e de relacións de sentido (correspondencia entre unidades

implicación᧤ⅳ㒠⮹㎞⮥ℕⒺ広ℕ⮹ₜ♾㊬

帽ℕ ⮹ⅳⅉ㍙⯖ℕ᧥.
- Marcadores para dirixirse a alguén segundo a

situación 3: tomar a palabra᧤㒠㎂尐広䤓᧥, iniciar unha explicación
(㼰⅏⃗᧨㎞㊬㢾広...㼰⅏⃗...⇯㎂㎂䦚...᧷㒠⛙

Nº 210 앫 Mércores, 29 de outubro de 2008

幘⇯...᧥repetir e transmitir (posibilidade de omisión
do verbo da lingua introdutor; reprodución de enunciados interrogativos; uso de expresións citativas),
interromper a
explicación᧤⺈ₜ怆᧨庆䷘↩⏎᧨

㢾扨㫆䤓...;╂洍᧨⇕㢾...㒠㈗浧␃⇯厌⛙幘㒠᧨
ₜ扖...᧥, anunciar o final ᧤⻀㢾扨⃗⥭ℚ᧨
⻀㢾Ⱁ㷳᧥, despedirse᧤Ⰼ⚶᧨㼰ℚ᧨␜広ℕ᧥.
- Recursos para as reaccións esperadas nas situa-
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- Transformación de deícticos e marcadores en
función das coordenadas espazo-temporais: pronomes, demostrativos e expresións de tempo e espazo.
Diferenzas segundo a situación de enunciación e o
rexistro
᧤泻ₙ㧴扨⏎Ⅵ広䵚Ⓤ㧴/Ⅵ広䵚Ⓤ⥭⹅/Ⅵ庆

㒠㉺抮⥭⹅᧥.
- Rexeitamento

intensificado᧤ₜ᧨ₜ尐᧨Ⓔ煊䍵⇯ℕ᧥.
Cortesía.
- Consolidación e ampliación das formas de tra-

cións e intercambios usuais (pares adxacentes):
preguntar por unha persoa ao teléfono – responder
᧤⇯Ⰼ᧨厌⚵庆.....?

mento social (⏗䞮᧨㟨㘗᧨⮶∎᧨⮶⮺) uso de

庆䲜䷘᧷⺈ₜ怆Ⰸ䘿⦷㡯㽤㕪✋⇯᧥preguntar

fórmulas (庆㟨᧨煊䍵㌷᧨䟨㷴᧨㟗╂᧨㊯㏱) e

polo estado xeral das cousas – responder
(Ⱁ⇤᧻掌Ⰼ⚶᧻㊝⃗㫆᧻⺈扨ↅℚ扪⻤㈦Ⱁ⇤

expresións feitas (❹摛❹摛᧨ₜ㟱㇢, 扖⯥).

᧻ᇭ 执Ⰼ᧨庱庱᧥, ofrecer – aceptar
(㒠㎂⇯ₜ゛㦪...-

⇯ₜ㎂...,㇢䏅㎂᧷挲⺕㈗Ⰼ/⮹Ⰼℕ/Ⰼ㨐ℕ/㒠⺕

tamento: persoas gramaticais (㌷), nomes de trata-

- Formas e expresións para as funcións sociais

(dar ordes, pedir, corrixir…: 煊䍵㌷᧨庆⇯᧨

䲜䷘, 㼰㎂Ⓙ).
- Respostas cooperativas: repetición de partícu-

㈗⃟㎞/Ⰼ᧨㒠ⅻ忿⚶᧥, rexeitar –

las, expresións axeitadas (Ⰼ䤓, 㼰桽欧, ㇢䏅,

insistir᧤⇯⮹⸱㺣ℕ᧨ₜ扖....-⺈ₜ怆᧨ₜ扖...-

庐広ₜ㢾⛱).

㒠㋟㊤ₜ♾厌+┷幜+☮⥯᧷-䫽⸩⚦᧻⇕㢾᧨

Inferencias.

Ⱁ㨫/忿⚶!┯䍈㽈᧥, pedir un favor – aceptar
᧤⇯厌⚵ソ㒠㉨᧻㒠榏尐⇯ソ㒠扨₹㉨,-

㼰桽欧᧨㇢䏅ᇭ㢾㒠䤓嗲ㄇ᧥, pedir axuda –
conceder axuda ᧤⇯厌⚵ソ㒠㉨᧻

㒠榏尐⇯ソ㒠扨₹㉨,㼰桽欧᧨㇢䏅ᇭ㢾㒠䤓嗲ㄇ᧥, facer un cumprido
– quitar importancia᧤⇯㢾㒠㦏Ⰼ䤓㦚♚ -

Ⰼℕ᧨Ⓔ広ℕⒺ⮹♾㺣ℕ᧥etc.
Deíxe.
- Formas de sinalización nas diferentes situacións

de enunciación (conversa, teléfono, chat, carta, etc.)
e no discurso diferido e relato: uso en cada caso dos
pronomes, demostrativos e expresións de tempo e
espazo (㒠᧨⇯  Ⅵ᧨ 䘿⦷᧨扨₹㢅⊨,

⅙⮸᧨㢷⮸᧨㢝⮸…. 
挲₹㢅⊨᧨㇢⮸᧨ⓜ⮸᧨⚝⮸…, 扨⏎᧨扨₹᧨
㧴᧨ サ㧴  挲⏎᧨挲₹᧨♊᧨サ♊)ᇭ
- Deíxe espacial: combinación de adverbios deíc-

ticos para concretar o lugar
᧤⦷挲⏎ₙ⯃᧨扨⏎棓扠᧨⻀⦷扨摛᧥.

- Sentidos implícitos de expresións usuais en diferentes situacións de comunicación
᧤⇯厌⛙幘ℷⒸ⚦᧻-嫛᧨ 㒠嫛/Ⰼ᧨

㒠䘿⦷⻀⛙幘Ⅵ᧷ ¿⇯↩懵Ⓙ䝵↵導℩⚦?↩᧨ ㇢䏅↩᧨ 㒠懵♊扖Ⰼ⑯㶰ℕᇭ/↩᧨⇯ㄣ年ₙ浧抮⏻恾᧨䏅⚝....᧥.
- Ambigüidade ilocutiva (⇯⚒氀ℕ⚦?,

⇯♊❹⏎?, 㢅梃⮹㣩ℕ⇯㉺䍈⏎ /
㒠尐䧰屘…): información, mandato, ameaza –
㈗㣩ℕ: información da hora, orde para rematar,
peche dunha reunión, expresión dunha intención
de᧤㉺䍈/㒠ⅻ㉺⋩⸛⸒/㒠尐♊䧰屘᧥.
- Implícitos nas respostas demasiado breves, ou
demasiado prolixas.
- Implícitos nos tons de voz (irónico, inocente,
finxido, etc.).
- Implícitos en construcións interrogativas orien-

tadas᧤Ⅵⅻ折ℕ儵剿侊↊-¿Ⅵⅻ折ℕ

儵剿⋩⅏⃗?¿⇯ₜ屘㈦䘪嘘℩⺈㒠ⅻ㈗ₜ⸱㺣⚦᧻).
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Tematización e focalización.
- Recoñecemento da orde normal ou na marcación dos elementos na oración: tema-rema (información coñecida – información nova)
(挲ↅℚ㒠丰ₜℕ᧨ ⅝扨⏎♊扫ₜ扫?). Non confundir coa relación suxeito/predicado: o suxeito e o
tema poden coincidir (Ⅵ⠫㶱⚒㻃㨫), pero non

necesariamente (挲♹䕦㒠め兞䦚扖ℕ).
- Procedementos gramaticais frecuentes: con par-

tículas de tema ou tópico (挲♹䕦⟙ (⢪ / ⛱)

㒠め兞䦚扖ℕ), coa construción 㢾...䤓
(㒠ⅻ㢾⃬䍈朮␂桷䤓), poñendo o axente como
protagonista cando o tópico é o CD: 㢾…䤓 e non a
pasiva occidental (挲⓾䟊㢾䘚⮹⮹䟊䤓 e non

挲⓾䟊嬺䘚⮹⮹䟊ℕ). Especial énfase en evitar
este calco sintáctico.
- Elipse da información compartida.
- Realce da información compartida e da información nova con recursos léxicos, de entoación e
acentuación (⮶廰㒠め兞䦚扖ℕ fronte a

㒠め兞䦚扖ℕ⮶廰).
- Focalización e intensificación dun elemento
(exclamación, enumeracións, repeticións, léxico
con trazo + intenso (ℕₜ怆), grao superlativo

(Ⰼ㨐ℕ,槭デⰌ, 侾㸊ℕ), acentuación, alongamento fónico, silabación.
Avanzado 2.
Uso contextualizado dos recursos programados
nos niveis anteriores, que se consolidan, e dos que
se citan a continuación, para levar a cabo as actividades e funcións comunicativas do nivel. (No segundo curso recóllense e amplíanse os recursos do
primeiro e destácanse cun d os puntos con aspectos
novos).
Oración.
d Actitude do falante-falta: e modalidades de ora-
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d Orde dos elementos en cada tipo de

oración♴兢㨓: posición do suxeito
(⇯尐㒠⋩⅏⃗?) e dos complementos
(㒠扨₹㢮㦮⏼尐✛Ⅵ㈊ㄤ䤓䪣䴅㷳桽欧/㢮㦮⏼

᧨ 㒠尐㈊ㄤ䤓✛Ⅵ䪣䴅㷳桽 欧). Implicacións de
significado da diferente organización informativa
do texto.
- Elipse de elementos (㒠尐⠬✥⟰᧨Ⅵ⃮尐).
- Reforzo das oracións impersoais (㦘 / 㢾,

Ⓗ歝ℕ᧨⸘槨᧨㿊Ⓙ劐ⷵⒿ劐). Usos especiais
de㦘 e㢾.
- Oracións activas con 㔙. Formación, requisitos

e usos. Sux + (Neg)+ Aux + 㔙b¬ C.Dir (全) + V...:

㒠ₜ尐㔙扨K勂䘾抐全⇯.
- Oracións pasivas con 嬺, ♺, 全 y常. Forma-

ción, requisitos e usos: SN1 + (Neg) bèi嬺 SN2
(gi全) V- (㻇☮デデ嬺Ⅵ劐洑).
- Oracións coa construción 㢾...䤓. Requisitos,

funcións e usos (⇯㢾㊝⃗㧴䤓?
㒠㢾⧟歭㧉㧴䤓). Repercusións da alteración da
orde: Sux (+ Neg) + 㢾...+ V䤓 ; Sux㢾 + V-CD +
䤓; Sux㢾 + V 䤓 + CD (㒠ⅻₜ㢾⃬䍈朮桷䤓
~ 㒠ⅻₜ㢾⃬䍈朮䤓桷).
d Usos da pasiva do chinés fronte aos da pasiva
en galego e español. Diferenzas coa construción㢾...䤓. Casos problemáticos: enfatización do
axente cando o tópico é o CD
(*挲⓾䟊嬺煝⮹⮹䟊ℕ / 挲⓾䟊㢾煝⮹⮹䟊䤓).
d Interxeccións usuais para reaccionar en diferen-

tes situacións᧤❖᧨⣱᧨❵᧥.
Oración complexa.

ción: modalidade enunciativa (㒠⧟⦿材⥭⹅ℕ),
interrogativa
᧤扨䱜㍔⑄㒠ⅻ尐ㆅ兼Ⓙ⅏⃗㢅⊨?, imperativa

usos especiais da coordinación copulativa♗...♗,

(Ⓔ┷!), exclamativa ᧤␜┯ₙ㒠㉔權 ⋩䤓ℚ!᧥,

⃮...⃮, 㡈槱...㡈槱, ㄅ₣ / 力₣, ₜ⇕…⃮,

desiderativa᧤尐㢾㼰ₚ楷,

disxuntiva 执㢾, 㒥㢾 e adversativa ⇕㢾, ₜ扖,

年⮩Ⰼ!;庐厌⍞⇯扨㫆᧥ e dubitativa (+ afir-

䏅力, ⊡㢾.

mativas, negativas e enfáticas); casos especiais nas
alteracións da orde e elipse de elementos. Entoación
dos casos anteriores.

- Coordinación afirmativa e negativa. Reforzo e

- Subordinación adxectiva (ou de relativo): espe-

cificativa (P.Rel.+ 䤓+N. [Prop. Adxectiva Especi-
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ficativa䤓] + N) fronte á explicativa (N, [Prop.

Nome.

Adxectiva Explicativa]䤓 ], + N).

d Reforzo e ampliación das clases de nomes.

d Cambio na orde dos determinantes (posesivos,

- Formas léxicas de indicar o concepto de xénero

demostrativos, indefinidos e numerais) respecto á
proposición de relativo e ao nome núcleo
(扨ₘ₹㓃䧋柫䤓ⷵ䞮掌㈗䞷┮ /

(䟆㦚♚ / Ⰲ㦚♚).

㓃䧋柫䤓扨ₘ₹ⷵ䞮掌㈗䞷┮).

⑯᧨K (劐ⅻ, ⷵ䞮ⅻ).

- Formas de indicar o concepto de plural: -ⅻ, 掌,

- Vocativo expresado entre

Emprego de 㓏diante do verbo nas proposicións adxectivas sen consecuente expreso e en función de atributo (⇯䤓ソ┸㢾㒠㓏榏尐䤓). Eliminación do nome núcleo na subordinación adxectiva

pausas᧤⺈ℕ᧨恾㢢㠾᧨Ⓔ㉧ℕ㓢䟄幬全㒠᧥.

de carácter xenérico (⮶◺㢾㦏榏尐㒠ⅻソ┸䤓

eliminación da partícula 䤓 (㒠䓇䓇).

(ⅉ )).
- Oracións de Verbos en serie -para expresar a
subordinación nominal ou completiva (⇯孔䟄幬㈗㡈≎᧨㒠䓅㹜尐㒠ⷵ喀㠖᧨Ⅵ✌ⅳ

⇯㓺⦿᧨㒠欈枍㈗⋋杀,Ⅵ≰㕌䍮).
d Repetición e transmisión de información, peti-

cións, ordes, consellos, etc.᧤Ⰸ┬㒠♑┯↩帽᧷

⇯桼⣃; Ⅵ広ⅥⒿ䤓㢅⊨㓢䟄幬全㒠). Transformacións implicadas na repetición das propias palabras ou das palabras doutros segundo a situación de
comunicación᧤扨₹㢮㦮㧴

䦚㒠Ⅵ♺㒠ₙ₹㢮㦮♊䦚Ⅵ᧥. Traballo detallado cos casos en que un SN é simultaneamente o
CD do primeiro verbo e o suxeito do suxeito (construcións pivotais: Ⅵ✌ⅳ⇯㓺⦿).
d Subordinación adverbial (ou circunstancial).

Consolidación e reforzo dos nexos: temporal 1: 䤓㢅⊨᧨-ⅴⓜ e -ⅴ⚝; temporal 2:
扈...扈᧨ ... ⻀ e V-ℕ... ⻀; condicional 1:
尐㢾, Ⱁ㨫, ⋖Ⱁ, ⋖∎... ⻀ (⃮); condicional 2:
♹尐...⻀᧨棳槭᧨尐ₜ㢾...⻀᧨ₜ㢾...⻀㢾...尐

Determinantes.
- Posesivos. Reforzo e ampliación dos usos de

㒠䤓, ⇯䤓, Ⅵ䤓 (⇯ⅻ䤓㔳䏶). Condicións para a

- Demostrativos. Usos especiais de 扨 e 挲

(扨₹ⷵ䞮, 挲K⺞ⷸ). Connotación despectiva
do demostrativo.
d Indefinidos 1. Usos especiais de ⑯᧨K e 㹞.

Indefinidos 2. Usos especiais de㠃 e㩟.
- Numerais. Formas e usos especiais. Insistencia

en ℛ, ₳(㒠ℕ₳⺐≰ℕ), ≸ (㒠ⅻ≸), 榅
(ₒₖ(榅)℣䤍榅℣) e nos cardinais co prefixo 䶻
(䶻㶰). Xestos dos números e sistema monetario:
Det. Num.+ Clas. ⧦ / 㹪/ ⒕ + 杀. Anos, matrículas e teléfonos.
- Interrogativos. Reforzo de ⅏⃗, ⑯ e ⮩⺠.
d Uso interrogativo e indefinido (䠠桽┸幜 ♙

ₜ⸩幜) de 庐, ⅏⃗, ㊝⃗, ㊝⃗㫆, ⅏⃗, ⮩⺠ /
⑯j´ + Clas., ❹⏎o❹摛, ❹ + Clas., ⃗ e
⅏⃗㢅⊨.
- Combinatoria e posición dos determinantes respecto aos clasificadores (ou palabras medidoras) e
ao nome núcleo (⇯(䤓)挲₳⇜⮥⦌㦚♚).
- Marca cero: anteposición verbal (determinación

ₜ䏅⻀㢾, ♹㦘...㓜; causal-consecutiva: ⥯ /

忋 恠ℕ ) fronte á posposición (indeterminación

䟀ℝ… 㓏ⅴ / ⻀, ⥯…䤓␂侊... 㓏ⅴ / ⻀; con-

恠ℕ忋 ). Equivalencia co artigo: determina-

cesiva: 夌䏅… ⊡ / ♾㢾 /执㢾, ⻀㢾 … 执, 㡯幉

do/indeterminado (o ladrón/un ladrón). Outros valores e casos especiais.

… 掌 / ⃮; final: 䤓㢾, 䦐㈦, 㢾ℕ… 㓜… 䤓.
Grupo do nome.
- Funcións do grupo do nome. Partículas ou mar-

cas desas funcións: -䤓1 / -䤓2 / -䤓3 / ø.

Clasificadores ou palabras medidoras.
- Consolidación e reforzo de usos dos clasifica-

dores individuais: 㔙, 㦻, 㧰, ♹, ㆯ, 㨩, 㓏, ⇜, ◈,
ↅ, ♲, ₹.
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d Valores estilísticos e figurados do seu uso deliberadamente inapropiado: rexistro literario, xornalístico e publicitario.
- Consolidación e reforzo de usos dos clasifica-

dores colectivos: ⺈, ♛, 㓢, ◐, ◒, 嫛, ⯦, ⓾, ソ,
扭, 㿐.
d Valores estilísticos e figurados do seu uso deliberadamente inapropiado: rexistro literario, xornalístico e publicitario.
- Consolidación e reforzo de usos dos clasifica-

dores partitivos: , 捷, ⧦, ⥱, ◙, 㔙, 㪞, 䓖, 㹄,
䍈, 冉, 戃.
d Valores estilísticos e figurados do seu uso deli-

beradamente inapropiado: rexistro literario, xornalístico e publicitario.
- Consolidación e reforzo de usos dos clasifica-

dores transitorios: ▔, 嬚, 䞅, 凟, 䬦, 㧾, 乽, 㕌⻘,
䥡, 乀, 㩅.
d Valores estilísticos e figurados do seu uso deliberadamente inapropiado: rexistro literario, xornalístico e publicitario.
- Consolidación e reforzo de usos dos clasifica-

dores estándar: ⏻⒕, ⏻⺇, ⏻摛, 㠳, ⏚, 㦻, 䍈,
Ⓤ, ⒕, 䱡, 㹪, ⮸, .
d Valores estilísticos e figurados do seu uso deli-

beradamente inapropiado: rexistro literario, xornalístico e publicitario.
- Combinatoria dun mesmo nome con distintos

clasificadores: Det. + Clas. + N (ㆯ㞾䯷 /

㦻㞾䯷, 㫈丆 / ♛丆 / 㔙丆).
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d Reforzo e ampliación dos graos do adxectivo 1.

Emprego de ㈗-, ⮹-᧨㦃-, 㹣戒- , 㦏- . Casos especiais.
d Reforzo e ampliación dos graos do adxectivo 2.

Emprego de -㨐ℕ, -㸊ℕ᧨㗉-...-䤓, -䤓ₜ㈦ℕ.
Casos especiais. Adxectivos que non admiten o
grao.
- Casos de lexicalización de Adx + N

(煓廕,氨䍮).
- Valores dos adxectivos reduplicados + partícula

䤓–de (䤓).
- Adxectivos e verbos de calidade: características

comúns e diferenciadoras (䆑ℽ, 䩼, 䩽, 䢵,楍扖).
d Interferencias con ser/estar + Adx. do español e
galego. Calcos e erros frecuentes.

Outras formas de complementos do nome (diante
do nome-núcleo): nome en aposición (煓㽂,

煝捷栎), adxectivo en
aposición᧤儵剿᧨侾ℕ᧨⥭⹅ℕ᧥e oración
adxectiva ou de relativo
(㒠ⅻ㎂䤓挲₹㓎⦷⃰ₚ).
Pronomes.
d Reforzo e ampliación das formas, funcións, posición, combinatoria, uso/omisión.
- Pronomes persoais: funcións, formas, combinatoria e colocación.
- Formas de tratamento habituais (⇯/㌷).

Complementos do nome.
Adxectivos (invariables). Consolidación e reforzo.
- Combinatoria con 䤓: ausencia (Ⰼⅉ,

- Importancia da ausencia de pronome persoal

(㒠øℕø).
d Obrigatoriedade do pronome persoal co marca-

儱啀᧨⦌䵚⮶ⷵ) /presenza (㈗Ⰼ䤓ⅉ). Adxecti-

dor activo㔙 e o pasivo嬺.

vos combinados con certos substantivos de carácter
literario e que teñen a súa orixe en chinés clásico:
ausencia de䤓.

- Pronomes posesivos, demostrativos, indefinidos
e numerais.

- Posición e combinación do adxectivo con ou-

tros elementos dun SN: posesivo + demostrativo +
numeral + clasificador + adxectivo + nome
(㒠扨₳₹⅁䓀䤓㦚♚).
- Posición (antepostos ao nome e especificati-

vos). Diferenzas cos verbos estativos de calidade
(Ⰼⅉ / ⅉⰌ).

- Pronomes interrogativos: 庐᧨⅏⃗+ ø᧨❹ +

₹ + ø᧨⑯ + ₹ + ø, ⮩⺠ + ø.
d Reforzo e ampliación da relación entre os pro-

nomes interrogativos e indefinidos: 庐, ⅏⃗, ㊝⃗,
㊝⃗㫆, ⅏⃗, ⮩⺠ / ⑯j´ + Clas., ❹⏎o❹摛,
❹+Clas., ⃗ e ⅏⃗㢅⊨.
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- Pronome relativo 䤓.
- Pronome reflexivo 呹むᇭ
d Formas de expresar en chinés os matices do se
impersoal, se pasivo reflexo e o se medio. Calcos e
erros frecuentes.

Grupo do verbo.
- Núcleo –verbo– e complementos.
- Falta de concordancia do verbo co suxeito. Me-

canismos para detectar o suxeito e os distintos tipos
de complementos.
Verbo.
- Propiedades do verbo. Reforzo das clases de

verbos.
- Maneiras de expresar o concepto de tempo:

presente, pasado, futuro e habitualidade. Usos especiais
d Reforzo e ampliación dos valores aspectuais:
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- Perífrases verbais de uso frecuente

(⠫㶱䃇㾂᧨㎂♊).
- Verbos transitivos: - matices das 4 posicións do

CD: a- (Sux) + V+ CD (ⷵ䞮め兞⋩⸛┮庍).
b- (Sux) + CD+ V (ⷵ䞮┮庍め兞⋩⸛ℕ). c(Sux) + 㔙 CD + V (⺞ⷸ㔙嗅㧾㓢䫃ℕ). d- CD
+Sux + V (煓懵㒠㈗⠫㶱).
- Verbos que exixen CD e CI: 全, 抐, 执, Ⅷ.
d Reforzo e ampliación dos diferentes usos de 㢾

e de 㦘.
d Os verbos auxiliares, os verbos de estado e os
verbos adxectivais (ou de calidade). O seu comportamento coa negación e cos sufixos aspectuais.
- Os clasificadores verbais 㶰, 扈, ⥭y 怮.

perfectivo -ℕ, imperfectivo progresivo⦷-, 㷲⦷-,

- Voz activa con 㔙. Formación, requisitos e

㷲⦷-...⛱, imperfectivo durativo -䧏, perfecto ex-

usos. SUX + (NEG)+ AUX + 㔙 C.DIR ( 全) +

periencial -扖1, perfecto recente -扖2, incoativo -

V...: 㒠ₜ尐㔙扨K勂䘾抐全⇯. Combinación coa
negación e cos verbos auxiliares.

怆㧴, continuativo -ₚ♊. Outros usos derivados ou
que se apartan do valor esencial.
d Clases e usos dos verbos resultativos gramati-

cais Ⓙ, 屐, 怆, ℕ, Ⰼ
(扨♹㓚嫷⮹忄᧨㒠ₜ怆) e léxicos (㘷, 䴎䫃,

㜤䬝, 㓢⧞, 㜭). A súa combinación cos potenciais ㈦eₜ (㘷㈦ / ⷵₜℕ).

- Voz pasiva con嬺, ♺, 全 e 常. Formación, re-

quisitos e usos: SN1 + (NEG) 嬺 SN2 (全) V- ...
(㻇☮デデ嬺Ⅵ劐洑ℕ). Combinación coa negación e cos verbos auxiliares.
d Usos da pasiva do chinés fronte aos da pasiva

Ⓙ, ⦷ (㖎⒉㧴). A súa combinación cos potenciais

na nosa lingua. Diferenzas coa construción㢾...䤓.
Casos problemáticos: enfatización do axente cando
o tópico é o CD (*挲⓾䟊嬺煝⮹⮹䟊ℕ /

㈦eₜ (㖎㈦㧴/㚻ₜ♊).

挲⓾䟊㢾煝⮹⮹䟊䤓).

- Verbos direccionais simples♊, 㧴, ₙ,ₚ, 忿,

- 䤓1 / -䤓2 / -䤓3 / ø.
d Verbos direccionais compostos (㚻扪♊). A súa

Adverbio e locucións adverbiais.
- Reforzo dos adverbios e locucións adverbiais

de tempo (㡸, 㣩, ⅴ⚝, ⅴⓜ, 䘿⦷, ␜᧨ ␜㶰,

combinación cos potenciais ㈦eₜ (㖎㈦ₚ㧴 /

め兞, 执, 㢷⮸, ⓜ⮸, 泻ₙ, 挲㢅, 挲⃗, 㻇扫,

ₜₙ♊).

㦘㢅⊨, デデ, 㦘㶰, ⅙⮸, 㢝⮸, ⚝⮸).

- Valores dos verbos reduplicados

(䦚䦚᧨㭏㩴㭏㩴). Usos especiais.
- Valores modais a través de verbos auxiliares:

↩, 厌, ♾ⅴ; 尐, ㈦, ㄣ年, ㉔權.
- Formas de expresar o imperativo: ₜ尐e Ⓔ.

Suavización a través de partículas modais (⚶).

- Reforzo dos adverbios e locucións adverbiais

de lugar (扨摛 扨⏎, 挲摛 , 挲⏎, 㡐扈, ⛷⦃,

⺈槱, Ⓙ⮓... 掌, ⓜ槱 , ⓜ扈, ⚝槱, ₙ槱, ₙ扈,
⚝扈, ₚ槱, ₚ扈, 摛槱, 摛⯃, ⮥槱, ⮥扈).
d Reforzo e ampliación dos adverbios e locucións

adverbiais de modo (ⰌⰌ⏎⦿, ㏱㏱⦿, ㉺㉺⦿,

19.616

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Nº 210 앫 Mércores, 29 de outubro de 2008

㉺㉺⃟⃟⦿, ⸘⸘槨槨⦿, 咡咡㦜㦜⦿). Casos de

negación: 执㼰 (㦘) + V... ⛱ / 㼰+ V + ø...

reduplicación.

(㒠执㼰⛱ / 㒠㼰).

- Posición respecto ao verbo e ao suxeito: adver-

bios de tempo e actitude/adverbios de modo. Posición preverbal/posverbal dos adverbios de tempo:
puntualidade/duración (㒠ₘ䍈朮⚒毼 /

㒠⚒ℕₘ₹⺞㢅䤓♜). Adverbios móbiles
(⺕㧴᧨㢷⮸) fronte a adverbios fixos (♹, ⻀, 㓜 /

⻀).
d Reforzo e ampliación dos adverbios de cantida-

de ou de medida (⑯⃝, ㈗, ㈗⮩, ㋷⺠, ⮹, 公ₜ...
) modificando a diferentes categorías –
㈗侾᧨㈗⮩㦚♚᧨㈦㈗㉺- e a outro adverbio –

㈗扫- ). Usos de 䍈⏎ e 㦘䍈⏎. Gradación do
adverbio. Outros usos derivados ou que se apartan
do valor esencial.
- Adverbios interrogativos: ❹⏎᧨⅏⃗㢅⊨᧨

㊝⃗᧨㊝⃗㫆, ⅏⃗㢅⊨, ⅏⃗. Posición na
oración. Calcos e erros frecuentes.
- Reforzo dos adverbios de afirmación, negación

e dúbida: 㢾, ⺈, 䦮, ₜ, 㼰, ⅝ₜ, ⅝㦹, ⃮ₜ,

- As partículas modais oracionais. Formas e usos
(cambio de situación, decisión tallante, certeza, énfase, estrañeza, reafirmación, suposición, aprobación, contrariedade, suavización de ordes, familiaridade e cortesía):
ℕ᧨䤓᧨⛱᧨⚦᧨⢪᧨⚶᧨❵᧨⟙᧨⛏᧨❖᧨

⟵ (Ⅵₜ⠬握ℕ 䧰屘⚶! ⇯执㼰⚒毼⛱?).
Enlaces.
Conxuncións e locucións conxuntivas.
- Reforzo dos coordinantes copulativos: ㄅ₣,

力₣᧨ₜ⇕...⃮/执᧨ₜ⇕...扭...⃮/掌, ♗...♗,
㡈槱...㡈槱, 怙...怙.
- Reforzo dos coordinantes disxuntivos:

执㢾᧨㒥㢾᧨㒥劔㢾.
d Consolidación e ampliación dos coordinantes

adversativos 1: ♾㢾, ⇕㢾, ₜ扖; coordinantes adversativos 2: 䏅力, ⊡㢾.
d Consolidación e ampliación dos subordinantes:

⃮㼰, ⸛⏷ₜ, ⃮幇 , 㒥幇.

temporais: -䤓㢅⊨, ⅴⓜ, ⅴ⚝; temporais 2:

d Adverbios negativos e a súa interacción con outros adverbios.

扈...扈᧨ ... ⻀ e V-ℕ... ⻀.; condicionais e
hipotéticos 1: Ⱁ㨫 / ⋖Ⱁ / 尐㢾 / ⋖∎... ⻀/⃮. e

O adverbio ⒩ e o substantivo de tempo ⒩㓜ᇭ

condicionais e hipotéticos 2: ♹尐... (⻀),

Partículas.

棳槭,尐ₜ㢾...⻀᧨ₜ㢾...⻀㢾...尐ₜ䏅⻀㢾,

- Reforzo das clases de partículas e da súa posi-

♹㦘...㓜; -䤓幬...⻀.; causais-consecutivos: ⥯ /

ción na frase.
- Usos da partícula 䤓: posesión (㒠䤓䟄厠), re-

䟀ℝ/ ⥯…䤓␂侊 ...㓏ⅴ / ⻀.; concesivos 1:
夌䏅 ...⊡ / ♾㢾 / 执㢾 e concesivos 2: ☂∎ /

lativo (㒠䱮䤓㓎), pronominalización (儱唁䤓),

⻀㢾...⃮ / 执, 㡯幉 / ₜ丰...掌 / ⃮; finais 1: ℕ

construción 㢾…䤓 (Ⅵ㢾⧟歭㧉㧴䤓), etc.

e finais 2: 䤓㢾, 䦐㈦, 㢾ℕ...㓜/力...䤓; com-

d Partícula de grao ㈦. A súa negación (㈦怆 /

ₜ怆). Requisitos morfosintácticos e semánticos.
d Partícula modal oracional ℕ fronte ao sufixo

verbal perfectivoℕ: (め兞) O +ℕ / V + ℕ.
(㒠₳㦻ℕ / 㒠ℕ₳㦻). Casos de ambigüidade (Ⅵ㧴ℕ).
- Repercusións do emprego da partícula modal

oracional ℕ fronte a sufixo verbal perfectivo-ℕna

parativos: de igualdade (A恮 B㫆 +V), de superioridade (A b´ 㹣B +V) e de inferioridade (A 㼡㦘-B 挲⃗+V, A ₜⰑ B挲⃗+V).
Preposicións e posposicións.
- Preposicións (coverbos): consolidación e ampliación.
- Posición na oración: Suxeito e / ou tópico +

[CoV.-SN] + V (ₙ㦗㒠㦎ㆯ劐ₙ庍,

煝槡㢷⮸Ⓙ⃰ₚ♊ℕ).
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d Empregos detallados de 全᧨⅝, ⦷, 恮, ⧟, 䞷,

㦎, 䱊, ⍞, ♺.
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Conectores.
- Reforzo de conectores 1: ♗...♗, ⃮...⃮,

d Empregos detallados de 棳ℕ, 㖘, 㽎, ␂ℝ.

㡈槱...㡈槱, ㄅ₣ /力₣, ₜ⇕…⃮

- Posposicións (SN+part. locativa –posposición–

(执),⥯᧨㓏ⅴ᧨䤓㢅⊨᧨♵⮥, 㹣Ⱁ,

): consolidación e ampliación.
- Posición: SN+part. locativa (posposición) (Ⅵ

ⅻ 㔙 扨K 導㟍⦷ 㫛ㄤₚ).
- Emprego detallado de ₙ,ₚ,摛, ⓜ槱, ⚝槱,

⺈槱, ⚂扈, ふ扈, 㡐扈, 棓扠.
d Presenza/ausencia de 槱, 扈, ⯃. Outros usos

derivados ou que se apartan do valor esencial.
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♹尐...⻀᧨棳槭᧨尐ₜ㢾...⻀᧨ₜ㢾...⻀㢾...尐
ₜ䏅⻀㢾, ♹㦘...㓜.
- Reforzo de conectores 2: ⥯ / 䟀ℝ… 㓏ⅴ /

⻀, ⥯䤓␂侊... 㓏ⅴ / ⻀, 夌䏅… ⊡ / ♾㢾
/执㢾, ⻀㢾 … 执, 㡯幉 … 掌 / ⃮, 䤓㢾, 䦐㈦,
㢾ℕ… 㓜… 䤓.
d Traballo detallado con algúns conectores aditi-

Discurso.

vos: 棳ℕ......⃚⮥ (Ⅵ棳ℕ 㑑導䙼䓨幼

Cohesión.

⃚⮥᧨执㑑㻘幼); consecutivos: ⥯㷳

Mantemento do tema.

(Ⰸ㈗䞷┮床⥯㷳劒ℕ䶻⚜); contraargumen-

- Reforzo dos procedementos para manter o te-

tativos: 㗱♴幬広 (扨ↅℚ㈗摜尐᧨

ma: repeticións (intencionadas) (㧝⏗䞮ⅉ㈗Ⰼ).
Recursos de substitución sinxelos con referente claro: elipse, pronomes e adverbios ou expresións con
valor anafórico (挲₹᧨挲᧨挲⏎᧨

㫆䤓⦿㡈᧨ 挲ↅℚ㍔᧨ 挲₹桽欧).
d Reforzo e ampliación dos procedementos léxicos:

sinónimos, hiper/hipónimos ᧤枳᧨ 杂>ぴ␆᧥,
a través dun dos termos que entran na definición
᧤ⅉ᧨梮栎᧨ 栎⸧᧥᧨ nominalización
᧤䵚Ⓤ椆⏴䓀㍔....㋚䓀㢾....᧥, proformas léxicas:
桽欧᧨ℚↅ᧨欧
(㉔權⚠丰㙟⒉┯堹䤓桽欧᧨⇕丰⅝㧴ₜ㙟

扨₹欧). Expresións referenciais: 扨ↅ᧤年᧥
ℚ᧨め兞㙟扖䤓᧤ₙ₹㦗㦘₹␂ℝ García
Márquez 䤓⺞広♙年⇫⹅⺈ 導䙼䓨㠖ⷵ㈀❜

䤓↩ 帽᧥. Elipse do nome núcleo dun grupo no-

㗱♴幬広⇯㈦帳䦮⦿♊⋩); xustificativos: 㡱䏅
(㡱䏅⇯め䩴拢ℕ᧨ 㒠⻀㼰㉔尐⛙幘⇯ℕ).
Organización.
Elementos de textos orais ou escritos.
- Marcadores de iniciación: fórmulas de saúdo,
presentación, introdución do tema:
庆桽᧨╂洍᧨煊䍵⇯᧨⺈ₜ怆᧨ₜⰌ㎞㊬, 氥⏗

(↩⃚ⓜ᧨㒠ⅻ氥⏗庆䘚⏗䞮幁幬).
d Reforzo e ampliación dos marcadores de estru-

turación: ordenadores (de apertura, de continuación
e de peche) comentadores, digresores:
挲⃗᧨氥⏗᧨欉≎ (↩⃚ⓜ᧨

㒠ⅻ氥⏗庆䘚⏗䞮幁幬, 欉≎桽ₚ᧨
⇯⅙㣩⅏⃗᧻).
- Marcadores de reformulación: explicativos

⻀㢾広 (Ⅵ㢷⮸䞮䡔ℕ᧨

minal, nos casos en que se sobreentende polo contexto situacional ou lingüístico
᧤䟀ℝ䋺懵㟔椫䤓☮⥯㓏㦘䤓㡔⸱掌㉔權ₚ懵᧨

㦃䫽⒖⦿広 (Ⅵ㢝⮸ₜ㧴ₙ䙼ℕ᧨

㦘䤓᧤㡔⸱᧥ 忿恾䱊᧨ 㦘䤓 ᧤㡔⸱᧥

㦃䫽⒖⦿広Ⅵ戭勛ℕ), de distanciamento

⦷☮⦿䷘䧏᧥.Posición preverbal para os nomes xa

㡯幉Ⱁ⇤ (㡯幉Ⱁ⇤,㒠㎂♊䦚Ⅵ) e recapitulati-

presentados (忋 恠ℕ fronte a 恠ℕ忋).

vos ㋊⃚ (㋊⃚᧨⇯㼰⋩Ⰼ扨欈ぴ⇫).

Coherencia da temporalidade verbal no discurso
(挲₹㢅⊨).

⻀㢾広Ⅵ⅙⮸ₜ㧴ₙ䙼ℕ), rectificativos

d Reforzo e ampliación da relación entre puntuación e parágrafos. Emprego dos signos de puntuación
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como marcadores do discurso (con especial atención
ao significado discursivo dos signos punto, punto e
coma, puntos suspensivos, interrogación; exclamación; paréntese; raia). Correspondencia entre os parágrafos e os temas do discurso.
d Marcas gráficas de clasificación, énfase, referencias (convencións de distribución e organización do
texto para esquemas e índices; marxes, viñetas, tipos
de letras, subliñar e comiñas).
d Reforzo e ampliación da relación entre entoación e pausas. A entoación e as pausas como marcadores de unidades discursivas e de relacións de
sentido (correspondencia entre unidades melódicas
e signos de puntuación; identificación e produción
dos patróns melódicos propios dos actos de fala e as
estruturas discursivas do nivel).

Elementos propios da conversa (en diferentes
rexistros e actitudes)
- Uso do pronome persoal explícito: como mar-

cador de cambio de quenda
᧤⇯屘㈦㒠広㈦Ⱁ⇤᧻ -㒠屘㈦⇯㦘拢䚕᧥, como indicador de subxectividade
᧤㒠ₜ⚛㎞ᇭ㒠᧨㒠䤓䦚㽤㢾...᧥, como marcador de contraste discursivo᧤㒠⦷扨摛᧨⇯忿᧥e para
desfacer ambigüidades ᧤㒠㢝⮸㓢䟄幬全⇯᧥.
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opinións ᧤ㄅₜ⸛⏷ 扨㫆᧨力㢾....,

㒠広尐広䤓㢾....᧥demostrar
implicación᧤ⅳ㒠⮹㎞⮥ℕⒺ広ℕ

⮹ₜ♾㊬ 帽ℕ♿ⅳⅉ㍙⯖ℕ᧥.
d Reforzo e ampliación dos marcadores para di-

rixirse a alguén segundo a situación 3: tomar a palabra᧤㒠㎂尐広䤓᧥, iniciar unha explicación
(㼰⅏⃗᧨㎞㊬㢾広...㼰⅏⃗...⇯㎂㎂䦚...᧷

㒠⛙幘⇯....᧥, repetir e transmitir (posibilidade de
omisión do verbo, reprodución de enunciados interrogativos; uso de expresións citativas), interromper a
explicación᧤⺈ₜ怆᧨庆䷘↩⏎᧨㢾扨㫆䤓...;
╂洍᧨⇕㢾...㒠㈗浧␃⇯厌⛙幘㒠᧨ₜ扖...᧥,
anunciar o final ᧤⻀㢾扨⃗⥭ℚ᧨⻀㢾Ⱁ㷳᧥,
despedirse᧤Ⰼ⚶᧨㼰ℚ᧨␜広ℕ᧥.
d Reforzo e ampliación dos recursos para as reaccións esperadas nas situacións e intercambios
usuais (pares adxacentes): preguntar por unha persoa ao teléfono – responder ᧤⇯Ⰼ᧨厌⚵庆.....?

rixirse a alguén segundo a situación 1: formas de
tratamento; ⺈ₜ怆/ₜⰌ㎞㊬/庆.../戊䦚᧥,

庆䲜䷘᧷⺈ₜ怆Ⰸ䘿⦷㡯㽤㕪✋⇯᧥, preguntar
polo estado xeral das cousas – responder
(Ⱁ⇤᧻掌Ⰼ⚶᧻㊝⃗㫆᧻⺈扨ↅℚ扪⻤㈦Ⱁ⇤

saudar᧤❝+⚜ⷦ=⇯㦏扠Ⱁ⇤᧻❖+⚜ⷦ᧨

᧻ᇭ 执Ⰼ᧨庱庱᧥, ofrecer – aceptar

Ⰼ⃔ₜ屐᧨ ㈗浧␃䦚Ⓙ⇯.᧥, responder a un

(㒠㎂⇯ₜ゛㦪...-⇯ₜ㎂...,㇢䏅㎂᧷

d Reforzo e ampliación dos marcadores para di-

saúdo (㈗Ⰼ᧨庱庱᧨⇯⛱᧻㈗Ⰼ᧨劐㫆), solicitarlle ao interlocutor que empece a falar
᧤⇯屘㊝⃗㫆᧻劐⏓᧨㒠㎂桽⇯ↅℚ᧻᧥,

挲⺕㈗Ⰼ/⮹Ⰼℕ/Ⰼ㨐ℕ/㒠⺕㈗⃟㎞/Ⰼ᧨
㒠ⅻ忿 ⚶᧥, rexeitar –

empezar a falar (⺈ℕ᧨⇯䩴拢⚦᧻᧨

insistir᧤⇯⮹⸱㺣ℕ᧨ₜ扖...-⺈ₜ怆᧨ₜ扖...-

㒠㎂⇯⸩ₜ䩴拢ᇭ⻀㢾扨㫆᧨⇯䦚...), coope-

㒠㋟㊤ₜ♾厌+┷幜+☮⥯᧷-䫽⸩⚦᧻⇕㢾᧨

rar (⺈⟙/㢾扨㫆᧨ 䩴拢...⚦᧻), reaccionar

Ⱁ㨫/忿⚶!┯䍈㽈᧥, pedir un favor – aceptar

(䦮䤓❖㢾⚦᧻Ⓔ⚢㒠ℕ広䦮䤓),

᧤⇯厌⚵ソ㒠㉨᧻ 㒠榏尐⇯ソ㒠扨₹㉨,-

reforzar᧤㢾扨㫆䤓᧨㇢䏅

㼰桽欧᧨㇢䏅ᇭ㢾㒠䤓嗲ㄇ᧥, pedir axuda –
conceder axuda
᧤⇯厌⚵ソ㒠㉨᧻㒠榏尐⇯ソ㒠扨₹㉨,-

䫽⸩⸭棔ₙ㹺㡯䠠桽᧥.
- Marcadores para dirixirse a alguén segundo a
situación 2: implicar o interlocutor
(⺈⚶⇯㊝⃗䩴拢…⇯め兞䩴拢ㄣ年...), asentir,

con distintos matices ᧤Ⓔ␜広ℕ㇢䏅

咻㧴広᧨㒠⚛㎞᧨⇯広䤓㒠⮶捷⒕掌⚛㎞...᧨
⻀㢾広...᧷Ⰼ᧨㫈㗽㒠䤓䦚㽤᧥, contradicir con
distintos matices
(Ⰼ᧨⇕...,㼰扨⥭ℚ᧷㡯幉Ⱁ⇤᧥, clarificar as

㼰桽欧᧨ ㇢䏅ᇭ㢾㒠䤓嗲ㄇ᧥, facer un cumprido – quitarlle importancia᧤⇯㢾㒠㦏Ⰼ䤓㦚♚ -

Ⰼℕ᧨Ⓔ広ℕⒺ⮹♾㺣ℕ᧥etc.
Deíxe.
- Formas de sinalización nas diferentes situacións
de enunciación (conversa, teléfono, chat, carta, etc.)
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e no discurso diferido e relato: uso en cada caso dos
pronomes, demostrativos e expresións de tempo e
espazo (㒠᧨⇯  Ⅵ᧨ 䘿⦷᧨扨₹㢅⊨,

⅙⮸᧨㢷⮸᧨㢝⮸….  挲₹㢅⊨᧨
㇢⮸᧨ⓜ⮸᧨ ⚝⮸…, 扨⏎᧨扨₹᧨ 㧴᧨ サ㧴
 挲⏎᧨挲₹᧨♊᧨サ♊)ᇭ
- Deíxe espacial: combinación de adverbios deícticos para concretar o lugar
᧤⦷挲⏎ₙ⯃᧨扨⏎棓扠᧨⻀⦷扨摛᧥.
d Reforzo e ampliación da transformación de de-

ícticos e marcadores en función das coordenadas
espazo-temporais: pronomes, demostrativos e expresións de tempo e espazo. Diferenzas segundo a
situación de enunciación e o rexistro
᧤泻ₙ㧴扨⏎Ⅵ広䵚Ⓤ㧴/Ⅵ広䵚Ⓤ⥭⹅/Ⅵ庆

㒠㉺抮⥭⹅᧥.
- Rexeitamento

intensificado᧤ₜ᧨ₜ尐᧨Ⓔ煊䍵⇯ℕ᧥.
Cortesía.
- Consolidación, ampliación e usos especiais das
formas de tratamento: persoas gramaticais (㌷),
nomes de tratamento social
(⏗䞮᧨㟨㘗᧨⮶∎᧨⮶⮺) uso de fórmulas
(庆㟨᧨煊䍵㌷᧨䟨㷴᧨㟗╂᧨㊯㏱ ) e expresións feitas (❹摛❹摛᧨ₜ㟱㇢, 扖⯥).
- Formas e expresións para as funcións sociais
(dar ordes, pedir, corrixir…: 煊䍵㌷᧨庆⇯᧨
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㢅梃⮹㣩ℕ⇯㉺䍈⏎ / 㒠尐䧰屘…), información, mandato, ameaza – ㈗㣩ℕ: información
da hora, orde para rematar, peche dunha reunión,
expresión dunha intención
de᧤㉺䍈/㒠ⅻ㉺⋩⸛⸒/㒠尐♊䧰屘᧥.
- Implícitos nas respostas demasiado breves, ou
demasiado amplas.
- Implícitos nos tons de voz (irónico, inocente,
finxido, etc).
d Reforzo e ampliación de implícitos en constru-

cións interrogativas orientadas᧤Ⅵⅻ折ℕ

儵剿侊↊-¿Ⅵⅻ折ℕ儵剿⋩⅏⃗?¿⇯ₜ屘㈦䘪嘘℩⺈㒠ⅻ㈗ₜ⸱㺣⚦᧻.
Tematización e focalización.
Recoñecemento da orde normal ou na marcación dos elementos na oración: tema-rema (información coñecida – información nova):
挲ↅℚ㒠丰ₜℕ᧨ ⅝扨⏎♊扫ₜ扫?. Non confundilo coa relación suxeito/predicado: o suxeito e
o tema poden coincidir (Ⅵ⠫㶱⚒㻃㨫), pero non
necesariamente (挲♹䕦㒠め兞䦚扖ℕ).
d Reforzo e ampliación dos procedementos gramaticais frecuentes: con partículas de tema ou tópico (挲♹䕦⟙ (⢪ / ⛱) 㒠め兞䦚扖ℕ), coa cons-

trución 㢾...䤓 (㒠ⅻ㢾⃬䍈朮␂桷䤓), poñendo ao
axente como protagonista cando o tópico é o CD:
㢾…䤓 e non a pasiva occidental
(挲⓾䟊㢾䘚⮹⮹䟊䤓 e non

䲜䷘, 㼰㎂Ⓙ).

挲⓾䟊嬺䘚⮹⮹䟊ℕ). Especial énfase en evitar

- Respostas cooperativas: repetición de partículas,
expresións apropiadas… (Ⰼ䤓, 㼰桽欧, ㇢䏅,

este calco sintáctico.

庐広ₜ㢾⛱).

discursivos᧤扭ゃ❴掌ℕ屲᧨⇯䦚⻀㢾䘪嘘℩㼰

Inferencias
- Sentidos implícitos de expresións usuais en di-

d Focalización con operadores

㧴᧥ e con estruturas sintácticas
especiais᧤ゃ❴⻀㢾㒠⛙幘Ⅵ䤓ⅉ᧷⻀㢾㒠㢷⮸

ferentes situacións de comunicación
᧤⇯厌⛙幘ℷⒸ⚦᧻-嫛᧨㒠嫛/Ⰼ᧨

䦚Ⓙ䤓᧥.

㒠䘿⦷⻀⛙幘Ⅵ᧷ ¿⇯↩懵Ⓙ䝵↵導℩⚦?-

d Reforzo e ampliación do realce da información
compartida e da información nova con recursos
léxicos, de entoación e acentuación:
⮶廰㒠め兞䦚扖ℕ fronte a 㒠め兞䦚扖ℕ⮶廰.

↩᧨㇢䏅↩᧨ 㒠懵♊扖Ⰼ⑯㶰ℕᇭ/↩᧨⇯ㄣ年ₙ浧抮⏻恾᧨䏅⚝....᧥.
d Reforzo e ampliación da ambigüidade ilocutiva

(⇯⚒氀ℕ⚦?, ⇯♊❹⏎?,

- Elipse da información compartida.

- Focalización e intensificación dun elemento (ex-

clamación, enumeracións, repeticións, léxico con tra-
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zo +intenso (ℕₜ怆), grao superlativo (Ⰼ㨐ℕ,

槭デⰌ, 侾㸊ℕ), acentuación, alongamento fónico,
silabación.
Fonoloxía e ortografía.
Recursos fónicos.
- Consolidación e reforzo do recoñecemento e

produción dos fonemas vocálicos e consonánticos.
- Insistencia nos fonemas que presentan maior

dificultade: b/p, d/t, g/k, n/ng, j/q/x, zh/ch/sh, z/c/s.
- Insistencia na transcrición dos fonemas anterio-

res.
- Recoñecemento das variantes máis sobresalien-

tes de realización dos fonemas.
d Recoñecemento da relaxación articulatoria na

fala familiar e coloquial.
- Ditongos e tritongos.
- Estrutura da sílaba e separación silábica: (cons.)

vogal (nasal: alveolar e velar).
d Vantaxes e inconvenientes dun sistema fono-

lóxico e silábico de tanta simplicidade.
- Acento enfático.
- Entoación: reforzo dos patróns característicos e
estudo doutros especiais. Combinación dos distintos
grupos fónicos que compoñen a oración.
- Entoacións especiais nas oracións interrogativas, exclamativas e adxectivas ou de relativo.
- Entoacións especiais nas oracións con algún

elemento topicalizado, focalizado ou enfatizado.
d Reforzo e ampliación da entoación para as funcións comunicativas traballadas.
d Patróns melódicos específicos de certas estrutu-

ras sintácticas: anteposición dos complementos
(dúas
posibilidades:
⦷嫦ₙ//㦘㈗⮩ⅉou

⦷嫦ₙ㦘㈗⮩ⅉ)᧷ anteposición do verbo ao
suxeito

(unha
soa
unidade,
como
en
↙嚷徬⺣忱ℕ); división de unidades en subordinadas; entoación en cláusulas explicativas e parentéticas.
d Ampliación de secuencias sinxelas con entoa-

ción característica: refráns e poemas sinxelos:
㒟幼✛丏◤䤓幦.
- Insistencia nos tons.- recoñecemento e produ-

ción. Cambios tonais en ᧨ₒ᧨⏺᧨ₜ᧨
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㈦᧨卛᧨摞. Tono shandi e variacións morfofonolóxicas (un mesmo carácter cambia de ton segundo
desempeñe unha ou outra categoría gramatical:
卛᧨摞 µ N e V).
- Insistencia nas palabras coa mesma sílaba pero

diferente ton (泻 / 洑 / 䘪 / Ⱇ / 䪐 / ⚦ / ⢪,  / ◥
/ ⩚, 㹪 / 䖺 / ヌ / 弛, ㏱ / 䅰 / 氡 / 庸).
d Reforzo e ampliación dos caracteres homófonos

pero non homógrafos (mesma pronuncia e mesmo
ton pero distinta escritura:
baµゃ᧨⏺᧨⚶᧨㓡᧨䠳᧨唼᧨䶕;
mòµ㦺᧨㕈᧨㼺᧨嘺᧨ ⬷᧨䭷).
- Ritmo. Insistencia na tendencia ao ritmo binario
e ás palabras bisílabas do chinés mandarín
(困嚓᧨ⷵ㪰᧨䆑ℽ). Repercusións na sintaxe, no
léxico e na linguaxe literaria.

Grafía e ortografía.
- Consolidación e ampliación de abreviaturas

(▦℻⮶ⷵ▦⮶, ⏻␀㼌懵⏻懵, ▦℻⮥幼

⮶ⷵ▦⮥).
- Consolidación e ampliación de siglas provenientes doutros idiomas (sobre todo do inglés:
HSK 㻘幼㻃劒幤᧨AIDS ou SIDA

唍䅚䡔᧨ TOEFL 㓧䰞 -劒幤-, ONU

勣⚗⦌᧨ONG 槭㟎ㄫ兓兖᧨NATO ou
OTAN ▦⮶導㾚⏻儵兓兖).
- Consolidación e reforzo da orde dos trazos. Alteracións segundo a posición.
- Ortografía coidada do vocabulario de uso: número de trazos, orde e proporción das partes.
d Recoñecemento e uso de 3000 caracteres.

Puntuación: usos do punto e á parte, punto e seguido, dous puntos᧨punto e coma, coma᧨coma
enumerativa, comiñas e subliñado.
Español para estranxeiros

Avanzado 1.
3.2.1.2. Contidos gramaticais.
3.2.1.2.1. A oración composta (por coordinación e
por subordinación).
Sistematización das estruturas recollidas nos cursos anteriores.
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Enlaces en oracións coordinadas afirmativas e negativas.
Ampliación e reforzo de estruturas con todo tipo
de conectores (subordinadas adverbiais de tempo,
modo, causa, lugar, finalidade, condicionais, concesivas...). Correlación temporal nas frases de relativo.
Oración composta por subordinación: substantivas; adxectivas ou de relativo (usos de que, quien,
cuyo).
3.2.1.2.2. A oración simple.
Sistematización das estruturas dos cursos anteriores.
Usos de se en oracións impersoais.
Elementos constituíntes e a súa posición.
Fenómenos de concordancia.
3.2.1.2.3. O sintagma nominal.
3.2.1.2.3.1. Núcleo: substantivo e pronome (clases, xénero, número, caso). Sistematización e ampliación dos artigos, pronomes (laísmo, leísmo, loísmo), cuantificadores.
3.2.1.2.3.2. Modificación do núcleo mediante:
Sintagma preposicional, modificadores separados
por comas (el niño, de mirada alegre, …).
Usos simples do vocativo.
3.2.1.3.2.3. Posición dos elementos do sintagma
(determinantes + núcleo + modificadores) e fenómenos de concordancia (entre o núcleo + adxacentes).
3.2.1.3.2.4. Funcións sintácticas do sintagma.
3.2.1.2.4. O sintagma adxectival.
3.2.1.2.4.1. Núcleo: adxectivo (clases, xénero,
número, caso, grao).
3.2.1.2.4.2. Modificación do núcleo mediante
complementos nominais introducidos por preposición (el libro es fácil de leer).
3.2.1.2.4.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia. Colocación dos adxectivos.
3.2.1.2.4.4. Funcións sintácticas do sintagma
(atributo, etc.).
3.2.1.2.5. O sintagma verbal.
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Verbos auxiliares. Algúns verbos pronominais.
Algúns verbos con preposición.
Perífrases verbais.
Adxectivos que poden ir con ser e estar.
Sistematización dos valores dos tempos e modos
verbais recollidos no nivel intermedio 2.
Modo indicativo:
Tempos do presente:
Con verbos de opinión e crenza en afirmativo:
creo que..., pienso que + pres. ind.
Tempos do pasado:
Valores do pretérito imperfecto: usos para describir.
Futuro imperfecto.
Condicional simple: probabilidade no pasado (serían las diez).
Pretérito pluscuamperfecto: sistematización das
formas e usos recollidos no nivel intermedio 2.
Pretérito perfecto: sistematización das formas e
usos recollidos no nivel intermedio 2.
Pretérito indefinido: sistematización das formas e
usos recollidos no nivel intermedio 2.
Condicional composto. Formas e algúns valores:
probabilidade no pasado e hipóteses nas condicionais.
Modo subxuntivo:
Usos do presente: oposición presente-imperfecto.
Estilo indirecto + presente (quiero que te vayas).
Pretérito imperfecto de subxuntivo. Formas: paradigma dos verbos regulares nas tres conxugacións;
formas en –ra e –se.
Estilo indirecto + imperfecto (me pidió que te fueras/fueses).
Pretérito perfecto de subxuntivo. Forma: conxugación do verbo haber. Participios regulares e irregulares máis cotiáns.
Pretérito pluscuamperfecto. Formas: conxugación
do verbo haber. Participios regulares e irregulares
máis cotiáns.
Imperfecto de cortesía.

3.2.1.2.5.1. Núcleo: verbo (clases, tempo, aspecto,
modalidade, voz).

Expresar condicións e consecuencias hipotéticas.
Falar dunha calidade.

Formas e valores do infinitivo, xerundio e participio.

Imperativo: consolidación do imperativo afirmativo e negativo.
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Imperativos lexicalizados de uso frecuente. Repeticións do imperativo.

3.2.1.4.1. Sons e fonemas vocálicos e as súas
combinacións.

3.2.1.2.5.2. Modificadores do núcleo: negación,
etc.

Recoñecemento e produción de ditongos, tritongos e hiatos.

3.2.1.2.5.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia.

3.2.1.4.2. Sons e fonemas consonánticos e as súas
agrupacións. Función expresiva dos rasgos acústicos dos fonemas, entoación e ritmo.

3.2.1.2.5.4. Funcións sintácticas do sintagma
(verbo, suxeito, etc.). Verbo -complementos (OD,
OI, CC, atributo, complemento axente, complemento predicativo).
3.2.1.2.6. O sintagma adverbial.
3.2.1.2.6.1. Núcleo: adverbios e locucións adverbiais (clase, grao). Sistematización dos adverbios e
das locucións recollidas no nivel intermedio 2.
3.2.1.2.6.2. Modificación do núcleo: mediante
sintagma adverbial, preposicional, etc.
3.2.1.2.6.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia.
3.2.1.2.6.4. Funcións sintácticas do sintagma
(complemento circunstancial, etc.).
3.2.1.2.7. O sintagma preposicional.
3.2.1.2.7.1. Núcleo: preposición e locucións prepositivas:
Sistematización das preposicións e locucións recollidas no nivel intermedio 2.
3.2.1.2.7.2. Modificación do núcleo.
3.2.1.2.7.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia.
3.2.1.2.7.4. Funcións sintácticas do sintagma
(complemento de réxime, etc.).

3.2.1.4.3. Procesos fonolóxicos.
3.2.1.4.4. Acento fónico/tonal dos elementos léxicos illados. O grupo fónico e a entoación.
3.2.1.4.5 Sistematización do acento e da tonicidade. Recoñecemento das variedades de pronunciación e entoación en España e Hispanoamérica.
Avanzado 2.
3.2.1.2. Contidos gramaticais.
3.2.1.2.1. A oración composta (por coordinación e
por subordinación).
Sistematización das estruturas recollidas nos cursos anteriores.
Ampliación de enlaces en oracións coordinadas:
negativas (ni), con (sino, no obstante).
Ampliación e reforzo de estruturas con todo tipo
de conectores (subordinadas adverbiais de tempo,
modo, causa, lugar, finalidade, condicionais, concesivas...); especial atención á correlación de tempos
e modos.
Oración composta por subordinación: substantivas de infinitivo; flexionadas: en función de suxeito
(resulta que encontramos el dinero), en función de
OD (no me dijo que María hubiera llegado…);
adxectivas ou de relativo:especificativas, explicativas.
3.2.1.2.2. A oración simple.

3.2.1.3. Contidos ortográficos. Sistematización
destes contidos.
3.2.1.3.1. O alfabeto/os caracteres.
3.2.1.3.2. Representación gráfica de fonemas e
sons.
3.2.1.3.3. Ortografía de palabras estranxeiras.
3.2.1.3.4. Uso dos caracteres nas súas diversas
formas (maiúsculas, minúsculas, cursiva, etc.).
3.2.1.3.5. Signos ortográficos (acento, apóstrofo,
diérese, guión, etc.).
3.2.1.3.6. División das palabras no final da liña.
Estrutura silábica.
3.2.1.4. Contidos fonéticos. Sistematización destes contidos.

Sistematización das estruturas recollidas nos cursos anteriores.
Ampliación de tipos de oración: pasivas perifrásticas (la obra será expuesta en el Museo Marco…).
Elementos constituíntes e a súa posición.
Fenómenos de concordancia.
3.2.1.2.3. O sintagma nominal.
3.2.1.2.3.1. Núcleo: substantivo e pronome (clases, xénero, número, caso). Consolidación e ampliación dos artigos, pronomes (laísmo, leísmo, loísmo), cuantificadores.
Ampliación dos usos de se.
Sintagma nominal con núcleo elíptico. Anáforas
interpretables polo contexto (éste de la derecha).
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3.2.1.2.3.2. Modificación do núcleo mediante:
Sintagma preposicional, modificadores de carácter non restritivo separados por comas (el niño, de
mirada alegre, …), participios pasados con significado pasivo (el director elegido -el director que ha
sido elegido-).
Modificadores oracionais: oracións relativas, especificativas e explicativas.
Oposición indicativo/subxuntivo.
Vocativo: en posición intermedia con valor enfático (repito, Juan, que te equivocas).
3.2.1.3.2.3. Posición dos elementos do sintagma
(determinantes + núcleo + modificadores) e fenómenos de concordancia (entre o núcleo + adxacentes).
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Ampliación de verbos pronominais.
Ampliación de verbos con preposición.

Adxectivos que poden ir con ser e estar e cambian o significado (es listo, está listo).
Variantes sintácticas co verbo parecer.
Verbos de cambio: ponerse, quedarse.
Sistematización dos valores dos tempos e modos
verbais recollidos no avanzado 1.
Modo indicativo:
Tempos do presente:
Outros valores: presente normativo ou presente
por imperativo (escribes por aquí y borras por
allá).

3.2.1.3.2.4. Funcións sintácticas do sintagma.

Tratamento de cortesía (Puede …).

3.2.1.2.4. O sintagma adxectival.

Presente histórico.

3.2.1.2.4.1. Núcleo: adxectivo (clases, xénero,
número, caso, grao).
3.2.1.2.4.2. Modificación do núcleo mediante
complementos nominais introducidos por preposición (el libro es fácil de leer), por adxectivos deverbais ou participios; complementos oracionais
introducidos por preposición: en infinitivo, con
verbo flexionado e modificadores con adverbios en
-mente con partículas gradativas interpostas (evidentemente muy importante).
Estruturas comparativas intensificadoras estar de
+ adx, estar como + núcleo.
3.2.1.2.4.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia.
3.2.1.2.4.4. Funcións sintácticas do sintagma
(atributo, etc.).
3.2.1.2.5. O sintagma verbal.
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Tempos do pasado:
Pretérito imperfecto: valor lúdico e onírico (soñé
que era millonario).
Futuro imperfecto: futuro impreciso acompañado
da partícula ya (ya veremos).
Condicional simple: probabilidade no pasado (serían las diez). Posterioridade con respecto dun momento pasado (dijo que vendrían). Cortesía (Podría…).
Pretérito pluscuamperfecto: pensamento interrompido explícita ou implicitamente no pasado
(pues había pensado ir a cenar -pero no fui-).
Pretérito perfecto: sistematización das formas e
dos valores recollidos no nivel avanzado 1.
Pretérito indefinido: sistematización das formas e
dos valores recollidos no nivel avanzado 1.

Ampliación das formas e valores do infinitivo,
xerundio e participio. Uso do infinitivo composto.

Futuro perfecto. Formas: conxugación do verbo
haber, participios regulares e irregulares máis cotiáns. Valores: valor de anterioridade respecto
dunha acción futura (cuando entremos ya se habrá
acabado).

Xerundio: seguir + xerundio. Simultaneidade entre accións.

Valor de futuro de probabilidade no pasado
(habrá tenido problemas).

Participio: en complementos predicativos e en pasivas de acción (las puertas serán abiertas a las
diez).

Condicional composto. Formas: conxugación do
verbo haber. Valores: probabilidade no pasado con
valor de anterioridade respecto doutra acción
(habrían comido fuera). Correlación temporal (dijo
que habrían llegado). Valor de hipóteses nas condicionais irreais (si hubiera podido, habría ido), valor
desiderativo con significado de anterioridade con
prótases omitida (yo habría ido al dentista).

3.2.1.2.5.1. Núcleo: verbo (clases, tempo, aspecto,
modalidade, voz).

Verbos auxiliares: pasiva de resultado e de acción.
Perífrases verbais: modais e aspectuais de infinitivo.
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Modo subxuntivo:
Presente. Usos. Valores en oracións independentes: repeticións dun enunciado previo en imperativo
con que + pres. subx. (estilo indirecto encuberto:
que te vayas). Construcións impersoais negadas que
implican certeza (no es cierto que lo sepa), incompatibilidade co nexo condicional si nas condicionais
(si llueve no saldremos), con verbos de opinión ou
crenza negados (no creo que estés bien). En subordinadas adverbiais temporais introducidas por una
vez que, apenas que; en concesivas que implican
indiferenza con aunque, a pesar de. Subordinadas
adverbiais introducidas por a que. Correspondencias temporais e modais (venga quien venga).
Pretérito imperfecto de subxuntivo. Formas: paradigma dos verbos regulares nas tres conxugacións,
forma –ra e –se (as formas en –se úsanse en rexistros formais). Irregularidades: valores con expresións desiderativas; con valor de irrealización ou
imposibilidade; con adverbios de dúbida (do tipo
quizá, tal vez).
Imperfecto de cortesía.
En oracións compostas por subordinación. Coordenadas temporais.
Pretérito perfecto de subxuntivo. Formas: conxugación do verbo haber. Participios regulares e irregulares máis cotiáns. Valores: correspondencia co
pretérito perfecto do indicativo (no es cierto que
haya publicado ese libro). Substitución polo presente do subxuntivo en oracións temporais con valor de futuro (cuando se haya marchado/se marche,
avisamos a sus amigos).
Pretérito plusquamperfecto de subxuntivo. Formas: conxugación do verbo haber. Participios regulares e irregulares máis cotiáns.
Valores: orientado a coordenadas do pasado.
Imperativo: valor de urxencia. Duplicación do
imperativo e outros recursos de carácter enfático.
Imperativos lexicalizados de uso frecuente: de
ánimo, urxencia, de sorpresa, etc.
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3.2.1.2.6. O sintagma adverbial.
3.2.1.2.6.1. Núcleo: adverbios e locucións adverbiais (clase, grao).
Sistematización dos adverbios e das locucións
recollidos no nivel avanzado 1.
3.2.1.2.6.2. Modificación do núcleo: mediante
sintagma adverbial, preposicional, etc.
3.2.1.2.6.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia.
3.2.1.2.6.4. Funcións sintácticas do sintagma
(complemento circunstancial, etc.).
3.2.1.2.7. O sintagma preposicional.
3.2.1.2.7.1. Núcleo: preposición e locucións prepositivas:
Sistematización das preposicións e locucións recollidas no nivel avanzado 1.
3.2.1.2.7.2. Modificación do núcleo.
3.2.1.2.7.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia.
3.2.1.2.7.4. Funcións sintácticas do sintagma
(complemento de réxime, etc.).
3.2.1.3. Contidos ortográficos. Sistematización
destes contidos.
3.2.1.3.1. O alfabeto/os caracteres.
3.2.1.3.2. Representación gráfica de fonemas e
sons.
3.2.1.3.3. Ortografía de palabras estranxeiras.
3.2.1.3.4. Uso dos caracteres nas súas diversas
formas (maiúsculas, minúsculas, cursiva, etc.).
3.2.1.3.5. Signos ortográficos (acento, apóstrofo,
diérese, guión, etc.). O acento gráfico nos imperativos con pronome enclítico.
3.2.1.3.6. División das palabras no final da liña.
Estrutura silábica.
3.2.1.4. Contidos fonéticos. Sistematización destes contidos.

Recursos para reforzar a orde ou para suavizala.

3.2.1.4.1. Sons e fonemas vocálicos e as súas
combinacións.

3.2.1.2.5.2. Modificadores do núcleo: negación,
etc.

Recoñecemento e produción de ditongos, tritongos e hiatos.

3.2.1.2.5.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia.

3.2.1.4.2. Sons e fonemas consonánticos e as súas
agrupacións. Función expresiva dos rasgos acústicos dos fonemas, entoación e ritmo.

3.2.1.2.5.4. Funcións sintácticas do sintagma
(verbo, suxeito, etc.). Verbo -complementos (OD,
OI, CC, atributo, complemento axente, complemento predicativo).

3.2.1.4.3. Procesos fonolóxicos.
3.2.1.4.4. Acento fónico/tonal dos elementos léxicos illados. O grupo fónico e a entoación.
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3.2.1.4.5. Sistematización do acento e da tonicidade. Recoñecemento das variedades de pronunciación e entoación en España e Hispanoamérica.
Francés

As programacións didácticas para os cursos Avanzado 1 e Avanzado 2 incluirán os contidos que se
detallan a seguir. Cómpre lembrar que, en calquera
caso, a selección de contidos en cada momento estará baseada na súa pertinencia para acadar os
obxectivos específicos nas diferentes destrezas,
tendo en conta así mesmo as necesidades e dificultades de aprendizaxe das alumnas e dos alumnos.
Avanzado 1.
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3.2.1.2.2. A oración simple.
3.2.1.2.2.1. Tipos de oración: enunciativa, interrogativa, exclamativa e exhortativa. Sistematización
das estruturas recollidas no nivel intermedio.
3.2.1.2.2.1.1. A frase enunciativa.
3.2.1.2.2.1.1.1. A mise en relief: sistematización
das estruturas recollidas no nivel intermedio.
3.2.1.2.2.1.1.2. Frases truncadas de uso frecuente
(à suivre, facile à laver, appeler le 112 en cas
d’urgence).
3.2.1.2.2.1.1.3. Estruturas tematizadas (eux, tout
le monde les connaît, vos bagages, je m’en occupe).

3.2.1.2. Contidos gramaticais.

3.2.1.2.3. O sintagma nominal.

3.2.1.2.1. A oración composta.

3.2.1.2.3.1. Núcleo: substantivo e pronome.

3.2.1.2.1.1. Subordinadas de relativo: sistematización das estruturas recollidas no nivel intermedio.
3.2.1.2.1.2. As subordinadas completivas: sistematización das construcións con indicativo,
subxuntivo e infinitivo.
3.2.1.2.1.3. As oracións impersonais: sistematización das estruturas recollidas no nivel intermedio.
3.2.1.2.1.4. O estilo indirecto: sistematización das
estruturas recollidas no nivel intermedio; verbo introdutorio en presente e en pasado.
3.2.1.2.1.5. Expresión de relacións lóxicas.
3.2.1.2.1.5.1. Conxunción: d’ailleurs, d’autre part,
en fait, etc.
3.2.1.2.1.5.2. Disxunción: l'un… l'autre …, d'un
côté… de l'autre…, etc.

3.2.1.2.3.1.1. O substantivo.
3.2.1.2.3.1.1.1. Clases: común e propios, individuais e colectivos, simples e compostos.
3.2.1.2.3.1.1.2. Xénero: casos particulares e excepcións (compagnon/compagne). Cambio de sentido segundo o xénero (un/une manche). O xénero
nos nomes compostos de uso frecuente.
3.2.1.2.3.1.1.3. Número: excepcións na formación
do plural de palabras de uso frecuente (chandails,
clous). Nomes con dobre forma no plural
(aïeuls/aïeux). Plural dos nomes compostos de uso
frecuente.
3.2.1.2.3.1.2. O pronome: clases, xénero, número,
posición, uso.
3.2.1.2.3.1.2.1. Clases.

3.2.1.2.1.5.3. Oposición e concesión: en revanche,
quand même, malgré, etc.

3.2.1.2.3.1.2.1.1. Persoais: casos de omisión (il
n’est pas aussi pauvre qu’on (le) croit) e de repetición do pronome (je les ai vus et (les) ai entendus).

3.2.1.2.1.5.4. Comparación: sistematización da
comparación paralela.

3.2.1.2.3.1.2.1.2. Demostrativos: uso de celui,
celle, ceux, celles.

3.2.1.2.1.5.5. Condición e hipótese: sistematización
das formas recollidas no nivel intermedio.

3.2.1.2.3.1.2.1.3. Relativos: formas simples e
compostas precedidas de preposición. Frases feitas
con que (coûte que coûte). Acordo co antecedente
(c’est moi qui irai).

3.2.1.2.1.5.6. Causa: sistematización das formas
recollidas no nivel intermedio.
3.2.1.2.1.5.7. Finalidade: sistematización das
formas recollidas no nivel intermedio.
3.2.1.2.1.5.8. Consecuencia: sistematización das
formas recollidas no nivel intermedio.
3.2.1.2.1.5.9. Relacións temporais (anterioridade,
posterioridade, simultaneidade): sistematización das
formas recollidas no nivel intermedio.

3.2.1.2.3.1.2.1.4. Interrogativos: a interrogación
directa e indirecta; variacións provocadas polo
cambio de rexistro (Elle habite où?).
3.2.1.2.3.1.2.1.5. Posesivos.
3.2.1.2.3.1.2.1.6. Indefinidos: usos de chacun(e).
3.2.1.2.3.1.2.2. Fenómenos de concordancia.
3.2.1.2.3.2. Modificación do núcleo.
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3.2.1.2.3.2.1. Modificación do núcleo mediante
determinantes.
3.2.1.2.3.2.1.1. O artigo: repetición e omisión do
artigo (professeur de/du lycée).
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3.2.1.2.5.1.2.2. Expresión do pasado.
3.2.1.2.5.1.2.2.1. Sistematización do recoñecemento das formas do passé simple.
3.2.1.2.5.1.3. Modalidade.

3.2.1.2.3.2.1.2. Numerais e ordinais de uso frecuente: sistematización de casos particulares (le
XXIème siècle, Louis XIV).

3.2.1.2.5.1.3.1. Sistematización das estruturas recollidas nos niveis básico e intermedio.

3.2.1.2.3.2.1.3. Indefinidos: sistematización de
expresións de uso frecuente (tous les deux mois,
une autre paire de manches).

3.2.1.2.5.1.3.2. O imperativo afirmativo e negativo: sistematización do uso cos diferentes pronomes
(de obxecto directo e indirecto; os casos de en e y).

3.2.1.2.3.2.2. Modificación do núcleo mediante
aposición, sintagma (nominal, adxectival, verbal,
adverbial, preposicional), frase de relativo ou oración.

3.2.1.2.5.1.3.3. Os valores modais do subxuntivo,
do imperfecto do indicativo e do pluscuamperfecto:
sistematización.

3.2.1.2.3.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia: sistematización.
3.2.1.2.3.4. Funcións sintácticas do sintagma
(suxeito, obxecto directo, etc.).
3.2.1.2.4. O sintagma adxectival.
3.2.1.2.4.1. Núcleo: adxectivo.
3.2.1.2.4.1.1. Xénero: casos particulares e excepcións máis frecuentes.
3.2.1.2.4.1.2. Número: casos particulares e excepcións máis frecuentes.
3.2.1.2.4.1.3. Grao: positivo, comparativo e
superlativo. Sistematización das formas recollidas
nos niveis anteriores.
3.2.1.2.4.2. Modificación do núcleo: mediante
sintagma (nominal, adxectival, preposicional) ou
oración.
3.2.1.2.4.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia.
3.2.1.2.4.3.1. Sistematización das formas recollidas nos niveis anteriores; outros casos particulares
(avoir l’air, nu, etc.).
3.2.1.2.4.4. Funcións sintácticas do sintagma
(atributo, etc.).
3.2.1.2.5. O sintagma verbal.
3.2.1.2.5.1. Núcleo: verbo.
3.2.1.2.5.1.1. Clases: regulares e irregulares; uso
dos verbos auxiliaires e dos auxiliaires modais.
3.2.1.2.5.1.2. Tempo.
3.2.1.2.5.1.2.1. Sistematización do uso dos tempos verbais recollidos nos niveis básico e intermedio.

3.2.1.2.5.1.4. Aspecto: sistematización das estruturas recollidas nos niveis básico e intermedio.
3.2.1.2.5.1.5. Voz pasiva: sistematización dos
usos recollidos no nivel intermedio.
3.2.1.2.5.1.6. O subxuntivo presente e pasado: sistematización dos usos frecuentes.
3.2.1.2.5.1.7. O condicional presente e pasado:
sistematización dos usos frecuentes.
3.2.1.2.5.1.8. O infinitivo presente e pasado: sistematización dos usos frecuentes.
3.2.1.2.5.2. Modificación do núcleo mediante negación.
3.2.1.2.5.2.1. Sistematización das estruturas recollidas nos niveis básico e intermedio.
3.2.1.2.5.2.2. Sistematización do uso da construción restritiva con ne….que.
3.2.1.2.5.3. Posición dos elementos do sintagma.
3.2.1.2.5.3.1. Negación: sistematización das regras de colocación das partículas negativas.
3.2.1.2.5.3.2. Pronomes.
3.2.1.2.5.3.2.1. Sistematización das regras de colocación dos pronomes (Je lui en ai parlé, Tu la leur
rends?).
3.2.1.2.5.4. Fenómenos de concordancia.
3.2.1.2.5.4.1. Participio pasado nos tempos compostos: sistematización dos casos con e sen concordancia.
3.2.1.2.5.5. Funcións sintácticas do sintagma
(verbo, suxeito, etc.).
3.2.1.2.6. O sintagma adverbial.
3.2.1.2.6.1. Núcleo: adverbios e locucións adverbiais.
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3.2.1.2.6.1.1. Sistematización e ampliación do repertorio de adverbios nas diferentes categorías:
tempo, modo, etc.
3.2.1.2.6.1.2. Ampliación do repertorio de locucións adverbiais (à la folie, nulle part, au bout du
compte, etc.).
3.2.1.2.6.1.3. Sistematización do uso dos adverbios en -ment.
3.2.1.2.6.1.4. Sistematización do uso dos adverbios nos graos comparativo e superlativo.
3.2.1.2.6.2. Modificación do núcleo: mediante
sintagma adverbial, mediante sintagma preposicional, etc.
3.2.1.2.6.3. Posición dos elementos do sintagma:
sistematización dos usos recollidos no nivel intermedio.
3.2.1.2.6.4. Funcións sintácticas do sintagma
(complemento circunstancial, etc.).
3.2.1.2.7. O sintagma preposicional.
3.2.1.2.7.1. Núcleo: preposicións e locucións prepositivas.
3.2.1.2.7.1.1. Preposicións: sistematización do
uso das formas recollidas nos niveis básico e intermedio.
3.2.1.2.7.1.2. Ampliación do repertorio de locucións prepositivas de diferentes tipos: lugar, tempo,
modo, etc.
3.2.1.2.7.1.3. Casos frecuentes de omisión da preposición: parler politique, voter vert, etc.
3.2.1.2.7.2. Modificación do núcleo: mediante
sintagma adverbial, mediante sintagma preposicional, etc.
3.2.1.2.7.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia: sistematización.
3.2.1.2.7.4. Funcións sintácticas do sintagma
(complemento circunstancial, complemento de
réxime, etc.).
3.2.1.2.7.4.1. Sistematización do uso dos verbos
usuais seguidos das preposicións à e de.
3.2.1.3. Contidos ortográficos.
3.2.1.3.1. O alfabeto/os caracteres.
3.2.1.3.2. Representación gráfica de fonemas e
sons.
3.2.1.3.2.1. Sistematización das relacións entre grafía e son e da diferenza entre sílaba gráfica e fónica.
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Alteracións ortográficas na formación do xénero e do
número (turc/turque, oeil/yeux). A ortografía dos
números: sistematización dos casos particulares.
Abreviaturas de uso frecuente. Diferenza gráfica entre acrónimos e siglas (SMIC/R.M.I., etc.). Ortografía de homófonos de uso frecuente (sans/sang/cent).
3.2.1.3.2.2. Sistematización de casos particulares
na conxugación de verbos de uso frecuente: verbos
acabados en -ger e en -cer, reduplicación de l e t
nos verbos en -ler e en -eter, a alternancia i/y nos
verbos en -yer, outros casos de alternancia y/i
(s’asseoir, croire).
3.2.1.3.2.3. Casos particulares na interrogación
(A-t-on pensé à l’avenir?).
3.2.1.3.3. Ortografía das palabras estranxeiras de
uso frecuente.
3.2.1.3.4. Uso dos caracteres nas súas diversas
formas (maiúsculas, minúsculas, cursiva, etc.).
3.2.1.3.5. Signos ortográficos (acento, apóstrofo,
diérese, guión, etc.).
3.2.1.3.6. División de palabras ao final da liña.
Estrutura silábica.
3.2.1.4. Contidos fonéticos.
3.2.1.4.1. Sons e fonemas vocálicos, semivocálicos e as súas combinacións.
3.2.1.4.2. Sons e fonemas consoánticos e as súas
agrupacións.
3.2.1.4.3. Procesos fonolóxicos: liaison, enchaînement, elisión, desnasalización, etc.
3.2.1.4.4. A función expresiva do acento, da entoación e da pausa.
3.2.1.4.5. A silabación e o grupo rítmico.
3.2.1.4.6. As palabras que teñen unha pronuncia
irregular (oeuf/oeufs, dix, etc); a pronuncia dos
acrónimos e das siglas (SAMU/S.N.C.F., etc.). A
pronuncia das palabras de uso frecuente procedentes doutras linguas.
3.2.1.4.7. Recoñecemento dalgunhas particularidades na pronuncia en distintos territorios francófonos.
3.2.1.4.8. Recoñecemento dalgunhas características asociadas aos rexistros de lingua.
Avanzado 2.
Ademais de todos os recollidos no curso Avanzado 1, as programacións do Avanzado 2 terán en
conta os seguintes contidos.
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3.2.1.2. Contidos gramaticais.
3.2.1.2.1. A oración composta.
3.2.1.2.1.1. O estilo indirecto: ampliación do repertorio de verbos introdutorios (préciser, objecter).
Sistematización das modificacións na expresión do
tempo e do espazo.
3.2.1.2.1.2. Expresión de relacións lóxicas.
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Uso na lingua familiar (Allez-moi mettre une blouse). Usos frecuentes do pronome soi.
3.2.1.2.3.1.2.1.2. Demostrativos: sistematización
das formas compostas.
3.2.1.2.3.1.2.1.3. Relativos: recuperación do antecedente con ce, chose, fait (il se leva, chose qu’il
n’avait pas faite depuis longtemps). Dont e o posesivo.

3.2.1.2.1.2.1. Conxunción: en outre, voire, de
plus, etc.

3.2.1.2.3.1.2.1.4. Indefinidos: sistematización das
formas recollidas nos cursos anteriores.

3.2.1.2.1.2.2. Oposición e concesión: or, avoir
beau, quoique, etc.

3.2.1.2.3.1.2.1.5. Usos de en e y con verbos (s’y
connaître, s’en prendre).

3.2.1.2.1.2.3. Comparación : d’autant plus … que,
d’autant moins … que, etc.
3.2.1.2.1.2.4. Causa: considérant que, surtout que,
à partir du moment où, etc.
3.2.1.2.1.2.5. Finalidade: dans le but de, dans
l’espoir de, de crainte que/de, etc.
3.2.1.2.1.2.6. Consecuencia: à tel point que, aussi,
etc.
3.2.1.2.1.2.7. Relacións temporais (anterioridade,
posterioridade, simultaneidade): tant que, à mesure
que, etc.
3.2.1.2.2. A oración simple.
Os mesmos contidos que para o curso Avanzado 1.
3.2.1.2.3. O sintagma nominal.
3.2.1.2.3.1. Núcleo: substantivo e pronome.
3.2.1.2.3.1.1. O substantivo.
3.2.1.2.3.1.1.1. Clases: común e propios, individuais e colectivos, simples e compostos.
3.2.1.2.3.1.1.2. Xénero: nomes de profesión ou
función. Nomes usuais con xénero variable (aprèsmidi, H.L.M.).
3.2.1.2.3.1.1.3. Número: o plural nos nomes máis
frecuentes procedentes doutras linguas. Nomes que
se empregan habitualmente só en singular ou en
plural (archives). Nomes frecuentes que cambian de
significado ao cambiar de número (appât/appâts).
3.2.1.2.3.1.1.4. Anáfora e substitutos léxicos de
uso frecuente (la France/l’Hexagone).
3.2.1.2.3.1.2. O pronome: clases, xénero, número,
posición, uso.
3.2.1.2.3.1.2.1. Clases.
3.2.1.2.3.1.2.1.1. Persoais: emprego das formas
fortes para marcar oposición (eux…, lui…); o pronome seguido dun reforzo (lui-même, eux seuls).

3.2.1.2.3.2. Modificación do núcleo.
3.2.1.2.3.2.1. Modificación do núcleo mediante
determinantes.
3.2.1.2.3.2.1.1. Indefinidos: sistematización das
formas recollidas nos cursos anteriores.
3.2.1.2.3.2.2. Modificación do núcleo mediante
aposición, sintagma (nominal, adxectival, verbal,
adverbial, preposicional), frase de relativo ou oración.
3.2.1.2.3.2.2.1. Usos de frases feitas usadas como
nomes (un je ne sais quoi).
3.2.1.2.4. O sintagma adxectival.
3.2.1.2.4.1. Núcleo: adxectivo.
3.2.1.2.4.1.1. Xénero e número: sistematización
dos casos particulares e das excepcións máis frecuentes.
3.2.1.2.4.1.2. Grao: positivo, comparativo e
superlativo. O superlativo: uso de prefixos e de sufixos (extra-fine, excellentissime) ou de frases feitas (blanc comme neige). O comparativo: usos máis
frecuentes de moindre.
3.2.1.2.5. O sintagma verbal.
3.2.1.2.5.1. Núcleo: verbo.
3.2.1.2.5.1.1. Tempo.
3.2.1.2.5.1.1.1. Expresión do pasado.
3.2.1.2.5.1.1.1.1. Recoñecemento do uso combinado do passé simple co passé antérieur.
3.2.1.2.5.1.1.1.2. Uso do pasado pluscuamperfecto combinado con outros tempos verbais.
3.2.1.2.5.1.1.2. Expresión do futuro: uso combinado do futuro perfecto (futur antérieur) co futuro
imperfecto (futur simple).
3.2.1.2.5.1.2. Aspecto.
3.2.1.2.5.1.2.1. Verbos con significado aspectual:
incoativo (débuter, démarrer…), terminativo (ache-
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ver, clore…), durativo (poursuivre, prolonger…),
iterativo (ne faire que, reprendre…).
3.2.1.2.5.1.3. Recoñecemento da alternancia no
uso entre xerundio e participio presente.
3.2.1.2.5.2. Modificación do núcleo mediante negación.
3.2.1.2.5.2.1. As formas ne…guère e ne….point.
3.2.1.2.5.2.2. Recoñecemento dos usos máis frecuentes do ne expletivo.
3.2.1.2.5.3. Fenómenos de concordancia.
3.2.1.2.5.3.1. Sistematización da concordancia
dos tempos verbais no discurso directo e indirecto.
3.2.1.2.6. O sintagma adverbial.
3.2.1.2.6.1. Núcleo: adverbios e locucións adverbiais.
3.2.1.2.6.1.1. Adverbios con valor anafórico (Je
ne pensais pas qu’il réagirait ainsi, Là, tu te trompes
complètement); o uso de là-dessus.
3.2.1.2.6.1.2. Os adverbios compostos coa partícula -ci (ci-joint, ci-dessous…).
3.2.1.2.6.1.3. A concordancia do adverbio tout
(Elle est toute petite, Ils étaient tout heureux…).
3.2.1.2.6.1.4. Os diferentes usos de aussi (Vous
parlez italien, vous aussi!/Il aime l’Italie, aussi a-t-il
décidé de s’y installer); sistematización da diferenza de uso entre aussi/si, aussi/même e aussi/autant.
3.2.1.2.6.1.5. Formas adverbiais propias do rexistro familiar (c’est vachement dur, c’est hyper compliqué, etc.).
3.2.1.2.7. O sintagma preposicional.
Os mesmos contidos que para o curso Avanzado 1.
3.2.1.3. Contidos ortográficos.
Os mesmos contidos que para o curso Avanzado 1.
3.2.1.4. Contidos fonéticos.
Os mesmos contidos que para o curso Avanzado 1.
Galego
Avanzado 1.
3.2.1.2. Contidos gramaticais.
3.2.1.2.1. Oración composta.
3.2.1.2.1.1. Coordinación. Consolidación no uso
das estruturas xa traballadas e ampliación.
Coordinación copulativa: tanto... como/coma, así
como, como tamén... (Tanto un coma outro foron
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ao cine; Agradézolle a boa disposición, así como as
molestias que tomou). Valores especiais de enlaces
copulativos.
Coordinación disxuntiva e distributiva: xa... xa,
ora... ora, ben... ben, volta... volta, o mesmo... que,
dunha banda... da outra.
Coordinación adversativa: ora ben, ora que, senón
que, só que, mentres que...
3.2.1.2.1.2. Subordinación.
3.2.1.2.1.2.1. Subordinación adverbial. Consolidación no uso das estruturas xa traballadas e ampliación.
Temporais. Simultaneidade: entrementres, mentres tanto; xerundio (Volvendo da escola atopeime
con el). Posterioridade: deseguida que, apenas,
unha vez que, nada máis + inf., a medida que, en
canto, tan pronto, logo que, tras + inf. variable; límite e periodicidade: des que; sempre que, cada vez
que...
Locativas: prep. + onde (Vou por onde me digas;
Vira cara a onde che indique eu).
Modais: consonte; así como, tal como, tal e como,
de modo que; xerundio (Conseguiu saír da crise
diversificando a produción); sen + inf. (Conseguiu
saír da crise sen facer despedimentos).
Finais: por/a fin de + inf. variable; porque, co gallo de (que), en favor de que + subxuntivo, a fin de
que, co fin de que, co obxecto de que, co obxecto
de + inf., para que + imperfecto de subxuntivo (Para que te quixese recibir, terías que enviarlle unha
solicitude), para + inf. variable.
Comparativas: oracións con outro nexo no segundo termo (coma/como/ca/que + se/cando/quen/que).
Reforzo e ampliación.
Concesivas: malia que, mesmo que, por máis que,
por moito que, por pouco que, a pouco que, e iso
que, nin se, mesmo se, tanto se... como se..., incluso
se...
Condicionais: se, en irreais no presente e no pasado e improbables no futuro; quitando que/se, sacado
que/se, excepto que/se, a non ser se, de non ser
que/se, agás se, salvo que/se, con tal (de) que, (en)
caso de que, con que, por pouco que, sempre que,
coa condición de que, sempre e cando, por se (acaso), con tal de/en caso de + variable. Estruturas
elípticas: se non. Correlacións dos modos e os tempos (Se tivese máis cartos aforrados, agora estaría
de vacacións; Se o soubese antes, chamábate).
Causais: por cousa/causa/culpa de que, por mor
de que, visto que, posto que; xerundio (Non tendo
cartos, abandonou); a causa de (que), unha vez que,
a resultas de (que)...
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Consecutivas: por conseguinte, así pois, pois (logo) (Non queres vir? Pois logo ponte a ler), de (tal)
forma/modo/maneira que, conque, así é que. Estruturas elípticas (É que berra dun xeito que...).
Proporcionais: canto máis/menos..., máis/menos/mellor/peor/maior/menor (Canto maior é a renda, maiores son, así mesmo, as necesidades); a medida que, conforme, segundo...
3.2.1.2.1.2.2. Subordinación nominal en función
de suxeito, OD, OI, atributo, CPrep. (Estaba cavilando en se pagaría a pena), CC, CPred. e CAx. Estilo indirecto. Interrogativas indirectas. Repaso e
ampliación.
3.2.1.2.1.2.3. Subordinación adxectiva: o/s cal/es,
a/s cal/es, cuxo. Contraste explicativas/ especificativas (Esa persoa, da que me fío moito, corroborou.../Unha persoa da que me fío moito corroborou...). Estruturas coordinadas (É unha persoa traballadora e que vale moito).
Contraste: se non/senón, con que/conque, amais/a
mais/a máis; en tanto/no entanto, porque/por
que/porqué.
Dobres valores: así que, logo, daquela, entón,
como, que, sempre que, como, entón (Como non
vés, marcho/Como non veñas, has saber quen
son)... Diferenzas de uso entre conectores en relación co rexistro (así e todo, porén, emporiso).
3.2.1.2.2. Oración simple.
3.2.1.2.2.1. Elementos constituíntes e a súa posición.
3.2.1.2.2.2. Oracións pasivas con CAx.
3.2.1.2.2.3. Oracións con CPrep. Uso expresivo
da preposición: contraste CPrep./OD (Beber o viño/Beber no viño; Sacar a carteira/Sacar de carteira).
3.2.1.2.3. Actitude do falante e modalidades da
oración.
3.2.1.2.3.1. Oración enunciativa. Afirmativa:
elementos para intensificar a afirmación (si que,
abofé, de certo, efectivamente, si tal, así mesmo, e
mais si...). Negativa: vocábulos e locucións que reforzan a negación (Non queda chisca/pinga; naturalmente/evidentemente que non); elementos negativos (Na miña vida tal vin). Acumulación de negacións (Tampouco non chegou; Tamén non chegou).
Formas elípticas.
3.2.1.2.3.2. Oración interrogativa. Formas elípticas. Interrogativas de eco (Que ela dixo o que?)
Oracións mixtas interrogativo-exclamativas.
3.2.1.2.3.3. Oración imperativa.
3.2.1.2.3.4. Oración exclamativa. Estruturas especiais (Tan boa como era! Vaia se é grande!).
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3.2.1.2.3.5. Oración desiderativa.
3.2.1.2.3.6. Oración dubitativa. Contraste indicativo/subxuntivo (Se cadra foron/Quizais fosen/Poida que fosen/Disque foron). Reforzo e consolidación.
3.2.1.2.3. Posición dos elementos na oración simple e composta. Orde habitual e alteracións por focalización ou topicalización. Posición dos conectores (De esas tarefas estaren finalizadas; Aínda que
queira non o terá/Non o terá aínda que queira; A
solución déunola Amara; Ti me dirás).
3.2.1.2.4. Elipse de elementos (Eu son partidaria
de acudir e el igual).
3.2.1.2.5. Fenómenos de concordancia.
Verbo º suxeito: nomes colectivos (Chegou/Chegaron un grupo de turistas; A maior parte
foi/foron bastante interesante/s); enumeracións (Goréntame/Goréntanme o albariño, o mencía e o godello; Non me chista/n nin o peixe cocido nin o cru);
coordinacións (Non veu/viñeron nin meu irmán nin
meu tío).
Suxeito º verbo en 1ª/2ª/3ª persoa do plural (Os
galegos pensamos/pensan que...; Os españois credes/cren que...).
Verbo º suxeito paciente (Os documentos foron
remitidos hoxe).
Ausencia de concordancia suxeito º verbo por
topicalización (Eu, paréceme que non é o máis
axeitado).
Suxeito º CPred. (As augas ían avoltas).
3.2.1.2.4. O sintagma nominal.
3.2.1.2.4.1. Núcleo: substantivo e pronomes.
3.2.1.2.4.1.1. Substantivo.
3.2.1.2.4.1.1.1. Clases de substantivos e comportamento morfosintáctico. Casos especiais de xénero
e número: reforzo e ampliación.
3.2.1.2.4.1.1.1.1. Xénero. Xénero dalgúns nomes
(atenuante, hemacia, masacre, reuma, fraude, paradoxo). Casos particulares (robalo/robaliza, frade/freira). Casos de dobre feminino (ladroa/ladra).
Distinto lexema (padre/madre, castrón/cabra). O
xénero expresado mediante determinantes e/ou modificadores (un refén/unha refén). Valor do xénero:
diferenzas de tamaño, de forma, individual/colectivo (cesto/cesta, pozo/poza...).
3.2.1.2.4.1.1.1.2. Número. Casos particulares.
Substantivos compostos (ourizos cachos, busques
tanque, pitas do monte). Plural dos nomes propios
(dous Laxeiros, os Soutomaior, os Seoanes). Substantivos sen oposición (plebe, tebras). Préstamos
(hippy/hippys, hippies; póster/pósteres, pósters;
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somier/somieres, réquiem/réquiems; fax, clímax,
unisex).
Valores
especiais:
(miolo/miolos,
area/areas, auga/augas, aire/aires).
3.2.1.2.4.1.2. Pronomes. Formas, funcións, posición, combinatoria, uso/omisión. Concordancia co
referente.
3.2.1.2.4.1.2.1. Pronomes persoais.
Formas tónicas: pronomes con preposición; intensificación do pronome eu (Eu é que non teño vagar). Contraste nós/nosoutros, vós/vosoutros. Plural
de modestia (Nós realizamos o noso traballo = Eu
realicei o meu traballo).
Formas átonas. Dativo de solidariedade, de interese, dativo posesivo. Acusativo de terceira persoa:
atributo concertado (Sonas) e non concertado (Sono). Acusativo/dativo con algúns verbos: con ou
sen variación de significado (pegoulle/pegouno,
serviulle/serviuno, axudoulle/axudouna). Acusativo/dativo como suxeito de inf. (Sentinte cantar/Sentinche cantar; Sentinche cantar a canción).
Reflexivos. Reflexivo átono en función de CD
(Nunca te preguntaches se era certo?). Valores de
se: recíproco (Xoán e María bícanse); activa impersoal (Alúgase cuartos).
Secuencias de pronomes átonos. Colocación do
pronome átono: consolidación.
3.2.1.2.4.1.2.2. Pronomes posesivos. Usos e valores especiais: propiedade exclusiva (O pazo é de
noso); características intrínsecas (É espelida de
seu); afecto ou familiaridade (Ola, meu!); cantidade
ou ponderación (Beber, bebiches o teu); propio ou
natural (O meu é a fabricación de mobles).
3.2.1.2.4.1.2.3. Pronomes demostrativos. Usos e
valores especiais: ratificación dunha afirmación (iso
é, iso si, iso xa); valor aproximativo (A iso da medianoite);
transcategorizacións (aquel, aquela,
aquelar, aqueloutrar, daquela...).
3.2.1.2.4.1.2.4. Pronomes indefinidos. Formas e
usos (os máis, cada cal, propio, cadaquén, abondo,
ambos, entrambos, tal...). Estruturas partitivas (un
pouco de froita, unha pouca de froita, unha pouca
froita). Expresións fixadas (ser un ninguén/ser alguén, non ser nada, tanto ten, ser o propio...).
3.2.1.2.4.1.2.5. Numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e partitivos (onceavo, sexaxésimo).
3.2.1.2.4.1.2.6. Pronomes interrogativos, exclamativos e relativos. Formas e usos.
3.2.1.2.4.2. Modificación do núcleo.
3.2.1.2.4.2.1. Mediante determinantes:
3.2.1.2.4.2.1.1. Artigo.
Presenza/ausencia de artigo. Cos posesivos: frases
feitas (Meu dito, meu feito), designacións de seres
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únicos (Nosa Señora do Faro), distributivos (Marcharon cada un en súa moto), nomes de parentesco
(os nosos primos, a miña filla). Con nomes propios
de lugar (O Brasil, Xinzo de Limia), antropónimos
(o Pepe, Raquel), locucións (ao chou, aos poucos, a
destempo), con outros determinantes (entrambos os
rapaces, por todas as partes), cos pronomes nós, vós
e eles/as. Valores do artigo: aproximativo (Debía de
ter uns corenta anos); xenérico: alternancia determinado/indeterminado; nominalizador (o mellor do
asunto; o rubio); outros casos.
Posesivo. Posición e compatibilidade con outros
determinantes. Formas átonas de respecto. Usos e
valores especiais: aproximativo (Custaríalle os seus
mil euros); modestia (O noso traballo consta de...).
Expresións fixas (mi madriña!, miña xoia!, meu
pobre!).
Demostrativo. Compatibilidade con outros determinantes. Valor deíctico e anafórico. Connotación
despectiva (O mozo ese é parvo). Valor irónico (Ai,
que rapaza esta!).
Interrogativos, exclamativos e relativos: o cal,
cuxo. Expresións fixadas (Onde vai que chegou; así
coma quen). Fórmulas interrogativas (A que non
sabes...?).
3.2.1.2.4.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia. Secuencias de determinantes antepostos e pospostos ao núcleo.
3.2.1.2.5. O sintagma adxectivo.
3.2.1.2.5.1. Núcleo.
3.2.1.2.5.1.1. Variables. Flexión irregular: -un/una
(euscaldún/euscalduna); -ún/-úa (vacún/vacúa); -ao/-á
(dezao/-á); outros casos (mao/má). Invariables (agrícola, galeguista, saliente, conveniente). Valores segundo a posición (un interesante comentario/un comentario interesante; un pobre home/un home pobre).
Adxectivos que cambian de significado co verbo ser e
estar (Está verde/É verde).
3.2.1.2.5.1.2. Graos do adxectivo. Sufixos aumentativos, diminutivos e despectivos: -deiro/a (duradeiro, bulideiro); -dío/a (corredío, fuxidío, levadío);
-dizo (esquecedizo, apegadizo); -doiro/a (perecedoiro); -dor/a (cegador, cumpridor); -ble (factible,
incrible); -eiro/a (bulideira, careiro); -ío (campío).
Superlativo absoluto. Cultos con sufixos e prefixos (amabilísimo, antiquísimo, arquimillonario,
hipercrítico), por repetición (barato, barato); formas
sintéticas específicas (óptimo, pésimo); superlativo
analítico (sumamente grande).
3.2.1.2.5.2. Modificación do núcleo mediante adverbios, SPrep., SN e SAdx.
3.2.1.2.5.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia. Valores da anteposi-
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ción e posposición do adxectivo con respecto ao
substantivo.
Concordancia do/s adxectivo/s segundo a súa posición.
3.2.1.2.5.4. Funcións sintácticas do sintagma: CC
(Continúa falando baixo; Suxéiteo forte), CPred.
(Os fillos viven contentos), vocativo (Non te movas, langrán, que te estou vendo), Atrib. (Era nova e
guapa).
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Futuro hipotético: acción posterior a outra pasada
(Aseguroume que acabaría axiña); hipóteses de
irrealidade (Se tivese tempo, chamaríate); retrospectivo; acción anterior (No período dos Reis Católicos, Galicia sería duramente castigada); probabilidade e/ou ironía (Pouco tempo levarían alí cando
cheguei; –Tiñan moitas terras. –Terían); desiderativo (Eu tomaría un café).
3.2.1.2.6.1.4. Modo subxuntivo. Reforzo dos valores xa traballados e ampliación.

3.2.1.2.6. O sintagma verbal.
3.2.1.2.6.1. Núcleo: verbo.
3.2.1.2.6.1.1. Conxugacións: formas regulares,
semirregulares e irregulares. Verbos derivados de
irregulares. Verbos defectivos.
3.2.1.2.6.1.2. Verbos transitivos e intransitivos
(amolentar/amolecer, apodrentar/ podrecer, cesar).
Verbos de uso pronominal e/ou non pronominal
(estreitar, escapar, quedar/quedarse, afogar/ afogarse, parar/pararse, baixar/baixarse, murchar, secar,
crer, curar...). Reforzo e ampliación.
3.2.1.2.6.1.3. Modo indicativo. Reforzo dos valores xa traballados e ampliación.
Presente: de mandato (Vas á casa e acendes a lareira); actualización do pasado (Fágolle o traballo e
nin mo agradece); histórico ou narrativo (Colón
descobre América); intemporal (O coñecemento de
linguas enriquece as persoas).
Imperfecto: acción posterior a outra pasada (Aseguroume que acababa axiña); enfático (Érache boa!
Non faltaba máis!); expresión de hipóteses, en lugar
do condicional (Se deixase de fumar, era a persoa
máis feliz do mundo); lúdico ou onírico (Imos
xogar: eu era o bo e ti, o malo); pensamento ou intención que non chega a cumprirse (Pensaba dicircho; Pensaba chamarte); acción interrompida (Xa
marchaba, píllasme por pouco); desiderativo (Eu
tomaba un café). Contraste perfecto/imperfecto.
Perfecto: acción anterior a outra futura (Cando ti
chegues á casa, eu xa marchei); acción anterior a
outra pasada (Recoñeceu que estivo mal; Non souben se me deron ou se lles dei eu); mandato (Calaches?).
Pluscuamperfecto: enfático (Se non o fixeches,
fixéralo; Acabaras!).
Futuro: imprecisión (Xa veremos); probabilidade
e/ou ironía (Poucos días haberá na vida tan alegres
coma este!; –Quero xantar. –Quererás); obriga (Ti
sentarás onda min); cortesía (Farasme ese favor?);
mandato (Arrombarás o cuarto); retrospectivo, acción anterior (No período dos Reis Católicos, Galicia será duramente castigada; Acaba a carreira en
1975 e logo doutorarase...); anterioridade a un momento futuro (Díxonos que para as cinco xa estarán
na casa).

Imperfecto. Formas e usos. Contraste co pluscuamperfecto.
Formas e usos en oracións simples e en oracións
subordinadas adxectivas, substantivas e adverbiais.
3.2.1.2.6.1.5. Imperativo. Reforzo dos valores
usuais. O imperativo como expresión da hipótese
(Come amodo e sentarache mellor); matiz irónico
(Mira, mira!; Anda, ti!); con fórmulas de cortesía
para suavizar a orde (Se non che importa/Se non é
moita a molestia, ven aquí). Imperativos lexicalizados ou expresións fixas (E volta e dálle; Veña, anda, non foi nada).
3.2.1.2.6.1.6. Infinitivo variable e invariable.
Formas e usos. O infinitivo xerundial (Pasa os días
a cantar). Valor imperativo (Rapaces, comer!).
3.2.1.2.6.1.7. Xerundio. Valor modal, condicional, causal, concesivo e explicativo. Valor temporal
de simultaneidade e anterioridade (Díxomo indo
pola rúa). Valor imperativo (Andando!). Uso en
estruturas elípticas (–Como vas? –Tirando).
3.2.1.2.6.1.8. Participio. Formas regulares e irregulares. Usos. Contraste entre o uso adxectival e
verbal.
3.2.1.2.6.1.9. Perífrases verbais de infinitivo, de
xerundio e de participio: levar a + inf.; pasar a +
inf.; querer + inf. (incoativa); poder + inf.; ser a +
inf.; dar en + inf.; chegar a + inf.; vir (a) + inf.; acabar por + inf.; levar + participio; ir + participio; levar + xerundio (durativa); vir + xerundio.
3.2.1.2.6.1.10. Voz pasiva. Diferenzas de uso entre a pasiva, a pasiva reflexa e a activa, en relación
co rexistro.
3.2.1.2.6.2. Modificadores do núcleo. Negación.
Rexencias verbais frecuentes (informar de, esquecerse de, pregar por...).
3.2.1.2.6.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia. Correlación temporal e
modal na oración.
3.2.1.2.6.4. Funcións sintácticas do sintagma:
CPred. (Chegamos aterecendo de frío; Olloume
abraiada).
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3.2.1.2.7. O sintagma adverbial.
3.2.1.2.7.1. Núcleo: Adverbio e locucións adverbiais.
3.2.1.2.7.1.1. Clases. Lugar (á parte, á man, a contramán, a desmán...). Contraste entre arriba, derriba,
enriba e encima; abaixo, embaixo e debaixo; atrás e
detrás; adiante, diante e dediante. Contraste aquí, aí,
alí/acó, aló/acá, alá. Valores de acolá.
Tempo (arreo, arestora, trasantonte, antonte, outrora, antano, a destempo, a deshora, a tempo, polo
de hoxe, coa mesma, as máis das veces, de raro en
raro...); valores de logo e axiña; contraste entre agora e arestora. Modo (asemade, adrede, de socato,
paseniño, de súpeto, de vez, ás agachadas, pola calada, ao axexo, de esguello, a cachón, ás apalpadelas, ao xeito, ás toas, á mantenta...); contraste de
balde/en balde... Cantidade e precisión (mesmamente, talmente, xustamente, a esgalla, ás moreas, a
eito, ás présas).
Formación dos adverbios en -mente. Adverbios
que indican afirmación (abofé; si, ho; si tal), negación (non si, non tal, ca!) e dúbida (seica, disque,
acaso, igual, o mesmo, polo visto, por acaso, se callar...). Adverbios de rectificación usuais (por mellor dicir, dito doutra maneira...). Combinación de

adverbios (alá lonxe; acolá arriba). Adverbios precedidos de preposición (de hoxe en diante). Adverbios relativos e interrogativos. Usos e valores de ulo...?/ulo? Contraste: demais/de máis, así mesmo/asemade.
3.2.1.2.7.1.2. Gradación do adverbio. O sufixo -iño
e -ísimo (ao xeitiño, lonxísimo).
3.2.1.2.7.2. Modificación do núcleo: SN, oración
de relativo, SPrep., SAdv. Adverbios de cantidade
que modifican diferentes categorías (Fala moito;
ben comedor; ben máis lonxe).
3.2.1.2.7.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia. Casos especiais.
3.2.1.2.8. O sintagma preposicional.
3.2.1.2.8.1. Preposicións e locucións prepositivas.
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onde/onda; xunta/xunto a; ata, até/deica; encol
de/sobre; perante/ante/durante...
Posibilidade ou non da contracción (daqueloutro,
doutrora, dalgunha, de algo, en algures, de acordo...).
3.2.1.2.8.2. Modificación do sintagma preposicional: SAdv. + SPrep. (Máis ou menos onda a praza).
3.2.1.2.8.3. Funcións sintácticas do sintagma:
CPrep. (Leu no libro), CPred. do suxeito (Traballa
de conserxe), CAx. (O lume foi apagado pola xente
da aldea).
3.2.1.3. Contidos léxico-semánticos.
3.2.1.3.1. Vocabulario.
Variedade de expresións para cumprir as funcións
que se traballan en situacións formais e informais,
tanto para a lingua oral como a escrita.
Ampliación do vocabulario das situacións e dos
temas traballados, con variantes formal, informal,
estándar e rexistros familiares ou profesionais.
Fórmulas rutineiras (Meu dito, meu feito; Morra o
conto!; Non é para tanto).
Modismos habituais relacionados coas situacións
e temas traballados (Custar ferro e fariña; Facer o
agosto; Non soltar un can; Ir poñer os bancos; Abrir
moito a boca; Ser un cara lavada; Andar en canelas).
Comparacións estereotipadas de uso frecuente
(Dorme coma unha pedra; Negro coma o acibeche;
Máis pobre que as arañas; Forte coma un buxo).
Xentilicios. Sufixos: -án, -ao, -ego, -ano, -ense, -eño,
-és,- ino,- í... (ourensán, limiao, focego, italiano,
mindoniense, estremeño, vigués, mallorquino, saharauí...).
Palabras e expresións latinas máis comúns relacionadas coas situacións e temas traballados (ídem,
sine die, a posteriori).
3.2.1.3.2. Formación de palabras.

Ampliación do uso das preposicións. Insistencia
nos que xeran dificultade. Presenza/ausencia da
preposición a co OD.

Formación de palabras por derivación sen cambio
de categoría. Con prefixos: des-, in-, im-, i-, a-, anti-, pre-, pos-…(desapegar, incrible, ilegal, preselección, antidopaxe). Con sufixos: -aría, -ismo (cervexaría, costumismo). Formación de palabras por
derivación con cambio de categoría. Substantivación con sufixos: a partir de verbos (-dor, -ción, -sión,
-ado, -ido, -mento, -axe...); a partir de adxectivos (-ez,
-eza, -ura, -idade, -dade, -ume...); adxectivación a
partir de substantivos (-ble, -bel, -eiro, -al, -ario, -ar,
-az, -ístico, -ivo, -oso, -ura...).

Construcións especiais con algunhas preposicións
(ir a/ir en/irse de/ir para). Contrastes: cando/canda;

Derivación verbal cun sufixo: -egar, -icar, -iñar,
-iscar, -uxar... (amolegar, choricar, adurmiñar, petis-

3.2.1.2.8.1.1. Preposicións e locucións prepositivas (á beira de, a par de, a poder de, a rente(s) de, a
son de, amais de, bardante (de), sacado, sacando,
beira de, cas (de), conforme (a), preto de, so, a diferenza de, a rente(s) de, amais de, ao par de, a par
de, encol de...
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car, esturruxar...); ou con dous afixos (durmir/adurmiñar;
brillar/abrillantar, vello/avellar/avellentar).
Diminutivos: -iño, -ello, -elo, -eta... (paiciño, cortello, mantelo, caldeireta). Con infixos (cafeciño,
manciña). Aumentativos: -ón, -azo, -ote... (feirón,
homazo, rapazote). Despectivos: -acho, -astro, -ello,
-opa... (coiracho, casopa, poetastro, casarello). Valor apreciativo dos sufixos (Que repugnantiño es!;
Éche ben testán). Lexicalización dalgunhas palabras
formadas con este tipo de sufixos (pesadelo, bancada).
Formación de palabras por composición (paralama, gardamontes, maleducado, baixorrelevo, comecartos).
Familias de palabras (regar, regadeira, rega; espazo, espazar, espacial; lúa, luar, aluado, lunático...).
Onomatopeas.
Siglas e acrónimos usuais (IVE, OMS, RAG,
TSXG, Sergas, Adega, radar).
3.2.1.3.3. Significado.
Proformas ou palabras de significado aberto (dicir, facer, levar) e substitución por outras máis precisas no contexto (ter: posuír, constar de, conter…;
dicir: sinalar, comentar, expoñer, expresar, contar...).
Palabras sinónimas ou de significado próximo relacionadas coas situacións e temas traballados (paro/desemprego; inscribirse/abonarse) e antónimos
(mesto/raro, vizoso/ermo, prender/ceibar). Usos
diferenciados segundo o rexistro utilizado.
Polisemia ou palabras con diferentes significados
(ollo, peto, acordar, xeito). Dobre significado segundo o contexto (Acordei ás dez da mañá/Non me
acordei de te avisar).
Hiperónimos/hipónimos de vocabulario de uso
(pelo/cabelo; flor/caravel).
Palabras próximas formalmente que adoitan producir dificultade (arume/aroma, sirena/serena/serea,
crédito/creto, soño/sono, ceibe/libre, aboar/abonarse, aparcamento/aparcadoiro).
Falsos amigos ou pares léxicos que adoitan producir dificultade (rubio/roxo; lume/fogo; solo/chan;
palabra/verba; presuposto/orzamento; xudía/feixón).
Recoñecemento e distinción de léxico de rexistro
formal e informal/coloquial (marchar/liscar, gustar/chistar, traballo/choio).
Recoñecemento de recursos da linguaxe: metáforas e construcións de sentido figurado frecuentes na
lingua (A boca da ría; É un raposo).
Metonimias de uso frecuente (Tomei un caneco;
Ten boa cabeza).
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3.2.1.4. Contidos ortográficos.
3.2.1.4.1. Correspondencia entre fonemas e letras.
3.2.1.4.2. Ortografía coidada do vocabulario propio do nivel: grafías b/v, h, s/x...; pares léxicos (estremar/extremar, misto/mixto, esterno/externo, bago/vago, habano/abano...); representación gráfica
dos grupos consonánticos (pl, pr; ps, pn...; cc, ct;
mn, bm, bn, bs...).
3.2.1.4.3. Ortografía das palabras estranxeiras.
Presenza/ausencia dunha vogal inicial en palabras
latinas ou estranxeiras con s + consoante (slogan,
estándar). Representación gráfica usual do fonema
/k/ no final da palabra (cómic, coñac, anorak). Contraste entre post-/pos- (postoperatorio/posguerra),
sur-/sud-/su- (sueste), nor-/nord-, trans-/tras-, subs/sub- (substancia/subtraer).
3.2.1.4.4. Uso das maiúsculas e minúsculas (nomes de cargos, individuos ou realidades únicas, entidades, eventos, documentos oficiais...; preposicións e artigos nos apelidos cando aparecen sen o
nome (Foi nun relatorio de Da Barca).
Expresión de cifras e números: escritura das cantidades en cifras e en letras.
Formas das abreviaturas, siglas, símbolos e acrónimos máis frecuentes; usos das maiúsculas, as minúsculas e o punto.
3.2.1.4.5. Acentos gráficos no vocabulario de uso
(medula, rubéola...); acentuación de estranxeirismos, latinismos e compostos; reforzo e ampliación
dos acentos diacríticos. A diérese como marca de
hiato (saïamos).
3.2.1.4.6. Usos dos signos de puntuación. A puntuación na oración simple e na composta. Presenza/ausencia do punto en titulares e títulos, cantidades, datas, etc.; a coma en aclaracións, incisos e
elipses; dous puntos en esquemas e citas textuais;
usos de coma e punto e coma en enumeracións;
puntos suspensivos... Incompatibilidade de signos de
puntuación (interrogación ou exclamación e punto...). Repetición ou combinación dos signos de interrogación e exclamación. Usos fundamentais doutros signos de puntuación: paréntese, corchete,
guión, raia, barra, comiñas, apóstrofo.
Uso discursivo dos recursos tipográficos (tipo de
letra: normal, cursiva, negra; subliñado). Convencións de distribución e organización do texto con
punto e á parte: parágrafos...
3.2.1.4.7. Estrutura da sílaba e separación silábica. División de palabras no final da liña: grupos
vocálicos e consonánticos separables e inseparables; separación de palabras con prefixos e sufixos.
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3.2.1.5. Contidos fonéticos.
3.2.1.5.1. Fonemas vocálicos: insistencia na correcta distinción e articulación dos fonemas vocálicos segundo a posición.
3.2.1.5.2. Fonemas consonánticos: insistencia na
correcta distinción e articulación dos fonemas consonánticos na distintas posicións. Contraste entre o
n velar e o alveolar (anhelar). Consolidación da
pronuncia do fonema fricativo palatal xordo (esixir,
exixir). Casos particulares da pronuncia do x (prefixo, reflexo, taxar, taxativo...).
3.2.1.5.3. Insistencia no recoñecemento dos procesos vocálicos que presentan maior dificultade:
cambios de timbre por influencia dunha vogal ou
consoante próxima (sogra, dente); adición dun fonema no principio (arrodear), no medio (estabelecemento) ou no final (corazonhe); supresión de fonemas no principio (marelo, zucre), no medio (frida) no final (quer, follax, ho); asimilación e disimilación; relaxación e peche das vogais átonas (trai,
doime). A elisión. A realización da conxunción copulativa e na cadea falada (i estes son os teus libros
ou os meus?).
3.2.1.5.4. Insistencia nos procesos consonánticos
que presentan maior dificultade: relaxación, asimilación ou supresión da primeira consoante nos grupos cultos (obxección, exacto, ficticio, ignorar, psoríase, prognóstico...); despalatalización do x (hoxe
>hos, peixe >peis); yeísmo; distinción fónica entre
i / ll (mollo/moio); transformación do s en r (os dedos/or dedos); aspiración e palatalización do s (este
> ehte, casas > casax); insistencia na realización
alveolar do -n final ante vogal (Tamén o dixen eu).
3.2.1.5.5. Grupos fónicos: acentos, atonicidade e
pausas. Palabras tónicas e átonas. Acento de intensidade e recoñecemento das sílabas tónicas. Relación entre regras de acentuación gráfica e pronuncia. Pronunciación das sílabas que levan acento gráfico. Recoñecemento e pronunciación de sílabas
tónicas sen acento gráfico.
Recoñecemento do acento como recurso de intensificación e focalización (Tempo lle faltou para vir).
3.2.1.5.6. Entoación: patróns característicos do
sintagma. Entoación dos diferentes tipos de oracións que requiran as funcións comunicativas traballadas: aseveración ordinaria, categórica, con insinuación, con incerteza...; interrogación xeral (Que
hora é?), asertiva (A que non o dis?), asertiva con
trazo de cortesía (Podíasme facer un mandado?),
interrogativas alternativas (Dásmo ou?)...
Agrupacións que normalmente non admiten pausas (artigo e nome; nome e adxectivo; adxectivo e
nome; verbo e adverbio; verbo e pronome átono;
adverbio e adxectivo; adverbio e adverbio; perífra-
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ses verbais; preposición e termo); sen pausas (palabra precedente e segunda forma do artigo).
Recoñecemento, produción e cambios dos diferentes tons. Patróns característicos de tons vinculados a intencións comunicativas específicas: alegría,
ameaza, furia, humor, ironía, sorpresa, tristeza.
Patróns melódicos específicos de certas estruturas
sintácticas: anteposición dos complementos (Na
escola / estábase ben º Na escola estábase ben),
anteposición do verbo ao suxeito (Chegou María),
división de unidades en oracións compostas; entoación en oracións explicativas e incisos.
Secuencias sinxelas con entoación característica:
refráns e poemas sinxelos.
Correspondencia entre as unidades melódicas e a
puntuación: entoación correspondente ao punto, á
coma, aos dous puntos, ao punto e coma, aos puntos
suspensivos, á paréntese, ao corchete e á raia.
Recoñecemento das características máis significativas dos patróns melódicos das variedades diatópicas máis estendidas.
Correspondencia entre a distribución de pausas e
a estrutura sintáctica e informativa (delimitación de
sintagmas, núcleos e complementos, tema/rema,
tópico/comentario…).
Avanzado 2.
3.2.1.2. Contidos gramaticais.
3.2.1.2.1. Oración composta.
3.2.1.2.1.1. Coordinación. Consolidación no uso
das estruturas xa traballadas e ampliación.
Coordinación copulativa: tanto... como/coma, así
como, como tamén... (Tanto un coma outro foron
ao cine; Agradézolle a boa disposición, así como as
molestias que tomou). Valores especiais de enlaces
copulativos.
Coordinación disxuntiva e distributiva: quer...
quer, que... que, xa... xa, ora... ora, ben... ben, volta... volta, sexa... sexa, o mesmo... que, dunha banda... da outra, tanto... como... (O mesmo ri que chora; Tanto che fala como nin te ve).
Coordinación adversativa: emporiso, ora ben, ora
que, por iso, senón que, só que, mentres que, en
troques de + inf..; pero + se/cando/con tal de
que/para que... (Eu axúdote, pero se ti me axudas
tamén a min; Eu axúdote, pero con tal de que ti me
axudes a min tamén). Enfáticas (Facer, fixémolo,
pero non nos quedou alá moi ben).
3.2.1.2.1.2. Subordinación.
3.2.1.2.1.2.1. Subordinación adverbial. Consolidación no uso das estruturas xa traballadas e ampliación.
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Temporais. Simultaneidade: entrementres, mentres tanto; xerundio (Volvendo da escola atopeime
con el). Posterioridade: deseguida que, decontado
que, apenas, unha vez que, nada máis + inf., a medida que, en canto, tan pronto, logo que, inda ben
non, non ben, mal; en + xerundio (En chegando á
escola, chamámola), tras + inf. variable; participio
(Rematada a charla, proxectaron un filme); límite e
periodicidade: des que; deica que, sempre que, cada
vez que, cando queira que...

Consecutivas: xa que logo, por conseguinte, así
pois, pois (logo) (Non queres vir? Pois logo ponte a
ler), de (tal) forma/modo/maneira que, conque, así é
que. Estruturas elípticas (É que berra dun xeito
que...).

Locativas: prep. + onde (Vou por onde me digas;
Vira cara a onde che indique eu).

3.2.1.2.1.2.2. Subordinación nominal en función
de suxeito, OD, OI, atributo, CPrep. (Estaba cavilando en se pagaría a pena), CC, CPred. e CAx. Estilo indirecto. Interrogativas indirectas. Repaso e
ampliación.

Modais: consonte; así como, tal como, tal e como,
ben como, mal como, de modo que, tal cal, como
+ xerundio (A chuvia cae como esmiuzándose),
como sen + inf. (Corría como sen pousar os pés);
xerundio (Conseguiu saír da crise diversificando a
produción); sen + inf. (Conseguiu saír da crise sen
facer despedimentos).
Finais: por/a fin de + inf. variable; porque, co gallo de (que), en favor de que + subxuntivo, a fin de
que, co fin de que, co obxecto de que, co obxecto
de/para os efectos de + inf., para que + imperfecto
de subxuntivo (Para que te quixese recibir, terías
que enviarlle unha solicitude), para + inf. variable.
Comparativas: oracións con outro nexo no segundo termo (coma/como/ca/que + se/cando/quen/que).
Reforzo e ampliación.
Concesivas: malia que, mesmo que, máis que, por
máis que, por moito que, por pouco que, a pouco
que, ben que, e iso que, nin se, mesmo se, incluso
se, tanto se... como se...; aínda/mesmo/nin/incluso +
xerundio; subxuntivo reduplicado (Fagas o que fagas)...
Condicionais: se, en irreais no presente e no pasado e improbables no futuro; senón que, quitando
que/se, sacado que/se, excepto que/se, a non ser se,
de non ser que/se, agás se, salvo que/se, bardante
que/se, con tal (de) que, (en) caso de que, con que,
a nada que, a pouco que, por pouco que, sempre
que, supoñendo que, coa condición de que, a condición de que, sempre e cando, por se (acaso), con tal
de/en caso de + inf. variable, (en +) xerundio (En
amañando o tellado, debiades facer unha bufarda).
Estruturas elípticas: se non, cando non, onda non.
Correlacións dos modos e dos tempos (Se tivese
máis cartos aforrados, agora estaría de vacacións;
Se o soubese antes, chamábate).
Causais: dado que, como queira que, pois que, por
cousa/causa/culpa de que, por mor de que, visto
que, posto que; xerundio (Non tendo cartos, abandonou); a causa de (que), unha vez que, visto como,
a resultas de (que), por se (acaso), debido a (que).

Proporcionais: canto máis/menos..., máis/menos/mellor/peor/maior/menor (Canto maior é a renda, maiores son, así mesmo, as necesidades); a medida que, conforme, segundo...

3.2.1.2.1.2.3. Subordinación adxectiva: o/s cal/es,
a/s cal/es, cuxo. Restricións do uso de cal (con certas preposicións...). Presenza/ ausencia do artigo
ante a preposición + que (Este é o lugar en que estiveron; Quedan por tratar os temas a que se referiu
antes); estruturas de focalización (Os que interviñeron primeiro foron eles; Os que apareceron foron
eles). Contraste explicativas/especificativas (Esa
persoa, da que me fío moito, corroborou.../Unha
persoa da que me fío moito corroborou...). Estruturas coordinadas (É unha persoa traballadora e que
vale moito).
Contraste: se non/senón, con que/conque, amais/a
mais/a máis; en tanto/no entanto.
Dobres valores: así que, logo, daquela, entón,
como, que, sempre que, como, entón (Como non
vés, marcho/Como non veñas, has saber quen
son)... Diferenzas de uso entre conectores en relación co rexistro (así e todo, porén, emporiso).
3.2.1.2.2. Oración simple.
3.2.1.2.2.1. Elementos constituíntes e a súa posición.
3.2.1.2.2.2. Oracións pasivas con CAx.
3.2.1.2.2.3. Oracións con CPrep. Uso expresivo
da preposición: contraste CPrep./D (beber o viño/beber no viño; sacar a carteira/sacar de carteira).
3.2.1.2.3. Actitude do falante e modalidades da
oración.
3.2.1.2.3.1. Oración enunciativa. Afirmativa:
elementos para intensificar a afirmación (si que,
abofé, abofé que si, de certo, xaora, efectivamente,
si tal, así mesmo, e mais si...). Negativa: vocábulos
e locucións que reforzan a negación (Non queda
chisca/pinga; naturalmente/evidentemente que
non); elementos negativos (Na miña vida tal vin.
En absoluto llo prescribiron). Acumulación de ne-
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gacións (Tampouco non chegou; Tamén non chegou). A negación expletiva en interrogativas (Non
terás por aí un papel?), exclamativas (Canto tempo
non estivemos alí!), comparativas (É mellor usar
sabas de algodón que non acrílicas), temporais
(Non vés connosco ata que non vexa que te esforzas) e outras (Por pouco non caio). Formas elípticas.
3.2.1.2.3.2. Oración interrogativa. Formas elípticas. A interrogación retórica. Interrogativas de eco
(Que ela dixo que? Que ela dixo o que?) Oracións
mixtas interrogativo-exclamativas.
3.2.1.2.3.3. Oración imperativa.
3.2.1.2.3.4. Oración exclamativa. Estruturas especiais (Case me doen os cadrís! A de xente que alí
había! Tan boa como era! Vaia se é grande!).
3.2.1.2.3.5. Oración desiderativa.
3.2.1.2.3.6. Oración dubitativa. Contraste indicativo/subxuntivo (Quizais fosen/Se cadra foran/Poida que fosen/Disque foran). Reforzo e consolidación.
3.2.1.2.3. Posición dos elementos na oración simple e composta. Orde habitual e alteracións por focalización ou topicalización. Posición dos conectores (De esas tarefas estaren finalizadas...; Ti o dixeches; A solución déunola Amara; Aínda que queira,
non o terá/Non o terá aínda que queira).
3.2.1.2.4. Elipse de elementos (Eu son partidaria
de acudir e el igual).
3.2.1.2.5. Fenómenos de concordancia.
Verbo º suxeito: nomes colectivos (Chegou/Chegaron un grupo de turistas; A maior parte
foi/foron bastante interesante/s); enumeracións (Goréntame/Goréntanme o albariño, o mencía e o godello; Non me chista/n nin o peixe cocido nin o cru);
coordinacións (Non veu/viñeron nin meu irmán nin
meu tío).
Suxeito º verbo en 1ª/2ª/3ª persoa do plural (Os
galegos pensamos/pensan que...; Os españois credes/cren que...).
Verbo º suxeito paciente (Os documentos foron
remitidos hoxe).
Ausencia de concordancia suxeito º verbo por
topicalización (Eu, paréceme que non é o máis
axeitado).
Suxeito º CPred. (As augas ían avoltas).
Concordancia psicolóxica ou gramatical nas oracións de relativo con quen (Quen interviñeron/Quen
interveu primeiro foron eles).
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3.2.1.2.4. O sintagma nominal.
3.2.1.2.4.1. Núcleo: substantivo e pronomes.
3.2.1.2.4.1.1. Substantivo.
3.2.1.2.4.1.1.1. Clases de substantivos e comportamento morfosintáctico. Casos especiais de xénero
e número: reforzo e ampliación.
3.2.1.2.4.1.1.1.1. Xénero. Xénero dalgúns nomes
(atenuante, hemacia, masacre, reuma, fraude, paradoxo). Casos particulares (grou/grúa, robalo/robaliza, frade/freira). Casos de dobre feminino
(ladroa/ladra). Distinto lexema (padre/madre, castrón/cabra, abázcaro/abella). O xénero expresado
mediante determinantes e/ou modificadores (un refén/unha refén). Xénero das abreviaturas, siglas e
acrónimos. Valor do xénero: diferenzas de tamaño,
de forma, individual/colectivo, árbore/flor (cesto/cesta, pozo/poza, magnolio/magnolia).
3.2.1.2.4.1.1.1.2. Número. Casos particulares.
Substantivos compostos (ourizos cachos, busques
tanque, pitas do monte). Plural dos nomes propios
(dous Laxeiros, os Soutomaior, os Seoanes). Substantivos sen oposición (plebe, tebras). Préstamos
(hippy/hippys, hippies; póster/pósteres, pósters;
somier/somieres; réquiem/réquiems; fax, clímax,
unisex). Número das abreviaturas, siglas e acrónimos. Valores especiais: (miolo/miolos, area/areas,
auga/augas, aire/aires).
3.2.1.2.4.1.2. Pronomes. Formas, funcións, posición, combinatoria, uso/omisión. Concordancia co
referente.
3.2.1.2.4.1.2.1. Pronomes persoais.
Formas tónicas: pronomes con preposición; intensificación do pronome eu (Eu é que non teño vagar). Contraste nós/nosoutros, vós/vosoutros. Plural
de modestia (Nós realizamos o noso traballo = Eu
realicei o meu traballo), plural de cortesía (Vós estades cómoda, madriña). Valores especiais de el.
Formas átonas. Dativo de solidariedade, de interese, dativo posesivo. Acusativo de terceira persoa:
atributo concertado (Sonas) e non concertado (Sono).
Índice funcional de suxeito (Aí as van). Acusativo/dativo con algúns verbos: con ou sen variación de
significado (pegoulle/pegouno, serviulle/serviuno,
axudoulle/axudouna). Acusativo/dativo como suxeito de inf. (Sentinte cantar/Sentinche cantar).
Reflexivos. Reflexivo átono en función de CD
(Nunca te preguntaches se era certo?). Valores de
se: recíproco (Xoán e María bícanse); activa impersoal (Alúgase cuartos).
Secuencias de pronomes átonos. Colocación do
pronome átono: consolidación.
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Desprazamentos de significación: uso dunha persoa por outra ou formas de cortesía/tratamento non
cortés (O bo desta cidade é que ti tes todo á man;
Señorito, arrombou vostede o cuarto?).

Interrogativos, exclamativos e relativos: o cal,
cuxo. Expresións fixadas (Onde vai que chegou; así
coma quen). Fórmulas interrogativas (A que non
sabes...?).

3.2.1.2.4.1.2.2. Pronomes posesivos. Usos e valores especiais: propiedade exclusiva (O pazo é de
noso); características intrínsecas (É espelida de
seu); afecto ou familiaridade (Ola, meu!); cantidade
ou ponderación (Beber, bebiches o teu); propio ou
natural (O meu é a fabricación de mobles).

3.2.1.2.4.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia. Secuencias de determinantes antepostos e pospostos ao núcleo. Rupturas de concordancia (É moito hora(s) de acabar/Son
moito horas).

3.2.1.2.4.1.2.3. Pronomes demostrativos. Usos e
valores especiais: ratificación dunha afirmación
(iso é, iso si, iso xa); valor aproximativo (A iso da
medianoite); transcategorizacións (aquel, aquela,
aquelar, aqueloutrar, daquela...).
3.2.1.2.4.1.2.4. Pronomes indefinidos. Formas e
usos (ren, quenquera, os máis, cada cal, propio, cadaquén, abondo, ambos, entrambos, tal...). Estruturas partitivas (un pouco de froita, unha pouca de
froita). Expresións fixadas (ser un ninguén/ser alguén, non ser nada, tanto ten, fai cada unha!, un
case nada, ser o propio...).
3.2.1.2.4.1.2.5. Numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e partitivos (onceavo, sexaxésimo).
3.2.1.2.4.1.2.7. Pronomes interrogativos, exclamativos e relativos. Formas e usos.
3.2.1.2.4.2. Modificación do núcleo.
3.2.1.2.4.2.1. Mediante determinantes:
3.2.1.2.4.2.1.1. Artigo.
Presenza/ausencia de artigo. Cos posesivos: frases
feitas (Meu dito, meu feito), designacións de seres
únicos (Nosa Señora do Faro), distributivos (Marcharon cada un en súa moto), nomes de parentesco
(os nosos primos, a miña filla). Con nomes propios
de lugar (O Brasil, Xinzo de Limia), antropónimos
(o Pepe, Raquel), locucións (ao chou, aos poucos, a
destempo), con outros determinantes (entrambos os
rapaces, por todas as partes), cos pronomes nós, vós
e eles/as. Valores do artigo: aproximativo (Debía de
ter uns corenta anos); xenérico: alternancia determinado/indeterminado; nominalizador (o mellor do
asunto; o rubio); outros casos.
Posesivo. Posición e compatibilidade con outros
determinantes. Formas átonas de respecto. Usos e
valores especiais: aproximativo (Custaríalle os seus
mil euros); modestia (O noso traballo consta de ...).
Expresións fixas (mi madriña!, miña xoia!, meu
pobre!).
Demostrativo. Compatibilidade con outros determinantes. Valor deíctico e anafórico. Connotación
despectiva (O mozo ese é parvo). Valor irónico (Ai,
que rapaza esta!).

3.2.1.2.5. O sintagma adxectivo.
3.2.1.2.5.1. Núcleo.
3.2.1.2.5.1.1. Variables. Flexión irregular: -un/una
(euscaldún/euscalduna); -ún/-úa (vacún/vacúa); ao/-á (dezao/-á); outros casos (mao/má). Invariables
(agrícola, galeguista, saliente, conveniente). Valores segundo a posición (un interesante comentario/un comentario interesante; un pobre home/un
home pobre). Adxectivos que cambian de significado co verbo ser e estar (Está verde/É verde).
3.2.1.2.5.1.2. Graos do adxectivo. Sufixos aumentativos, diminutivos e despectivos: -deiro/a (duradeiro, bulideiro); -dío/a (corredío, fuxidío, levadío);
-dizo (esquecedizo, apegadizo); -doiro/a (perecedoiro); -dor/a (cegador, cumpridor); -ble (factible,
incrible); -eiro/a (bulideira, careiro); -ío (campío).
Superlativo absoluto. Cultos con sufixos e prefixos (amabilísimo, antiquísimo, arquimillonario,
hipercrítico), por repetición (barato, barato); formas
sintéticas específicas (óptimo, pésimo); superlativo
analítico (sumamente grande).
3.2.1.2.5.2. Modificación do núcleo mediante adverbios, SPrep., SN e SAdx.
3.2.1.2.5.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia. Valores da anteposición e posposición do adxectivo con respecto ao
substantivo.
Concordancia do/s adxectivo/s segundo a súa posición.
3.2.1.2.5.4. Funcións sintácticas do sintagma: CC
(Continúa falando baixo; Suxéiteo forte), CPred.
(Os fillos viven contentos), vocativo (Non te movas, langrán, que te estou vendo), Atrib. (Era nova e
guapa).
3.2.1.2.6. O sintagma verbal.
3.2.1.2.6.1. Núcleo: verbo.
3.2.1.2.6.1.1. Conxugacións: formas regulares,
semirregulares e irregulares. Verbos derivados de
irregulares. Verbos defectivos.
3.2.1.2.6.1.2. Verbos transitivos e intransitivos
(amolentar/amolecer, apodrentar/ podrecer, cesar).

Nº 210 앫 Mércores, 29 de outubro de 2008
Verbos de uso pronominal e/ou non pronominal
(estreitar, escapar, quedar/quedarse, afogar/ afogarse, parar/pararse, baixar/baixarse, murchar, secar,
crer, curar...). Repaso e ampliación.
3.2.1.2.6.1.3. Modo indicativo. Reforzo dos valores xa traballados e ampliación.
Presente: de mandato (Vas á casa e acendes a lareira), actualización do pasado (Fágolle o traballo e
nin mo agradece), histórico ou narrativo (Colón
descobre América), intemporal (O coñecemento de
linguas enriquece as persoas).
Imperfecto: acción posterior a outra pasada (Aseguroume que acababa axiña); enfático (Érache boa!
Non faltaba máis!); expresión de hipóteses, en lugar
do condicional (Se deixase de fumar, era a persoa
máis feliz do mundo); lúdico ou onírico (Imos
xogar: eu era o bo e ti, o malo); pensamento ou intención que non chega a cumprirse (Pensaba dicircho; Pensaba chamarte); acción interrompida (Xa
marchaba, píllasme por pouco); desiderativo (Eu
tomaba un café). Contraste perfecto/imperfecto.
Perfecto: acción anterior a outra futura (Cando ti
chegues á casa, eu xa marchei); acción anterior a
outra pasada (Recoñeceu que estivo mal; Non souben se me deron ou se lles dei eu; Chegou tarde, e
iso que se ergueu ás seis); mandato (Calaches?).
Pluscuamperfecto: enfático (Se non o fixeches,
fixéralo; Acabaras!).
Futuro: imprecisión (Xa veremos); probabilidade
e/ou ironía (Poucos días haberá na vida tan alegres
coma este!; –Quero xantar. –Quererás); obriga (Ti
sentarás onda min); cortesía (Farasme ese favor?);
enfático (Que pensarás?; Que farás ti aí!); mandato
(Arrombarás o cuarto); retrospectivo, acción anterior (No período dos Reis Católicos, Galicia será
duramente castigada; Acaba a carreira en 1975 e
logo doutorarase...); anterioridade a un momento
futuro (Díxonos que para as cinco xa estarán na casa).
Futuro hipotético: acción posterior a outra pasada
(Aseguroume que acabaría axiña); hipóteses de
irrealidade (Se tivese tempo, chamaríate); retrospectivo; acción anterior (No período dos Reis Católicos, Galicia sería duramente castigada); probabilidade e/ou ironía (Pouco tempo levarían alí cando
cheguei; –Tiñan moitas terras. –Terían); desiderativo (Eu tomaría un café).
3.2.1.2.6.1.4. Modo subxuntivo. Reforzo dos valores xa traballados e ampliación.
Imperfecto. Formas e usos. Contraste co pluscuamperfecto.
Futuro de subxuntivo. Formas e usos.
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Formas e usos en oracións simples e en oracións
subordinadas adxectivas, substantivas e adverbiais.
3.2.1.2.6.1.5. Imperativo. Reforzo dos valores
usuais. O imperativo como expresión da hipótese
(Come amodo e sentarache mellor); matiz irónico
(Mira, mira!; Anda, ti!); con fórmulas de cortesía
para suavizar a orde (Se non che importa/se non é
moita a molestia, ven aquí). Imperativos lexicalizados ou expresións fixas (E volta e dálle; Veña, anda, non foi nada).
3.2.1.2.6.1.6. Infinitivo variable e invariable.
Formas e usos. Contraste entre o infinitivo variable
e o futuro de subxuntivo. O infinitivo xerundial
(Pasa os días a cantar). Valor imperativo (Rapaces,
comer!).
3.2.1.2.6.1.7. Xerundio. Valor modal, condicional,
causal, concesivo e explicativo. Valor temporal de
simultaneidade e anterioridade (Díxomo indo pola
rúa). Valor imperativo (Andando!). Restricións do uso
do xerundio. Uso en estruturas elípticas (– Como vas?
–Tirando).
3.2.1.2.6.1.8. Participio. Formas regulares e irregulares. Usos. Contraste entre o uso adxectival e
verbal.
3.2.1.2.6.1.9. Perífrases verbais de infinitivo, de
xerundio e de participio: levar a + inf.; pasar a +
inf.; querer + inf. (incoativa); poder + inf.; ser a +
inf.; ter de + inf.; dar en + inf.; chegar a + inf.; vir
(a) + inf.; acabar por + inf.; levar + participio; ir +
participio; levar + xerundio (durativa); vir + xerundio.
3.2.1.2.6.1.10. Voz pasiva. Diferenzas de uso entre a pasiva, a pasiva reflexa e a activa, en relación
co rexistro.
3.2.1.2.6.2. Modificadores do núcleo. Negación.
Negación expletiva (Mira se non é espelido).
Rexencias verbais frecuentes (informar de, esquecerse de, pregar por...).
3.2.1.2.6.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia. Correlación temporal e
modal na oración.
3.2.1.2.6.4. Funcións sintácticas do sintagma:
CPred. (Chegamos aterecendo de frío; Olloume
abraiada).
3.2.1.2.7. O sintagma adverbial.
3.2.1.2.7.1. Núcleo: adverbio e locucións adverbiais.
3.2.1.2.7.1.1. Clases. Lugar (aquén, xalundes, á
parte, á man, a contramán, a desmán...). Contraste
entre arriba, derriba, enriba e encima; abaixo, embaixo e debaixo; atrás e detrás; adiante, diante e
dediante. Contraste aquí, aí, alí/acó, aló/acá, alá.
Valores de acolá.
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Tempo (arreo, arestora, hogano, trasantonte, antonte, outrora, antano, xacando, a destempo, a deshora, a tempo, polo de hoxe, coa mesma, as máis
das veces, de raro en raro, ao raro...); valores de
logo e axiña; contraste entre agora e arestora. Modo
(asemade, adrede, engorde, de socato, paseniño, de
súpeto, de vez, ás avesas, ás agachadas, a furto, pola calada, á espreita, ao axexo, de esguello, a cachón, ás apalpadelas, ao xeito, ás toas, a treo, á
mantenta...). Contraste: a eito/a feito; de balde/en
balde... Cantidade e precisión (casemente, mesmamente, talmente, xustamente, a barullo, a esgalla, ás moreas, a eito, ás présas, a embute...); valores
especiais de case (Case comiches!).

Formación dos adverbios en -mente. Adverbios
que indican afirmación (xaora; abofé; si, ho; si tal),
negación (non si, non tal, ca!) e dúbida (seica, disque, acaso, igual, o mesmo, polo visto, por acaso,
se callar...). Adverbios de rectificación usuais (por
mellor dicir, dito doutra maneira...). Combinación
de adverbios (alá lonxe; acolá arriba). Adverbios
precedidos de preposición (de hoxe en diante). Adverbios relativos e interrogativos. Usos e valores de
u-lo...?/ulo? Contraste: demais/de máis.
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3.2.1.2.8.2. Modificación do sintagma preposicional: SAdv. + SPrep. (Máis ou menos onda a praza).
3.2.1.2.8.3. Funcións sintácticas do sintagma:
CPrep. (Leu no libro), CPred. do suxeito (Traballa
de conserxe), CAx. (O lume foi apagado pola xente
da aldea).
3.2.1.3. Contidos léxico-semánticos.
3.2.1.3.1. Vocabulario.
Variedade de expresións para cumprir as funcións
que se traballan en situacións formais e informais
tanto para lingua oral coma escrita.
Ampliación do vocabulario das situacións e dos
temas traballados, con variantes formal, informal,
estándar e rexistros familiares ou profesionais.
Fórmulas rutineiras (Meu dito, meu feito; Morra o
conto!; Non é para tanto).
Ampliación de modismos habituais relacionados
coas situacións e temas traballados (Custar ferro e
fariña; Facer o agosto; Non soltar un can; Ir poñer
os bancos; Abrir moito a boca; Ser un cara lavada;
Andar en canelas).

3.2.1.2.7.1.2. Gradación do adverbio. O sufixo -iño
e -ísimo (ao xeitiño, lonxísimo).

Recoñecemento de palabras e expresións frecuentes de rexistro vulgar.

3.2.1.2.7.2. Modificación do núcleo: SN, oración
de relativo, SPrep., SAdv. Adverbios de cantidade
que modifican diferentes categorías (Fala moito;
ben comedor; ben máis lonxe).

Refráns frecuentes relacionados coas situacións e
temas traballados (Canto máis apuro, máis vagar;
Onde hai lume hai fume; Máis vale algo que nada).

3.2.1.2.7.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia. Casos especiais.
3.2.1.2.8. O sintagma preposicional.
3.2.1.2.8.1. Preposicións e locucións prepositivas.
3.2.1.2.8.1.1. Preposicións e locucións prepositivas (á beira de, a par de, a poder de, a rente(s) de, a
son de, amais de, após, aquén de, bardante (de), sacado, sacando, salvante, beira de, cas (de), conforme (a), consonte, preto de, so), a diferenza de, arente(s) de, a respecto de, amais de, ao par de, consonte, a par de, en par de, encol de...).
Ampliación do uso das preposicións. Insistencia
nos que xeran dificultade. Presenza /ausencia da
preposición a co OD.
Construcións especiais con algunhas preposicións
(ir a/ir en/irse de/ir para). Contrastes cando/canda,
onde/onda, xunta/xunto a, ata, até/deica, cara a/cara
(cara atrás/cara a Lugo), encol de/sobre; perante/ante/durante...
Posibilidade ou non da contracción (daqueloutro,
doutrora, dalgunha, de algo, en algures, de acordo...).

Comparacións estereotipadas (Dorme coma unha
pedra; Negro coma o acibeche; Máis pobre que as
arañas; Forte coma un buxo).
Xentilicios. Sufixos (-án, -ao, -ego, -ano, -ense,
-eño, -és,- ino,- í..:) ourensán, limiao, focego, italiano, mindoniense, estremeño, vigués, mallorquino,
saharauí...).
Palabras e expresións latinas máis comúns relacionadas coas situacións e temas traballados (ídem,
sine die, a posteriori).
3.2.1.3.2. Formación de palabras.
Formación de palabras por derivación sen cambio
de categoría con prefixos: des-, in-, im-, i-, a-, anti-,
pre-, pos-…(desapegar, incríbel, ilegal, preselección, antidopaxe) e sufixos: -aría, -ismo (cervexaría, costumismo). Formación de palabras por derivación con cambio de categoría. Substantivación
con sufixos: a partir de verbos (-dor, -ción, -sión,
-ado, -ido, -mento, -axe...) e de adxectivos (-ez,
-eza, -ura, -idade, -dade, -ume...); adxectivación a
partir de substantivos (-ble, -bel, -eiro, -al, -ario,
-ar, -az, -ístico, -ivo, -oso, -ura...).
Recoñecemento de sufixos cultos frecuentes
(-cracia, -ancia, -filia, -fobia, -alxia, -patía...).
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Derivación verbal cun sufixo: -egar, -icar, -iñar,
-iscar, -uxar... (amolegar, choricar, adurmiñar, petiscar, esturruxar...) ou con dous afixos (durmir/adurmiñar; brillar/abrillantar, vello/avellentar).
Diminutivos: -iño, -ello, -elo, -eta... (paiciño, cortello, mantelo, caldeireta). Aumentativos: -ón, -azo,
-ote... (feirón, homazo, rapazote). Despectivos: acho, -astro, -ello, -opa... (coiracho, casopa, poetastro, casarello). Valor apreciativo dos sufixos (Que
repugnantiño es!; Éche ben testán). Regras de formación con estes afixos (man/manciña). Lexicalización dalgunhas palabras formadas con este tipo
de sufixos (pesadelo, bancada).
Formación de palabras por composición (paralama, gardamontes, maleducado, baixorrelevo, comecartos).
Familias de palabras (regar, regadeira, rega; espazo, espazar, espacial; lúa, luar, aluado, lunático...).
Onomatopeas.
Siglas e acrónimos usuais (IVE, OMS, RAG,
TSXG, Sergas, Adega, radar).
3.2.1.3.3. Significado.
Proformas ou palabras de significado aberto (dicir, facer, levar) e substitución por outras máis precisas no contexto (ter: posuír, constar de, conter…;
dicir: sinalar, comentar, expoñer, expresar, contar...).
Palabras sinónimas ou de significado próximo relacionadas coas situacións e temas traballados (paro/desemprego; inscribirse/abonarse) e antónimos
(mesto/raro, vizoso/ermo, prender/ceibar). Usos
diferenciados segundo o rexistro utilizado.
Polisemia ou palabras con diferentes significados
(ollo, peto, acordar, xeito). Dobre significado segundo o contexto (Acordei ás dez da mañá/Non me
acordei de te avisar).
Hiperónimos/hipónimos de vocabulario de uso
(pelo/cabelo; flor/caravel).
Palabras próximas formalmente que adoitan producir dificultade (arume/aroma, sirena/serena/serea,
crédito/creto, soño/sono, ceibe/libre, aboar/abonarse, aparcamento/aparcadoiro).
Falsos amigos ou pares léxicos que adoitan producir dificultade (rubio/roxo; lume/fogo; solo/chan;
palabra/verba; presuposto/orzamento; xuro/interese,
xudía/feixón).
Recoñecemento e distinción de léxico de rexistro
formal e informal/coloquial (marchar/liscar, gustar/chistar, traballo/choio).
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Recoñecemento de recursos da linguaxe: metáforas e construcións de sentido figurado frecuentes na
lingua (A boca da ría; Ser un raposo).
Metonimias de uso frecuente (Tomar un caneco;
Ten boa cabeza).
Recoñecemento do léxico máis cotián con distribución dialectal importante (rapante/meiga, fento/felgo, meixela/fazula, orballo/poalla/barruzo).
3.2.1.4. Contidos ortográficos.
3.2.1.4.1. Correspondencia entre fonemas e letras.
3.2.1.4.2. Ortografía coidada do vocabulario propio do nivel: grafías b/v, h, s/x...; pares léxicos (estremar/extremar, misto/mixto, esterno/externo, bago/vago, habano/abano...), representación gráfica
dos grupos consonánticos (pl, pr; ps, pn...; cc, ct;
mn, bm, bn, bs...).
3.2.1.4.3. Ortografía das palabras estranxeiras.
Presenza/ausencia dunha vogal inicial en palabras
latinas ou estranxeiras con s + consoante (slogan,
estándar). Representación gráfica usual do fonema
/k/ no final da palabra (cómic, coñac, anorak). Contraste entre post-/pos- (postoperatorio/posguerra),
sur-/sud-/su- (sueste), nor-/nord-, trans-/tras-, subs/sub- (substancia/subtraer).
3.2.1.4.4. Uso das maiúsculas e minúsculas (nomes de cargos, individuos ou realidades únicas, entidades, eventos, documentos oficiais...; preposicións e artigos nos apelidos (Foi nun relatorio de
Da Barca).
Expresión de cifras e números: escritura das cantidades en cifras e en letras.
Formas das abreviaturas, siglas, símbolos e acrónimos máis frecuentes; usos das maiúsculas, as minúsculas e o punto.
3.2.1.4.5. Acentos gráficos no vocabulario de uso
(medula, rubéola...); acentuación de estranxeirismos, latinismos e compostos; reforzo e ampliación
dos acentos diacríticos. A diérese como marca de
hiato (saïamos).
3.2.1.4.6. Usos dos signos de puntuación. A puntuación na oración simple e na composta. Presenza/ausencia do punto en titulares e títulos, cantidades, datas, etc.; a coma en aclaracións, incisos e
elipses; dous puntos en esquemas e citas textuais;
usos de coma e punto e coma en enumeracións;
puntos suspensivos... Incompatibilidade de signos de
puntuación (interrogación ou exclamación e punto...). Repetición ou combinación dos signos de interrogación e exclamación. Usos fundamentais doutros signos de puntuación: paréntese, corchete,
guión, raia, barra, comiñas, apóstrofo.
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Uso discursivo dos recursos tipográficos (tipo de
letra: normal, cursiva, negra; subliñado). Convencións de distribución e organización do texto con
punto e á parte: parágrafos...

nuación, con incerteza...; interrogación xeral (Que
hora é?), asertiva (A que non o dis?), asertiva con
trazo de cortesía (Podíasme facer un mandado?),
interrogativas alternativas (Dásmo ou?).

3.2.1.4.7. Estrutura da sílaba e separación silábica. División de palabras no final da liña: grupos
vocálicos e consonánticos separables e inseparables; separación de palabras con prefixos e sufixos.

Agrupacións que normalmente non admiten pausas (artigo e nome; nome e adxectivo; adxectivo e
nome; verbo e adverbio; verbo e pronome átono;
adverbio e adxectivo; adverbio e adverbio; perífrases verbais; preposición e termo); sen pausas (palabra precedente e segunda forma do artigo).

3.2.1.5. Contidos fonéticos.
3.2.1.5.1. Fonemas vocálicos: insistencia na correcta distinción e articulación dos fonemas vocálicos segundo a posición.
3.2.1.5.2. Fonemas consonánticos: insistencia na
correcta distinción e articulación dos fonemas consonánticos na distintas posicións. Contraste entre o
n velar e o alveolar (anhelar). Consolidación da
pronuncia do fonema fricativo palatal xordo (esixir,
exixir). Casos particulares da pronuncia do x (prefixo, reflexo, taxar, taxativo...).
3.2.1.5.3. Insistencia no recoñecemento dos procesos vocálicos que presentan maior dificultade:
cambios de timbre por influencia dunha vogal ou
consoante próxima (sogra, dente); adición dun fonema no principio (arrodear), no medio (estabelecemento) ou no final (corazonhe); supresión de fonemas no principio (marelo, moado, zucre), no medio (frida) ou no final (quer, follax, ho); asimilación
e disimilación; relaxación e peche das vogais átonas
(trai, doime). A elisión. A realización da conxunción copulativa e na cadea falada (i estes son os
teus libros ou os meus?).
3.2.1.5.4. Insistencia nos procesos consonánticos
que presentan maior dificultade: relaxación, asimilación ou supresión da primeira consoante nos grupos cultos (obxección, exacto, ficticio, ignorar, psoríase, prognóstico...); despalatalización do x (hoxe
>hos, peixe >peis); yeísmo; distinción fónica entre
i / ll (mollo/moio); transformación do s en r (os dedos/or dedos); aspiración e palatalización do s (este
> ehte, casas > casax); insistencia na realización
alveolar do -n final ante vogal (Tamén o dixen eu).
3.2.1.5.5. Grupos fónicos: acentos, atonicidade e
pausas. Palabras tónicas e átonas. Acento de intensidade e recoñecemento das sílabas tónicas. Relación entre regras de acentuación gráfica e pronuncia. Pronunciación das sílabas que levan acento gráfico. Recoñecemento e pronunciación de sílabas
tónicas sen acento gráfico.
Recoñecemento do acento como recurso de intensificación e focalización (Tempo lle faltou para vir).
3.2.1.5.6. Entoación: patróns característicos do
sintagma. Entoación dos diferentes tipos de oracións que requiran as funcións comunicativas traballadas: aseveración ordinaria, categórica, con insi-

Recoñecemento, produción e cambios dos diferentes tons. Patróns característicos de tons vinculados a intencións comunicativas específicas: alegría,
ameaza, furia, humor, ironía, sorpresa, tristeza.
Patróns melódicos específicos de certas estruturas
sintácticas: anteposición dos complementos (Na
escola / estábase ben º Na escola estábase ben),
anteposición do verbo ao suxeito (Chegou María),
división de unidades en oracións compostas; entoación en oracións explicativas e incisos.
Secuencias sinxelas con entoación característica:
refráns e poemas sinxelos.
Correspondencia entre as unidades melódicas e a
puntuación: entoación correspondente ao punto, á
coma, aos dous puntos, ao punto e coma, aos puntos
suspensivos, á paréntese, ao corchete e á raia.
Recoñecemento das características máis significativas dos patróns melódicos das variedades diatópicas máis estendidas.
Correspondencia entre a distribución de pausas e
a estrutura sintáctica e informativa (delimitación de
sintagmas, núcleos e complementos, tema/rema,
tópico/comentario…).

Inglés
Avanzado 1.
3.2.1.2. Contidos gramaticais.
1. Oración simple.
1.1. Tipos de oración, elementos constituíntes e
posición destes.
1.1.1. Oración declarativa afirmativa e negativa.
1.1.1.1. Estilo indirecto e frases completivas en
función de Sux, Atrib, OD, CPred, OI e CC.
1.1.1.2. Orde marcada: CC + V + Suj; p.e. Here
comes the manager.
1.1.2. Oración interrogativa afirmativa e negativa.
1.1.2.1. Interrogativas totais. Question tags.
1.1.2.2. Interrogativas parciais: formas elípticas
(p.e. What about?); disxuntivas (p.e. Are you staying or leaving?).
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1.1.3. Oración exclamativa afirmativa e negativa:
con estrutura declarativa; p.e. That’s fun!; He’s so
clever!.
1.1.4. Oración imperativa afirmativa e negativa:
con reforzo modal (p.e. Open the door, will you?).
1.2. Fenómenos de concordancia.
2. Oración composta.
2.1. Expresión de relacións lóxicas.
2.1.1. Conxunción: both... and; neither/Neg... nor.
2.1.2. Disxunción: either … or.
2.1.3. Oposición: except; only; however.
2.1.4. Correlación: the more/-er/less… the more/er/less.
2.1.5. Condición: unless; in case. Condicional tipo 3.
2.1.6. Causa: as; since.
2.1.7. Finalidade: so (that).
2.1.8. Resultado: and so; so/such…(that).
2.1.9. Relacións temporais: since; until; as; once;
as soon as; the moment (that); by the time (that); at
the time (that); every time (that); any time (that).
2.2. Orde das oracións: subordinada + principal/principal + subordinada.
3. Sintagma nominal.
3.1. Núcleo.
3.1.1. Substantivo.
3.1.1.1. Xénero.
3.1.1.1.1. Diferenciación mediante indicadores
léxicos.
3.1.1.1.1.1. Transferencia: distinción de aspectos
relevantes: p.e. países como entidades xeográficas
(neutro) ou políticoeconómicas (feminino).
3.1.1.1.1.2. Tratamento afectivo de entidades
animadas/inanimadas (neutro 씮
Î fem./masc.); p.e.
dog; computer; ship.
3.1.1.2. Número.
3.1.1.2.1. Pluralia tantum en –s; p.e. contents; minutes.
3.1.1.2.2. Singular/plural en –s; p.e. headquarters.
3.1.1.3. Caso.
3.1.1.3.1. Grupo xenitival; p.e. the head of government’s office.
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3.1.1.3.2. Xenitivo independente; p.e. Jany’s (is
the fastest car).
3.1.1.4. Grao. Relativo: diminutivo e aumentativo; p.e. booklet; hypertext.
3.1.2. Pronomes.
3.1.2.1. Persoais.
3.1.2.1.1. Usos especiais de we/you/thee/one. Incluínte/excluínte.
3.1.2.1.1.1. Usos especiais de it: Non referencial/de referencia xeral; p.e. We made it!; How’s it
going?
3.1.2.2. Posesivos: enfatizados por own.
3.1.2.3. Relativos. Selección de formas: that (ou
) obrigatorio.
3.1.2.4. Demostrativos. Valores actitudinais: contraste anafórico (this)/catafórico (that).
3.1.2.5. Indefinidos: none at all/whatsoever.
3.2. Modificación do núcleo.
3.2.1. Determinantes.
3.2.1.1. Artigos.
3.2.1.1.1. Determinado.
3.2.1.1.1.1. Usos idiomáticos; p.e. look s.o. in the
eye.
3.2.1.1.1.2. Tónico; p.e. (You mean you met) the
Viggo Mortensen (?!).
3.2.2. Cuantificadores: colectivos; partitivos;
números ordinais, cardinais, fraccionarios, porcentuais e decimais; p.e. a pack of lies; a lump of
sugar; twice that number; three times as many;
thirty something; some twenty people; minus three
degrees; three fifths; three hundred per cent; one
point nine.
3.2.3. Mediante SN; p.e. people our age.
3.2.4. Mediante SAdx posposto; p.e. the people
involved.
3.2.5. Mediante SV; p.e. the man being questioned; the person to talk to.
3.2.6. Mediante SAdv; p.e. the journey homeward.
3.2.7. Mediante SPrep sen modificación; p.e. four
votes against.
3.2.8. Mediante oración; p.e. a message (that) he
would be late.
3.3. Posición dos elementos do sintagma.
3.3.1. (Dets+) (SAdx+) (SN+) N (+SN) (+SAdx)
(+SV) (+SAdv) (+SPrep) (+ frase de relativo)
(+oración).
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3.3.2. Posición de determinantes na cadea. Determinantes con varias posicións; p.e. both; all.
4. Sintagma adxectival.
4.1. Núcleo: adxectivo.
4.1.1. Clases: uso lexicalizado; p.e. downright lie.
4.1.2. Grao.
4.1.2.1. Positivo relativo: prefixación e sufixación
(-ish); modificación (somewhat; slightly; pretty;
rather [usos obrigatorios]; hardly; sort/kind of; colocacións con adverbios do tipo de utterly; deeply).
4.1.2.2. Comparativo. Usos especiais: contrastivo;
p.e. more good than bad.
4.2. Modificación do núcleo.
4.2.1. Mediante SN; p.e. crystal clear.
4.2.2. Mediante SAdx; p.e. flashy green.
4.2.3. Mediante SV; p.e. nice to talk to.
4.2.4. Mediante frase completiva; p.e. unsure
whether to leave/how to tell him.
4.2.5. Modificación múltiple; p.e. five pounds too
heavy; far too small to hold all these people.
4.3. Posición dos elementos do sintagma.
4.3.1. (SN+) (SAdx+) (SAdv+) N (+SV) (+ frase
completiva) (+oración).
4.3.2. Posición de adxectivos en cadea: posición
atributiva e predicativa; núcleos coordinados.
4.4. Funcións sintácticas do sintagma: CPred (p.e.
push the door open).
5. Sintagma verbal.
5.1. Núcleo: verbo.
5.1.1. Tempo: expresión do futuro: will (+ have +
Part Pas); be due to + inf; futuro continuo.
5.1.2. Aspecto.
5.1.2.1. Durativo: verbos intrinsecamente durativos; perífrases verbais: would + inf.
5.1.2.2. Habitual: perífrases verbais (will/would +
inf).
5.1.2.3. Incoativo: verbos intrinsecamente incoativos; perífrases verbais (be about to, due to).
5.1.2.4. Iterativo: verbos intrinsecamente iterativos; perífrases verbais (go/keep on + -ing); repetición do verbo.
5.1.2.5. Terminativo: verbos intrinsecamente terminativos.
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5.1.3. Modalidade.
5.1.3.1. Necesidade e obriga: shall.
5.1.3.2. Permiso: might.
5.1.3.3. Intención e volición: shall.
5.1.4. Voz pasiva.
5.1.4.1. Estruturas He can’t be talked to; They’re
said to...
5.2. Coordinación de núcleos; p.e. try and do.
5.3. Funcións sintácticas do sintagma: CC.
5.4. Uso do past perfect.
6. Sintagma adverbial.
6.1. Núcleo: adverbios e locucións adverbiais.
6.1.1. Clases: enfatizadores/restritivos/actitudinais;
p.e. really; actually; simply; just; quite, absolutely,
certainly; hardly; (un)fortunately; surprisingly; personally; frankly; besides; rather; instead.
6.1.2. Grao: positivo relativo; p.e. fairly easily;
pretty badly; somewhat better.
6.2. Modificación do núcleo mediante SN (p.e.
five inches underground); SPrep (p.e. well ahead of
others); Sadv (p.e. further west).
6.3. Posición dos elementos do sintagma: posición relativa en cadeas de adverbios e locucións de
modo, lugar e tempo.
7. Sintagma preposicional.
7.1. Modificación do núcleo mediante SN (p.e.
two points above last year’s figure); SAdv (p.e.
right in front of you).
3.2.1.3. Competencia fonético-fonolóxica.
1. Sons e fonemas vogais.
1.1. Alófonos principais.
1.1.1. Variantes en sílaba aberta/trabada, con
acento/sen acento e polisílabas.
1.1.2. Redución de ditongos + schwa.
1.1.3. Pronuncias alternativas p.e. data.
2. Sons e fonemas consonánticos.
2.1. Alófonos principais.
2.1.1. Lugar de articulación /tr,dr/postalveolar,
variantes de oclusivas velares.
2.1.2. Modo de articulación: variantes de/t/e variantes con distensión lateral/nasal/reducida de
oclusivas xordas.
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3. Procesos fonolóxicos.
3.1. Elisión vogálica en posición átona: consoantes silábicas. Nasais e líquidas.
3.2. Asimilación consonántica: lugar de articulación e sonoridade. Coalescencia e fricativas finais.
4. Acento dos elementos léxicos illados: función
distintiva na oración: acentuación de palabras derivadas e compostas.
5. Acento e atonicidade: patróns tonais no sintagma.
5.1. Tonalidade neutra e marcada en tematizacións e contrastes sintácticos; CC finais ou en interrogativas de eco.
5.2. Tons neutros e marcados.
5.2.1. Asociados con constituíntes oracionais, con
oracións interrogativas, interrogativas de eco ou
con valor exclamativo.
5.3. Asociados á estrutura da información, p.e.
tematización marcada, incompleta con insinuación
ou implicación (p.e. Nothing has happened YET,
you mean, My mother had a VEGETARIAN meal
last night).
5.4. Variacións actitudinais, p.e. sarcasmo, reiteración.
6. Ritmo p.e. en oracións de relativo The children
who had a healthy breakfast had a better academic
response.
3.2.1.4. Competencia ortográfica.
1. Representación gráfica de fonemas e sons.
1.1. Grafemas con varias correspondencias fonémicas.
1.2. Correspondencias inusuais en nomes propios
e palabras estranxeiras.
1.3. Homófonos e homógrafos.
1.4. Variedades estándar británica e americana.
2. Uso de maiúsculas, cursiva, negriña e subliñado.
3. Uso dos signos ortográficos: punto e coma;
comiñas; puntos suspensivos.
4. Abreviaturas, siglas e símbolos.
3.2.1.5. Organización do discurso.
1. Cohesión: repetición léxica (sinonimia, paráfrases, antonimia, enumeración), elipse, substitución (pronomes).
1.1. Mantemento do tema:
-repetición;
-elipse;
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-desenvolvemento do tema (besides, in addition,
moreover, what´s more, on top of that);
-xuxtaposición (as well as, in addition to, not only
. . . but also);
-contraste (however, all the same [...]; (Al)though,
while, even though, despite the fact that [...]; on the
contrary [...]; in contrast [...]; [...] as opposed to
[...];
-apoio do tema ([...] as a result, accordingly, thus,
hence, consequently, for that reason, take for instance, come to mind, to name/mention a few);
-procedementos gramaticais de correferencia:
pronomes persoais, demostrativos, posesivos, cuantificadores e adverbios ou frases adverbiais con valor anafórico ou catafórico;
-procedementos léxicos: sinónimos, hiper/hipónimos, nominalización, elipse.
1.2. Coherencia verbal: desprazamento dos valores dos tempos verbais (estilo indirecto), selección
do modo segundo a intención e a actitude do falante, uso do presente histórico (and then he comes and
says...); uso do there para presentar, introducir.
1.3. Conectores : exemplificación (for example,
for instance, after all, even, indeed, in fact, it is true,
of course, specifically, that is, to illustrate, truly);
sumativos (not only... but also), contraste (on the
other hand), consecutivos (consequently).
2. Organización: elementos de textos orais ou escritos.
-Marcadores en función do texto e do rexistro.
-De iniciación: fórmulas de saúdo, de introdución
do tema, dun novo tema.
-De estruturación; de apertura, de continuación,
de peche e comentadores, digresores (by the way).
-De reformulación; explicativos, rectificativos, de
distanciamento, recapitulativos.
-Puntuación e parágrafos (correspondencia cos
temas do discurso).
-Marcas gráficas de clasificación, énfase, referencias (convencións de distribución dun discurso
en esquemas e índices).
-Entoación e pausas (patróns melódicos).
-Elementos propios da conversación.
-Marcadores para dirixirse a alguén segundo a situación (excuse me, hey you), formas de tratamento, responder a un saúdo, empezar a falar, cooperar,
reforzar, implicar o interlocutor, contradicir, de-
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mostrar implicación na conversa, repetir e transmitir, interromper a explicación, anunciar o final, despedirse.
-Recursos para reaccións esperadas en intercambios habituais, preguntar polo estado das cousas,
pedir axuda e concedela, facer un cumprido, quitar
importancia.
3. Deíxe: espacial (pronomes), social (niveis de
formalidade), temporal (anafórica e catafórica).
4. Cortesía: formas de tratamento, atenuación
(You don´t smoke in a hospital), condicional.
5. Tematización: cleft sentences (What´s really
important...).
6. Focalización: repetición (location, location, location), asonancia e aliteración, adxectivos intensificadores (totally, absolutely, completely).

1.1.5. Oración exclamativa afirmativa e negativa:
con estrutura declarativa; p.e. That’s fun!; He’s so
clever!; You don’t say! You and your strange
ideas!.
1.1.6. Oración imperativa afirmativa e negativa:
con reforzo modal (p.e. Open the door, will you?);
énfase (p.e. Do have one of mine; Do be careful).
1.1.6.1. Reforzo pronominal: Don’t you (ever) do
that again!; You be quiet!; Somebody open the
door!
1.1.6.2. Auxiliar enfático; p.e. Do sit down!; You
shall stay here!
1.1.6.3. Inversión; p.e. Off you go!
1.1.6.4. Formas elípticas; p.e. Everybody inside!
1.2. Fenómenos de concordancia.

↔ V. Concordancia gramatical,
1.2.1. Suxeito ÍÎ
nocional e de proximidade.

Avanzado 2.
3.2.1.2. Contidos gramaticais.

1.2.1.1. Suxeito colectivo: variabilidade.

1. Oración simple.
1.1. Tipos de oración, elementos constituíntes e
posición destes.

1.2.1.2. Frases completivas; p.e. What we need
most is/are computers.

1.1.1. Oración declarativa afirmativa e negativa.

1.2.1.3. Estruturas enfáticas; p.e. It is I who am at
fault/It’s me who is to blame.

1.1.1.1. Estilo indirecto e frases completivas en
función de Sux, Atrib, OD, CPred, OI e CC.

↔ Atrib/CPred; p.e. They were
1.2.2. Suxeito ÍÎ
elected chairmen/chairman/chair.

1.1.1.2. Estruturas enfáticas: suxeito anticipado
it+V(+Atrib/OD/OI/CC)+frase
extraposta
con
that/wh/to+inf/ing.

2. Oración composta.

1.1.1.3. Orde marcada: CC + V + Sux; p.e. Here
comes the manager.

2.1.1. Conxunción: both... and; neither/Neg... nor.

1.1.2. Omisión de constituíntes.

2.1. Expresión de relacións lóxicas.

2.1.2. Disxunción: either … or.
2.1.3. Oposición: except; only; however.

1.1.2.1. Omisión do suxeito (p.e. Told you so).
1.1.2.2. Omisión do V (p.e. Quite nice, that cake).

2.1.4. Correlación: the more/-er/less … the more/er/less.

1.1.2.3. Auxiliar enfático (p.e. I do want to marry
you).

2.1.5. Condición: unless; in case. Condicional tipo 3.

1.1.3. Posición dos elementos. Ordes marcadas.
1.1.3.1. Atrib/Cpred + Sux. + V + OD (p.e. Big
liar I call him).
OD/CC + Vaux + Sux + V(+OD) (+OI) (+CC)
p.e. Never in my life have I seen such a crime.
1.1.4. Oración interrogativa afirmativa e negativa.
1.1.4.1. Interrogativas totais. Question tags.
1.1.4.2. Interrogativas parciais: formas elípticas
(p.e. What about?); disxuntivas (p.e. Are you staying or leaving?).
1.1.4.3. Interrogativas
knows/cares?.

retóricas;

p.e.

Who

2.1.6. Causa: as; since.
2.1.7. Finalidade: so (that).
2.1.8. Resultado: and so; so/such…(that).
2.1.9. Relacións temporais: since; until; as; once;
as soon as; the moment (that); by the time (that); at
the time (that); every time (that); any time (that).
2.2. Orde das oracións: Subordinada + Principal/Principal + Subordinada.
3. Sintagma nominal.
3.1. Núcleo.
3.1.1. Substantivo.
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3.1.1.1. Xénero.
3.1.1.1.1. Diferenciación mediante indicadores
léxicos.
3.1.1.1.2. Transferencia.
3.1.1.1.2.1. Distinción de aspectos relevantes: p.e.
países como entidades xeográficas (neutro) ou político-económicas (feminino).
3.1.1.1.2.2. Tratamento afectivo de entidades
씮 fem./masc.); p.e.
animadas/inanimadas (neutro Î
dog; computer; ship.
3.1.1.2. Número.
3.1.1.2.1. Pluralia tantum en –s; p.e. contents; minutes.
3.1.1.2.2. Singular/plural en –s; p.e. headquarters.
3.1.1.2.3. Uso dividido como singular/plural; p.e.
bacteria; data; media.
3.1.1.2.4. Plurais estranxeiros; p.e. errata; criteria.
3.1.1.2.5. Substantivos compostos; p.e. passersby.
3.1.1.3. Caso.
3.1.1.3.1. Grupo xenitival; p.e. the head of government’s office.
3.1.1.3.2. Xenitivo independente; p.e. Jany’s (is
the faster car).
3.1.1.4. Grao. Relativo: diminutivo e aumentativo; p.e. booklet; hypertext.
3.1.2. Pronomes.
3.1.2.1. Persoais.
3.1.2.1.1. Usos especiais de we/you/they/one. Incluínte/excluínte.
3.1.2.1.2. Usos especiais de it.
3.1.2.1.2.1. Suxeito/Obxecto anticipado; p.e. I like
it here; It’s here that we’re meeting; I take it then
that you’re resigning.
3.1.2.1.2.2. Non referencial/de referencia xeral;
p.e. We made it!; How’s it going?.
3.1.2.2. Reflexivos. Usos idiomáticos; p.e. sit by
myself; be beside themselves.
3.1.2.3. Posesivos: enfatizados por own.
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3.1.2.6. Indefinidos: none at all/whatsoever.
3.1.2.7. Interrogativos. Distinción who/whom.
3.2. Modificación do núcleo.
3.2.1. Determinantes.
3.2.1.1. Artigos.
3.2.1.1.1. Determinado.
3.2.1.1.1.1. Usos idiomáticos; p.e. look s.o. in the
eye.
3.2.1.1.1.2. Tónico; p.e. (You mean you met) the
Viggo Mortensen(?!).
3.2.1.1.1.3. En rexistro informal/familiar; p.e.
How are the children/is the old man?
3.2.1.1.1.4. En exclamacións; p.e. John’s late
again, the idiot!.
3.2.2. Cuantificadores: colectivos; partitivos;
números ordinais, cardinais, fraccionarios, porcentuais e decimais; p.e. a pack of lies, a swarm of
bees; a lump of sugar; twice that number; three
times as many; thirty something; some twenty people; minus three degrees; three fifths; three hundred
per cent; one point nine.
3.2.3. Mediante SN; p.e. people our age.
3.2.4. Mediante SAdx posposto; p.e. the people
involved.
3.2.5. Mediante SV; p.e. the man being questioned; the person to talk to.
3.2.6. Mediante SAdv; p.e. the journey homeward.
3.2.7. Mediante SPrep sen modificación; p.e. four
votes against.
3.2.8. Mediante oración; p.e. a message (that) he
would be late.
3.2.9. Aposición.
3.2.9.1. Indicadores apositivos; p.e. namely; or
(rather); ie; as; including/included.
3.2.9.2. Aposición posposta; p.e. he’s a genius,
your son.
3.3. Posición dos elementos do sintagma.

3.1.2.4. Relativos. Selección de formas: that (ou
) obrigatorio. O seu uso en oracións explicativas e
especificativas.

3.3.1. (Dets+) (SAdx+) (SN+) N (+SN) (+SAdx)
(+SV) (+SAdv) (+SPrep) (+ frase de relativo)
(+oración).

3.1.2.5. Demostrativos. Valores actitudinais: contraste anafórico (this)/catafórico (that).

3.3.2. Posición de determinantes en cadea. Determinantes con varias posicións; p.e. both; all.
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4. Sintagma adxectival.

5.1.4. Modalidade.

4.1. Núcleo: adxectivo.

5.1.4.1. Necesidade e obrigación: shall.

4.1.1. Clases: uso lexicalizado; p.e. downright lie.
4.1.2. Grao.
4.1.2.1. Positivo relativo: prefixación e sufixación
(-ish); modificación (somewhat; slightly; pretty;
rather [usos obrigatorios]; hardly; sort/kind of; colocacións con adverbios do tipo de utterly; deeply).
4.1.2.2. Comparativo. Usos especiais: contrastivo;
p.e. more good than bad.

5.1.4.2. Permiso: might.
5.1.4.3. Intención e volición: shall.
5.1.5. Voz pasiva.
5.1.5.1. Estruturas He can’t be talked to; They’re
said to, They´re believed to.
5.1.5.2. Con VAux get, have somehing done.

4.2. Modificación do núcleo.

5.2. Coordinación de núcleos; p.e. try and do.

4.2.1. Mediante SN; p.e. crystal clear.

5.3. Funcións sintácticas do sintagma: CC.

4.2.2. Mediante SAdx; p.e. flashy green.

5.4. Uso do past perfect.

4.2.3. Mediante SV; p.e. nice to talk to.

6. Sintagma adverbial.

4.2.4. Mediante frase completiva; p.e. unsure
whether to leave/how to tell him.
4.2.5. Modificación múltiple; p.e. five pounds too
heave; far too small to hold all these people.
4.3. Posición dos elementos do sintagma.
4.3.1. (SN+) (SAdx+) (SAdv+) N (+SV) (+ frase
completiva) (+oración).

6.1. Núcleo: adverbios e locucións adverbiais.
6.1.1. Clases: enfatizadores/restritivos/actitudinais;
p.e. really; actually; simply; just; quite, absolutely,
certainly; hardly; (un)fortunately; surprisingly; personally; frankly; besides; rather; instead.
6.1.2. Grao: positivo relativo; p.e. fairly easily;
pretty badly; somewhat better; dúas formas para
comparativo: more quickly, quicker.

4.3.2. Posición de adxectivos en cadea: posición
atributiva (a close friend, the very end, the main
reason, the late president, a fast car) e predicativa
(afraid that/of/about); núcleos coordinados.

6.2. Modificación do núcleo mediante SN (p.e.
five inches underground); SPrep (p.e. well ahead of
others); Sadv (p.e. further west).

4.4. Funciones sintácticas do sintagma: CPred p.e.
push the door open.

6.3. Forma igual ao adxectivo: far, fast, outside,
past.

5. Sintagma verbal.
5.1. Núcleo: verbo.
5.1.1. Tempo: expresión do futuro: will (+ have +
Part Pas); be due to + inf; futuro continuo.
5.1.2. Expresión do pasado a través de expresións: no longer.
5.1.3. Aspecto.
5.1.3.1. Durativo: verbos intrinsecamente durativos; perífrases verbais: would + inf.
5.1.3.2. Habitual: perífrases verbais (will/would +
inf).
5.1.3.3. Incoativo: verbos intrinsecamente incoativos.
5.1.3.4. Iterativo: verbos intrinsecamente iterativos; perífrases verbais (go/keep on + -ing); repetición do verbo.
5.1.3.5. Terminativo: verbos intrinsecamente terminativos.

6.4. Posición dos elementos do sintagma: posición relativa en cadeas de adverbios e locucións de
modo, lugar e tempo.
7. Sintagma preposicional.
7.1. Modificación do núcleo mediante SN (p.e.
two points above last year’s figure); SAdv (p.e.
right in front of you).
7.2. Oracións con preposición ao final: Who did
you come with? He´s fun to sing with, The novel I
was telling you about is ….
3.2.1.3. Competencia fonético-fonolóxica.
1. Sons e fonemas vogais.
1.1. Alófonos principais.
1.1.1. Variantes en sílaba aberta/trabada, con
acento/sen acento e polisílabas.
1.1.2. Redución de ditongos +schwa.
1.1.3. Pronuncias alternativas p.e. data.
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2. Sons e fonemas consonánticos.

4. Abreviaturas, siglas e símbolos.

2.1. Alófonos principais.

3.2.1.5. Organización do discurso.

2.1.1. Lugar de articulación /tr,dr/postalveolar,
variantes de oclusivas velares.
2.1.2. Modo de articulación: variantes de/t/e variantes con distensión lateral/nasal/reducida de
oclusivas xordas.
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1. Cohesión: repetición léxica (sinonimia, paráfrases, antonimia, enumeración), elipse, substitución (pronomes).
4.1. Mantemento do tema:
-repetición;

3. Procesos fonolóxicos.

-elipse;
3.1. Elisión vogálica en posición átona: consoantes silábicas. Nasais e líquidas.
3.2. Asimilación consonántica: lugar de articulación e sonoridade. Coalescencia e fricativas finais.
4. Acento dos elementos léxicos illados: función
distintiva na oración: acentuación de palabras derivadas e compostas.

-desenvolvemento do tema (besides, furthermore/in addition, moreover, what´s more, on top of
that, to make matters worse);
-xustaposición (as well as, in addition to, not only
. . . but also);

5. Acento e atonicidade: patróns tonais no sintagma.

-contraste (however, nevertheless, all the same
[...]; (Al)though, while, even though, despite the
fact that [...]; on the contrary [...]; in contrast [...];
[...] as opposed to [...]; [...]whereas [...];

5.1. Tonalidade neutra e marcada en tematizacións e contrastes sintácticos; CC finais ou en interrogativos de eco.

-apoio do tema ([...] as a result, accordingly, thus,
hence, consequently, for that reason, take for instance, come to mind, to name/mention a few);

5.2. Tons neutros e marcados.
5.2.1. Asociados con constituíntes oracionais, con
oracións interrogativas, interrogativas de eco ou
con valor exclamativo.
5.3. Asociados á estrutura da información, p.e.
tematización marcada, incompleta con insinuación
ou implicación (p.e. Nothing has happened YET,
you mean, My mother had a VEGETARIAN meal
last night).
5.4. Variacións actitudinais, p.e. sarcasmo, reiteración.
6. Ritmo p.e. en oracións de relativo The children
who had a healthy breakfast had a better academic
response.
3.2.1.4. Competencia ortográfica.
1. Representación gráfica de fonemas e sons.
1.1. Grafemas con varias correspondencias fonémicas.
1.2. Correspondencias inusuais en nomes propios
e palabras estranxeiras.
1.3. Homófonos e homógrafos.
1.4. Variedades estándar británica e americana.

-procedementos gramaticais de correferencia:
pronomes persoais, demostrativos, posesivos, cuantificadores e adverbios ou frases adverbiais con valor anafórico ou catafórico;
-procedementos léxicos: sinónimos, hiper/hipónimos, nominalización, expresións referenciais (the
aforementioned...), elipse.
4.2. Coherencia verbal: desprazamento dos valores dos tempos verbais (estilo indirecto), selección
do modo segundo a intención e a actitude do falante, uso do presente histórico (and then he comes and
says...); uso do there para presentar, introducir.
4.3. Conectores: exemplificación (for example,
for instance, after all, an illustration of, even, indeed, in fact, it is true, of course, specifically, to be
specific, that is, to illustrate, truly); sumativos (not
only... but also), contraste (on the other hand), consecutivos (consequently).
5. Organización: elementos de textos orais ou escritos.
-Marcadores en función do texto e do rexistro.
-De iniciación: fórmulas de saúdo, de introdución
do tema, dun novo tema.

2. Uso de maiúsculas, cursiva, negra e subliñado.

-De estruturación; de apertura, de continuación,
de peche e comentadores, digresores (by the way).

3. Uso dos signos ortográficos: punto e coma;
comiñas; puntos suspensivos.

-De reformulación; explicativos, rectificativos, de
distanciamento, recapitulativos.
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-Puntuación e parágrafos (correspondencia cos
temas do discurso).
-Marcas gráficas de clasificación, énfase, referencias (convencións de distribución dun discurso en
esquemas e índices).
-Entoación e pausas (patróns melódicos).
-Elementos propios da conversa.
-Marcadores para dirixirse a alguén segundo a situación (excuse me, hey you), formas de tratamento, responder a un saúdo, empezar a falar, cooperar,
reforzar, implicar o interlocutor, asentir con matices
diferentes, contradicir, demostrar implicación na
conversa, repetir e transmitir, interromper a explicación, anunciar o final, despedirse.
-Recursos para reaccións esperadas en intercambios habituais, preguntar polo estado das cousas,
pedir axuda e concedela, facer un cumprido, quitar
importancia.

Nº 210 앫 Mércores, 29 de outubro de 2008
1.1.3. Oposición (oracións adversativas): conectores textuais con función adversativa: invece, però,
al contrario, tuttavia, anzi, bensì….
1.1.3.1. Función adversativa di e en lugar de ma,
però: il fumo fa male e la gente continua a fumare.
1.1.3.2. Función correctora de ma (con bensì, invece, anzi) logo da negación: non è bella
ma/bensì/invece/anzi brutta.
1.1.3.3. Función controaspectativa de ma (xunto a
però, tuttavia, eppure): Francesca è bellissima,
ma/però/tuttavia/eppure con riesce a trovarsi un
ragazzo.
1.1.4. Correlación: e...e, o...o, nè.....nè, sia....sia,
etc.
1.1.5. Xustaposición (oracións xustapostas).
1.2. A subordinación.
(Revisión do visto anteriormente e afondamento).

6. Deíxe: espacial (pronomes), social (niveis de
formalidade), temporal (anafórica e catafórica).

1.2.1. As oracións subordinadas substantivas:
occorre partire; mi sembra di sognare.

7. Cortesía: formas de tratamento, atenuación
(You don´t smoke in a hospital), condicional.

1.2.2. As oracións subordinadas adxectivas ou de
relativo: questa penna è da buttare.

8. Tematización: cleft sentences (What´s really
important…), fronting (only if... does...), how many
times have I told you...
9. Focalización: repetición (location, location, location), asonancia e aliteración, preguntas retóricas,
adxectivos intensificadores (totally, absolutely,
completely).
Italiano.
Uso contextualizado dos recursos programados
nos cursos anteriores e dos que se listan a continuación, para levar a cabo as actividades e funcións
comunicativas do nivel:

1.2.3. As oracións subordinadas adverbiais:
1.2.3.1. Temporais. Relacións temporais (anterioridade, posterioridade, simultaneidade): quando Lei
lo desideri, La potremmo informare; nel correre,
sono scivolata.
1.2.3.2. Comparativas: mi ha pagato meno di
quanto aspettassi; stava peggio di come avrei
potuto immaginare; me lo faccio regalare piuttosto
che comprarlo.
1.2.3.3. Condicionais: qualora decida di cambiare
borsa, deve presentare lo scontrino; a sentirlo
parlare, sembra in gamba.

Avanzado 1.

1.2.3.4. Causais: giacchè/visto che sei qui, aiutami.

3.2.1.2. Contidos gramaticais.

1.2.3.5. Finais: insisto affinchè veniate.

Consolidación de todas as estruturas traballadas nos
niveis anteriores.
1. Oración composta (revisión e afondamento).
Expresión de relacións lóxicas:
1.1. A coordinación.
1.1.1. Conxunción (oracións conxuntivas): conectores textuais con función conxuntiva: (e) anche, (e)
inoltre, (e) in più, (e) pure, oltre a, oltre che..
1.1.2. Disxunción (oracións disxuntivas): revisión
acerca dos usos e as funcións das conxuncións: o,
oppure, ossia, ovvero.

1.2.4. Concesivas: benchè/quantunque/malgrado
non sia bello, è simpatico: qualunque cosa faccia,
non va mai bene.
1.2.5. Resultado: conectores textuais con función
consecutiva ou conclusiva: allora, perciò, quindi,
dunque, insomma...
1.2.6. Exclusión (oracións exclusivas): senza
che/di (lo farò senza che nessuno lo sappia).
1.2.7. Excepción (oracións exceptuativas): tranne
che, salvoche, se non che; fuorché.
1.2.8. Oracións hipotéticas: magari;può darsi che
+ subxuntivo.
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1.2.9. Discurso directo, discurso indirecto. Cambios dalgúns elementos na oración.
1.2.8. Conectores textuais con función explicativa: in effetti, in altre parole, in realtà, evidentemente, ovvero, vale a dire...
1.2.10. Conectores textuais con función enumerativa: anzitutto, per prima cosa, prima di tutto,
in secondo luogo, inoltre...
1.2.11. Sinais discursivos.
sai/sa/sapete, vedi/veda/vedete/vediamo (un po’),
senti (un po’)/senta/ sentite, guarda/ guardi
/guardate, aspetta (un po’)/aspetti, dimmi/dica, bene, magari, figurati...,.
2. Oración simple.
(Revisión do visto anteriormente e afondamento).
2.1. Tipos de oración, elementos constituíntes e a
súa posición.
2.1.1. Declarativa afirmativa e negativa (a dobre
negación): non sarà mica andato via?.
2.1.2. Frase interrogativa en subxuntivo e en infinitivo: ebbene?; che sia stato lui?che dire?;
retórica: è giusto non pagare le tasse?.
2.1.3.Exclamativa en subxuntivo o con introdutores: quanto bevi!;f osse qui mia madre!, magari
piovesse!, almeno avesse telefonato!.
2.2. Modificacións da estrutura: a oración nominal: spiagge e ombrelloni sempre più cari, mani in
alto!.
2.3. Fenómenos de concordancia.
3. O sintagma nominal.
(Revisión do visto anteriormente e afondamento).
Repertorios léxicos e utilización adecuada nos
contextos a que se refiren os obxectivos específicos
para este nivel.
Léxico básico da linguaxe académica, comercial e
burocrático.
3.1. Núcleo: substantivo (clases, xénero, número,
caso).
3.1.1. Ampliación do repertorio dos nomes que se
usan só en singular (la superbia, la fame, l’umidità,
la malaria…) ou só en plural (le manette, i dintorni,
i posteri, le redini…).
3.1.2. Nomes femininos en -cìa, -gìa,-cia, -gia e
formación do plural: farmacia/farmacie, bugia/bugie,
provincia/province, pioggia/piogge….
3.1.3. Nomes con significado diferente en masculino e en feminino: il banco/la banca, il caso/la
casa, il porto/la porta, il capitale/la capitale….
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3.1.4. O xénero dos nomes de cidades (la grande
Genova/Napoli/Torino) e de equipos de futbol (la
Lazio, la Roma, il Napoli, il Palermo..).
3.1.5. Significados especializados vinculados ao
xénero: la tavola/ il tavolo, la finestrina/il
finestrino...
3.1.6. Algúns nomes comúns de persoa nos cales
non hai correspondencia entre o xénero natural e o
xénero gramatical: la guardia, la sentinella, il/la
soprano….
3.1.7. Familias léxicas: sinónimos (ingoiareinghiottire), antónimos para expresar a diferenza do
grao ou de matices (per amore o per forza). Hiperónimos (cibo: pasta, riso, latte, carne), hipónimos
(prendere:guadagnare, scambiare, raccogliere,
comprare).
3.1.8. Nomes que rexen preposicións concretas:
fiducia di... in..., fedeltà di... a ..., alleanza di...
con... (la fedeltà del Presidente alla Costituzione è
fuori discussione).
3.1.9. Palabras connotadas en sentido positivo ou,
con máis frecuencia en sentido negativo: matrigna,
zitella, discotecaro, politicante...
3.1.10. Usos metafóricos do léxico introducido
por metáforas de uso común: gambe del tavolo, collo della bottiglia, fare il muso largo...
3.2. Núcleo: pronome (clases, xénero, número,
caso).
(Revisión do visto anteriormente e afondamento).
3.2.1. Pronomes persoais de suxeito: usos e formas. Relacións e usos de: egli, ella, essi, esse, en
correlación cos usos de lui, lei, loro.
3.2.2. Pronomes recíprocos: ci, vi si, l’un l’altro
(noi ci odiamo; Maria e Francesco si amano).
3.2.3. Uso falado do dobre pronome persoal
tónico e átono: a me mi piace..; a noi ci dispiace
molto.
3.2.4. Valor posesivo dos pronomes persoais
átonos con obxectos que indican partes do corpo ou
relativos ao suxeito: mi sono tagliata i capelli;
Maria si è accorciata la gonna.
3.2.5. Valor de intensificación dos pronomes
persoais átonos: mi sono mangiata una pizza; ieri
mi sono vista un bel film.
3.2.6. Usos particulares do pronome relativo cui:
a) sen preposición: la persona cui (= a cui), (“á
cal”) rivolgersi è...
b) entre o artigo e o nome: l’uomo il cui nome (=
il nome del quale) (“ o nome do cal”) è...
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3.2.7. Usos especiais do che polivalente; il che,
colui, colei, coloro.

3.3.5. Posición dos elementos do sintagma e fenómenos de concordancia.

3.2.8. Uso substantivado do pronome posesivo:

3.3.6. Funcións sintácticas do sintagma (suxeito,
obxecto directo, etc.).

a) i miei (i miei genitori, “os meus pais”).
b) i nostri, I vostri (= compagni di squadra di
partito etc, “compañeiro de equipo de partido”,
etc.).
c) la mia, la tua, la sua, la nostra, la vostra
(=opinione, parte, “opinión, parte”): vuoi sapere la
mia?; la legge è dalla sua.
d) Nas expresións: stare sulle mie/tue/sue (posizioni,
non dare confidenza, “posicións, non dar
confianza”).
3.2.9. Pronomes numerais cardinais: formas, posicións e usos máis frecuentes: voi tre, quei tre, etc.
3.2.10. Pronomes interrogativos: dove/quando/
perché mai?... Usos no discurso directo e indirecto.
3.2.11. Pronomes exclamativos: uso enfático de
come/quando.
3.2.12. Combinacións de pronomes átonos enclíticos, proclíticos e mesoclíticos.
3.3 .Modificación do núcleo mediante.
3.3.1. Determinantes, (artigos, demostrativos, posesivos, cuantificadores).
3.3.1.a) Artigos.
-Omisión do artigo: en moitas locucións adverbiais (di corsa, a torto, a piedi..); en expresións de
tipo modal (con ansia, con gioia..); e de materia (di
rame, d’oro ...); nalgunhas expresións multilexicais
(carta d’identità, disegno di legge) e nalgunha colocación de uso común (andare a casa/in vacanza,
cambiare casa, aver fame, cercare lavoro..).
3.3.1.b) Demostrativos: codesto, suddetto, citato,
sottoscritto.
3.3.1.c) Posesivos: (revisión das formas xa coñecidas) especial fincapé nas formas: proprio,altrui,
medesimo; alla Vostra del mese scorso; c ombinare
una delle loro, stare sulle sue.
3.3.1.d) Cuantificadores: numerais: Fraccionarios
(otto decimi); multiplicativos (triplo), numerativos
(entrambi, ventennale). Indefinidos. Outros cuantificadores: usos particulares de nulla/niente: cosa da
nulla; un nonnulla; niente scuse stasera; è venuto
nessuno? Serve niente?.
3.3.2. Aposición.
3.3.3. Sintagma (nominal, adxectival, verbal, adverbial, preposicional).
3.3.4. Frase de relativo ou oración.

4. O sintagma adxectival.
(Revisión do visto anteriormente e afondamento).
4.1. Núcleo: adxectivo (clases, xénero, número,
caso, grao).
4.1.1. Morfoloxía do adxectivo: o grao. Alterati
(formas diminutivas: bruttina, grandicello; aumentativas: furbacchione; despectivas: freddaccio; afectivas: calduccio). Falsi alterati (canino, mattone...).
Superlativo absoluto : -issimo (urgentissimo, stanchissima). Comparativos e superlativos específicos:
buono, migliore, ottimo; celeberrimo.
4.1.2. Adxectivos cualificativos compostos e formación do plural: le gonne rosa pallido, abitudini
piccolo-borghesi, accordi economico-finanziari.
4.1.3. Adxectivos que rexen determinadas preposicións: adatto a, fedele a, capace di….
4.1.4. Adxectivos numerais cardinais: formas, posicións e usos máis frecuentes: tre bambini; tre
bravi bambini; tre bambini bravissimi; questi tre
bambini; i miei tre bambini.. etc.
4.2. Modificación do núcleo mediante:
4.2.1. Sintagma (nominal, adxectival, verbal, adverbial, preposicional).
4.2.2. Oración.
4.3. Posición dos elementos do sintagma e fenómenos de concordancia.
4.3.1. Posición posnominal dos adxectivos alterados (un ragazzo stupidino), dos adxectivos que rexen algúns complementos nominais (una casa piena di libri) ou verbais (una lingua difficile da imparare).
4.4. Funcións sintácticas do sintagma (atributo,
etc.).
5. O sintagma verbal.
(Revisión e afondamento dos contidos vistos nos
niveis precedentes).
5.1. Núcleo: verbo (clases, tempo, aspecto, modalidade, voz).
5.1.1. Tempos:
5.1.1.1. Passato Remoto dos verbos regulares e
irregulares de moita frecuencia e pronominais.
5.1.1.2. Simetrías e disimetrías entre o passato
prossimo e o passato remoto:
a)A distancia temporal e psicolóxica do evento.
b)As preferencias rexionais.
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5.1.2. Modos.
5.1.2.1. O modo subxuntivo, as formas compostas
do pasado e do trapassato.
5.1.2.2. O subxuntivo desiderativo acompañado
ou non acompañado de introdutores (magari,
almeno, volesse il cielo...): piovesse almeno!;
magari venisse!; non lo avessi mai fatto!.
5.1.2.3. O subxuntivo nas frase subordinadas introducidas polas conxuncións que indican:
a) Unha finalidade: È venuta perché Luigi la
possa incontrare.
b) Unha condición: Viene purché lo vogliate.
c) Un tempo: Verrò prima che Maria parta.
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5.1.3.2. Uso do xerundio simple nas frases subordinadas: sono caduta/o salento le scale.
5.1.3.3. As formas dos participios presente/pasado:
Analizzati i dati, formularono l’ ipotesi.
5.1.4. A forma pasiva dos verbos transitivos.
5.1.4.1. As construcións reflexivas e de pasiva reflexa (si passivante) nos tempos compostos.
5.2. Modificadores do núcleo: negación, etc.
5.3. Posición dos elementos do sintagma e fenómenos de concordancia.
5.4. Funcións sintácticas do sintagma (verbo, suxeito, etc.).
6. O sintagma adverbial.

d) Un contraste: È partita nonostante avesse la
febbre.

(Revisión e afondamento dos contidos vistos nos
niveis precedentes).

e) Un modo: Si comportava come se avesse
dimenticato tutto.

6.1. Núcleo: adverbio e locucións adverbiais (clase, grao).

f) Un límite: Direi di non invitarlo al matrimonio,
a meno che non desideriate diversamente.

6.1.1. Revisión do adverbio: adverbios simples
(ora, mai, così, già…), compostos (ormai, sorattutto, talvolta…), derivados (certamente, finalmente…); locucións adverbiais (a poco a poco,
senz’altro, all’improvviso…), adverbios e locucións
adverbiais de orixe latina ( gratis, idem…) ou estranxeira (okay, part-time…).

5.1.2.4. Revisión dos criterios de selección dos
tempos do subxuntivo nas frases subordinadas:
a) O presente para expresar contemporaneidade
co presente (penso che tu abbia ragione).

c) O pasado para expresar anterioridade respecto
ao pasado (pensavo che Luigi fosse già partito).

6.1.2. Revisión dos graos comparativo e superlativo do adverbio: tardi, più tardi, tardissimo; formas sintéticas de comparativo e diferentes opcións
para a formación de adverbios moi frecuentes: bene,
meglio, ottimamente/ benissimo; male, peggio,
pessimamente/malissimo; molto, più moltissimo;
poco, meno, pochissimo.

d) O pluscuamperfecto (o trappassato) para expresar anterioridade respecto ao pasado (pensavo che
Luigi fosse già partito).

6.1.3. Adverbios e locucións adverbiais con formas alteradas: benino, benone, un momentino, un
pochino/pochetto….

b) O imperfecto para expresar contemporaneidade
co pasado (pensavo che tu avessi ragione) ou anterioridade respecto ao presente (penso che Luigi
avesse ragione).

5.1.2.5. O condicional pasado ou composto:
a) Usado na linguaxe xornalística para presentar
unha noticia como posible mais non certa: il
presidenteavrebbe affermato che...
b) Para expresar un evento futuro respecto ao
evento pasado: temevo che Maria non avrebbe superato l’esame.
5.1.2.6. O subxuntivo e o condicional para expresar unha condición relativa ao presente (Se avessi
tempo studierei il cinese) ou ao pasado (Se avessi
avuto tempo avrei studiato il cinese).
5.1.3. Formas non persoais do verbo:
5.1.3.1. O infinitivo pasado: Vorrei aver studiato
il greco antico.

6.1.4. Locucións adverbiais: in precedenza (=
anteriormente), quasi, quasi (= forse); cambiare da
così a così (= completamente); andare di male in
peggio (= malissimo); a cavalcioni.
6.1.5. Ampliación do repertorio dos adverbios focalizadores: solo, perfino, mica, addirittura,
soprattutto, specialmente, addirittura, proprio…
(solo/addirittura/perfino/proprio
Maria
ha
mentito).
6.2. Modificación do núcleo: mediante sintagma
adverbial, preposicional, etc.
Funcións e distintas posicións de mai na frase:
reforzo da negación (non viaggio mai; non sei mai
andato in America!), tamén en frases elípticas (mai
visto, mai sentito dire); inmediatamente logo dun
pronome, adxectivo ou adverbio interrogativo,

19.654

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

reforza a interrogación (Chi mai potrebbe
desiderare una cosa simile?; perché mai non mi hai
mai chiamato?; come mai non sei mai venuto?; nas
frases interrogativas sen introdutor significa
qualche volta "algunha vez" (Sei mai andato in
America?; torni mai a casa?).
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8.2. Representación gráfica de fonemas e sons.
8.3. Ortografía de palabras estranxeiras.
8.4. A puntuación como un recurso de cohesión
dun texto escrito: usos dos signos de puntuación.

6.4. Funcións sintácticas do sintagma (complemento circunstancial, etc).

8.4.1. Usos particulares das maiúsculas: nomes de
séculos (il Seicento), de décadas (gli anni Ottanta),
de períodos históricos (il Risorgimento); as siglas
(la FIAT, l’ONU); os títulos das obras literarias,
ensaios, cabeceiras de xornais (La Divina Commedia, “Il Corriere della Sera”). Con algúns nomes
(porta, ponte, palazzo) acompañados doutro nome
propio (Ponte Vecchio, Palazzo Venezia).

6.4.1. Expresións de tempo deícticas (domani,
ieri, la settimana/il mese/l’anno scorso; la
settimana/il mese/l’anno prossimo; recentemente, di
recente, attualmente, prossimamente) e anafóricas
(l’indomani, il giorno/la settimana/il mese/l’anno
dopo; il giorno/ la settimana/il mese/l’anno prima;
precedentemente, successivamente).

8.4.2. Oscilacións no uso da maiúscula/
minúscula: nomes de entidades e institucións (Il
Ministero/ il ministero, l’Università/ l’università);
nomes de cargos públicos ou relixiosos (il
Presidente del Consiglio/ il presidente del
consiglio, Il Papa, il papa); nomes de rúas e prazas
(via/Via Verde, piazza/Piazza delle Erbe).

6.4.2. Función de reforzo de mai più na frase: non
verrò mai più, mai più farò una cosa simile.

8.5. Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diérese, guión, etc.).

6.3. Posición dos elementos do sintagma e fenómenos de concordancia.
Uso e posición de mica: non sei mica offeso?;
mica mi spaventi!.

7. O sintagma preposicional.
(Revisión e afondamento dos contidos vistos nos
niveis precedentes).
7.1. Núcleo: preposición e locucións preposicionais (clases).
Ampliación do repertorio das locucións preposicionais, con especial atención ás locucións de tres
elementos: a causa di, a meno di, a dispetto di, a
favore di, a fianco di/ di fianco a..; per causa di,
per effetto di, per mezo di, per conto di...; in mezo
a, in cima a, in base a, in quanto a...e cos usos das
construcións con adxectivos e verbos: fuggire da
casa, al nemico, di prigione, in un’isola.
7.2. Modificación do núcleo: mediante sintagma
adverbial, preposicional, etc.
Nomes, adxectivos e adverbios que rexen obrigatoriamente preposicións concretas: interesse per,
paura/desiderio di...; favorevole/ contrario/disposto
a, contento/scontento/fiero di...; contrariamente
/simultáneamente a... etc.
7.3. Posición dos elementos do sintagma e fenómenos de concordancia.
7.4. Funcións sintácticas do sintagma (complemento de réxime, etc.).
8. Contidos ortográficos.

-A organización en parágrafos. O punto e seguido
e o punto e á parte.
-Os signos de exclamación e interrogación: Che
mangi?.
-Guións e comiñas nas transcricións de diálogos
(discurso directo).
-Comas en oracións subordinadas e enumeracións: se viene lei, non vengo io; si tratta,
lasciamelo dire, di un buon affare.
-Puntos suspensivos: a buon intenditor….
-Guións ou paréntese: para informacións adicionais ou aclaratorias.
-Acento: posición móbil do acento nas palabras
italianas: città, cantàre, crònaca, mèritano…; palabras compostas con acento gráfico: autogrù, ventitrè….
-Particularidades no uso do apóstrofo: sant’ Antonio vs. san Leopoldo; nel ‘600, il 68’.
-Apócope: apócope vogálico (nessun aiuto, un
buon amico…) e de sílabas (quel, un bel tipo) e uso
do apóstrofo (un po’, a mo’ di….).
-Apócopes facultativos: amor, cuor, amar, andar,
fra Martino, così fan tutti, far studiare, venir
meno….
-Uso de paréntese e comiñas.

(Revisión e afondamento dos contidos vistos nos
niveis precedentes).

8.5.1. División das palabras ao final da liña. Estrutura silábica.

8.1. O alfabeto/os caracteres: uso dos caracteres
nas súas diversas formas (maiúsculas, minúsculas,
cursiva, etc.).

-As siglas, como se escriben e como se pronuncian: FIAT pronúnciase fiat fronte a PM, DS que se
pronuncian piemme, diesse.

Nº 210 앫 Mércores, 29 de outubro de 2008
9. Contidos fonéticos.
(Revisión e afondamento dos contidos vistos nos
niveis precedentes).
9.1. Sons e fonemas vogálicos e as súas combinacións do italiano estándar.
9.2. Sons e fonemas consonánticos do italiano estándar e as súas agrupacións.
-Principais fonemas vogálicos, consonánticos e de
entoación que identifiquen variedades rexionais (a
gorgia da Toscana, os sons cocuminali da Sicilia e
Sardeña...).
9.3. Procesos fonolóxicos (enxordecemento, sonorización, asimilación, elisión, palatalización, nasalización, epéntese, alternancia vogálica, etc.).
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1.1.3.1. Adversativas con: però, tuttavia, anzi, invece, eppure: Maria non è intelligente anzi è molto
dura di comprendonio; Beatrice non è bella, eppure
ha un sacco di ammiratori.
1.1.3.2. Adversativas con invece, explícitas (dice
di essere stanco, invece sta andando a ballare) e
implícitas (invece di studiare, ascolta la musica
tutto il giorno).
1.1.4. Oracións exclusivas: senza che/di (lo farò
senza che nessuno lo sappia).
1.1.5. Oracións exceptuativas:
salvoche, se non che; fuorché.

tranne

che,

1.1.6. Xustaposición (oracións xustapuestas).
1.2. A subordinación.

9.4. Acento fónico / tonal dos elementos léxicos
illados.

(Revisión e afondamento dos contidos vistos nos
niveis precedentes).

Ampliación e sistematización do repertorio de palabras con acento ou sen acento: di (preposición)/ dì
(giorno); la (artigo e pronome)/ là (adverbio); se
(conxunción)/ sé (pronome); te (pronome) / tè (nome); ne (pronome, adverbio)/ né... né (conxunción).

Revisións e afondamento sobre a valencia do verbo. Os argumentos expresados a través de:

9.5. Acento e atonicidade / patróns tonais no sintagma e na oración.

1.2.2. Frases obxectivas: Maria dicela verità
/Maria dice che vuole un vestito nuovo.

9.5.1. Revisión do uso do acento gráfico, grave e
agudo en italiano: cando e como sinalalo.

1.2.3. Frases oblicuas: Maria ha rinunciato all’
incarico/ Maria ha rinunciato ad andare in America.

9.5.2. Palabras homógrafas con distinto acento:
àncora/ancóra; prìncipi/princìpi; àltero/ altèro...
9.5.3. Curvas de entoación. Diferentes usos segundo a intención comunicativa: de aserción, interrogativa, suspensiva, incidental (vieni con me- dice
lui- ..ma..).
Avanzado 2.
3.2.1.2. Contidos gramaticais.
Consolidación de todas as estruturas traballadas nos
niveis anteriores.
1. Oración composta.
(Revisión e afondamento dos contidos vistos nos
niveis precedentes).
Expresión de relacións lóxicas:
1.1. A coordinación: revisión e afondamento.
1.1.1. Oracións conxuntivas: conectores textuais
(e) anche, (e) inoltre, (e) in più, (e) pure, oltre a,
oltre che..
1.1.2. Oracións disxuntivas: revisión dos usos e as
funcións das conxuncións: o, oppure, ossia, ovvero.
1.1.3. Oracións adversativas: conectores textuais:
invece, però, al contrario, tuttavia, anzi, bensì….

1.2.1. Frases substantivas: questo problema è difficile/imparare una lingua straniera è difficile.

1.2.4. Frases interrogativas indirectas introducidas
por se: chiedo l’ora della partenza/ chiedo se Mario
è partito.
1.2.4.1. Interrogativas indirectas introducidas por
elementos varios: so l’ora della partenza /so chi,
come, quando è arrivato; vorrei sapere la verità/
vorrei sapere che cosa hai deciso.
1.2.5. Subordinadas causais con poiché, dato che,
siccome, visto che... subordinadas causais implícitas
con per e o infinitivo pasado: ti ringrazi per avermi
invitato a cena.
1.2.6. Subordinadas exclusivas implícitas con senza e o infinitivo: ho guardato l’ora senza accendere
la luce.
1.2.7. Subordinadas concesivas explícitas en subxuntivo: benché/ sebbene/ nonostante sia molto ricco, vive in una casa piuttosto modesta.
1.2.8. Subordinadas condicionais en subxuntivo
trapassato: se mi avesse telefonato, non avrei risposto.
1.2.9. Relacións temporais:
a) Revisión das oracións temporais explícitas que
expresan anterioridade, posterioridade, simulta-
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neidade: prima che e o subxuntivo: verrò prima che
venga sera; uscì prima che tornasse il padre.
b) As oracións subordinadas temporais implícitas:
dopo e o infinitivo pasado (dopo aver comprato il
vestito, mi sono subitopentita); prima di e fino a e o
infinitivo (prima di venire, telefonami; lavorò fino
a sentirsi male per la stanchezza).
c) Oracións subordinadas implícitas con xerundio:
andando alla stazione ho incontrato Giulio.
1.2.10. Sinais discursivos: bene, magari, figurati..., ecco, no?, niente, capirai!..., (“Cos’ hai fatto
ieri?” “Niente, sono andato al cinema e poi a ballare fino alle due”).
2. Oración simple.
(Revisión e afondamento dos contidos vistos nos
niveis precedentes).
2.1. Tipos de oración, elementos constituíntes e a
súa posición.
2.2.1. Ordes marcadas da frase: frases dislocadas
á esquerda (il ilbro lo compro io) e á dereita (lo
compro domani, il libro); frases scisse (è Paolo che
ha rotto il bicchiere; non è che lo penso/pensi solo
io...).
2.2. Fenómenos de concordancia.
3. O sintagma nominal.
(Revisión e afondamento dos contidos vistos nos
niveis precedentes).
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3.1.6. Sufixos máis frecuentes de alteración do
adxectivo: -otto (sempliciotto); -astro (giallastro); occio (belloccio).
3.1.7. Sufixos máis comúns de alteración do verbo: -erellare (giocherellare); -ettare (fischiettare);
-cchiare (canticchiare).
3.1.8. Sufixos máis comúns de alteración do adverbio: - etto (pochetto); -accio (malaccio); -one
(benone).
3.1.9. Palabras compostas con prefissoidi e
suffissoidi de orixe grega ou latina: demo-crazia,
aero-nautica, biblio-grafia, ecologia, penta-gramma,
insetti-cida, frigori-fero, disco-teca, carni-voro,
lessico-logia, mono-grafia...
3.1.10. Palabras macedonia: autosole, fantascienza...
3.1.11. Sinonimia entre os préstamos estranxeiros
e palabras italianas: T-shirt/ maglietta; night
club/locale notturno, part-time/tempo parziale...
3.1.12. Polisemia (un’ opera teatrale, un’ opera
buona). Homónimos (fiera) e homógrafos (àncora,
ancóra).
3.1.13. Palabras polirremáticas:
a) Nomes: punto di vista, sacco a pelo, anima
gemella...
b) Verbos: rendersi conto di, far parte di, mettere
in moto...
c) Adxectivos: a senso unico, fuori stagione...

3.1. Núcleo: substantivo e pronome (clases, xénero, número, caso).

d) Adverbios: così così, porta a porta, di punto in
bianco.

3.1.1. Variedades rexionais máis comúns: gonna/
sottana, sfizio/divertimento, pupo/bambino, sberla/schiaffo….

e) Conxuncións: fin tanto che, nella misura in
cui...

3.1.2. Palabras compostas: nome-nome (capostazione
pescecane) nome-adxectivo (camposanto, cassaforte),
adxectivo-nome (altopiano, granduca), adxectivoadxectivo (sordomuto, agrodolce), adverbio-adxectivo
(sempreverde), preposición-nome (sottopassaggio, dopoguerra).
3.1.3. Prefixos máis frecuentes: a-(addolcire);
dis- (disagio); sopra- (sopramobile); arci(arcistufa); contra- (contraporre).
3.1.4. Sufixos máis comúns: - aggine (stupidaggine);
-evole (gradevole); -mento (arrossamento); -atura
(andatura).
3.1.5. Sufixos máis frecuentes de alteración do
nome (alterati); formas diminutivas (dischetto);
aumentativos (giocchioni); despectivos (giovinastro); afectivos (gattino), falsos alterados: mattone,
tacchino...;.

3.2. Modificación do núcleo mediante.
3.2.1. Determinantes, (artigos, demostrativos, posesivos, cuantificadores).
3.2.2. Aposición.
3.2.3. Sintagma (nominal, adxectival, verbal, adverbial, preposicional).
3.2.4. Frase de relativo ou oración.
3.3. Posición dos elementos do sintagma e fenómenos de concordancia.
3.4. Funcións sintácticas do sintagma (suxeito,
obxecto directo, etc.).
4. O sintagma adxectival.
(Revisión e afondamento dos contidos vistos nos
niveis precedentes).
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4.1. Núcleo: adxectivo (clases, xénero, número,
caso, grao).
4.1.1. Adxectivos de cores compostos e invariables: verde bandiera, giallo oro, grigio ferro.
4.1.2. Usos e funcións dos adxectivos usados
como nomes: i vecchi, gli Italiani/italiani; un
vecchio, un italiano, il bello, l’utile; la destra, la
sinistra (= a man, ou a parte política); il tedesco, il
latino ( = a lingua alemana, latina); il milanese, il
napoletano (= arredores de Milán ou Nápoles).
4.2. Modificación do núcleo mediante:
4.2.1. Sintagma (nominal, adxectival, verbal, adverbial, preposicional).
4.2.2. Oración.
4.2.3. Procedementos derivativos para formar adxectivos en -are (modulo/modulare), -ario
(università /universitario), -ico (atomo/atomico), istico (calcio/calcistico), -ivo (festa/festivo), -evole
(colpa/colpevole, piegare/pieghevole), -bile (tasca/
tascabile, ballare/ballabile, vendere/ vendibile).
4.2.4. Procedementos derivados para formar adxectivos de nomes propios: en –iano (Kant/ kantiano), -ano (Copernico/ copernicano), -esco (Dante/dantesco), -ista (Marx/marxista).
4.3. Posición dos elementos do sintagma e fenómenos de concordancia.
4.3.1. Posición estilística e semántica do adxectivo (i poveri vecchi/ ivecchi poveri).
4.3.2. Posición posnominal dos participios usados
en función adxectival: una casa cadente/ ben riscaldata.
4.4. Funcións sintácticas do sintagma (atributo,
etc.).
5. O sintagma verbal.
(Revisión e afondamento dos contidos vistos nos
niveis precedentes).
5.1. Núcleo: verbo (clases, tempo, aspecto, modalidade, voz).
5.1.1. Tipos de verbos: regulares e irregulares
menos frecuentes: persuadere, nuocere, pungere,
scuotere...; defectivos: addirsi, solere..; fraseolóxicos:
5.1.2. Formas persoais (explícitas) e formas non
persoais (implícitas).
5.1.3. Tempos e aspectos: as concordancias dos
tempos e dos modos e os seus usos. A combinación
dos tempo do pasado e do futuro na narración. Usos
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do subxuntivo: credo che siano qui/credevo che
fossero arrivati ieri. Xerundio: piovendo così nonsi
parte. Participio pasado: pagato il conto uscii. Os
verbos auxiliares essere e avere nos casos especiais: appartenere, prevalere, sbandare.
5.1.4. A voz pasiva: usos de essere, venire e andare/ dover essere. Si passivante.
5.2. Modificadores do núcleo: negación, etc.
5.3. Posición dos elementos do sintagma e fenómenos de concordancia.
5.4. Funcións sintácticas do sintagma (verbo, suxeito, etc.).
6. O sintagma adverbial.
(Revisión e afondamento dos contidos vistos nos
niveis precedentes).
6.1. Núcleo: adverbio e locucións adverbiais (clase, grao).
6.2. Modificación do núcleo: mediante sintagma
adverbial, preposicional, etc.
6.3. Posición dos elementos do sintagma e fenómenos de concordancia.
6.4. Funcións sintácticas do sintagma (complemento circunstancial, etc.).
7. O sintagma preposicional.
(Revisión e afondamento dos contidos vistos nos
niveis precedentes).
7.1. Núcleo: preposición e locucións preposicionais (clases).
7.2. Modificación do núcleo: mediante sintagma
adverbial, preposicional, etc.
7.3. Posición dos elementos do sintagma e fenómenos de concordancia.
7.4. Funcións sintácticas do sintagma (complemento de réxime, etc.).
8. Contidos ortográficos.
(Revisión e afondamento dos contidos vistos nos
niveis precedentes).
8.1. O alfabeto/os caracteres.
8.2. Representación gráfica de fonemas e sons.
8.3. Ortografía de palabras estranxeiras.
8.4. Uso dos caracteres nas súas diversas formas
(maiúsculas, minúsculas, cursiva, etc.).
8.5. Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diérese, guión, etc.).
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8.6. División das palabras ao final da liña. Estrutura silábica.
9. Contidos fonéticos.
(Revisión e afondamento dos contidos vistos nos
niveis precedentes).
9.1. Sons e fonemas vogálicos e as súas combinacións.
9.2. Sons e fonemas consonánticos e as súas
agrupacións.
9.3. Procesos fonolóxicos (enxordecemento, sonorización, asimilación, elisión, palatalización, nasalización, epéntese, alternancia vocálica, etc.).
9.3.1. Pronunciación de palabras: raddoppiamento fonosintattico (a casa /a’kkaza/).
9.4. Acento fónico / tonal dos elementos léxicos
illados.
9.4.1. Acentos e variedades: capacidade de recoñecer indicadores lingüísticos de procedencia xeográfica, grupo profesional, social, xeracional. Estes
indicadores poden ser de: acento, aspectos paralingüísticos ou linguaxe corporal.
9.5. Acento e atonicidade / patróns tonais no sintagma e na oración.
9.5.1. A entoación como un recurso de cohesión
do texto oral: eh (entoación descendente) allora
vieni eh?.
9.5.2. Interrogativas retóricas.
Portugués
Avanzado 1.
3.2.1.2. Contidos gramaticais.
3.2.1.2.1. Oración simple.
3.2.1.2.1.1. Elementos constituíntes e a súa posición. O suxeito nulo ou sobreentendido: expletivo
(con verbos impersoais), indeterminado ou de referencia arbitraria (Dizem que vai chover), pronome
impersoal “se” (Não se toca nesse assunto).
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cación para reforzo da negación (Nunca vi semelhante coisa...).
3.2.1.2.2.2. Oración interrogativa: total, parcial ou
de sim/não. Alteración da orde das palabras na interrogativa parcial (Quantos livros leu o Pedro?). A
interrogativa “tag” (Vocês lembram-se, não se lembram?): coas expresións: não é verdade?, não é assim?, não é?, não?, pois não?.
3.2.1.2.2.3. Oración imperativa. Valor pragmático
e características formais. O modo imperativo e o
subxuntivo supletivo. O infinitivo na súa forma invariable (Apertar os cintos de segurança!); o xerundio (Andando!). Oracións imperativas directas e
indirectas.
3.2.1.2.2.4. Oración exclamativa total e parcial.
Exclamativa total: secuencia “é que”+ verbo no indicativo (Ela é que sabia do assunto!).
3.2.1.2.2.5. Oración desiderativa/optativa non
elíptica: que/se + subxuntivo; fórmulas específicas:
Deus queira que, oxalá.... Oración optativa elíptica.
3.2.1.2.2.6. Oración dubitativa. Contraste indicativo/subxuntivo (se calhar, é possível que, talvez...).
Reforzo e consolidación.
3.2.1.2.3. Posición dos elementos na oración simple e composta. Orde habitual e alteracións por focalización ou topicalización.
3.2.1.2.4. Fenómenos de concordancia. Casos particulares cun só suxeito: expresión partitiva + verbo
no singular ou no plural (A maior parte dos soldados fugiu/fugiram); expresión de cantidade aproximada + verbo no plural (Restavam cerca de cem
garrafas); pronome relativo que concorda en número e persoa co antecedente dese pronome (Fui eu
que lhe pedi o tecido); pronome relativo quem +
verbo na 3ª persoa do singular...
3.2.1.2.5. Oración composta.
3.2.1.2.5.1. Coordinación simple e correlativa.
Consolidación no uso das estruturas xa traballadas e
ampliación.

3.2.1.2.1.2. Oracións pasivas. A oración pasiva
sintáctica ou perifrástica (As casas dessa urbanização venderam-se todas). Restricións sobre os verbos
que poden aparecer en pasivas sintácticas. A oración pasiva adxectival (As casas estão vendidas).

Coordinación copulativa: não só... mas também,
não só... como, tanto... como. Valores especiais de
enlaces copulativos.

3.2.1.2.2. Actitude do falante e modalidades da
oración.

Coordinación adversativa con valor contrastivo:
porém, mas, todavia, contudo, não/nada...senão.

3.2.1.2.2.1. Oración enunciativa. Afirmativa e negativa: vocábulos e locucións que reforzan a afirmación ou a negación (de facto, efectivamente, ainda por cima, não há dúvida que ..., sem dúvida
que...). Negativa: elementos negativos e a súa colo-

Coordinación explicativa: pois, que, porque, porquanto.

Coordinación disxuntiva e distributiva: quer...
quer, ora... ora, ou... ou.

Coordinación conclusiva: assim, portanto, por isso, por conseguinte.
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3.2.1.2.5.2. Subordinación.
3.2.1.2.5.2.1. Subordinación adverbial. Consolidación no uso das estruturas xa traballadas e ampliación.
Temporais. Simultaneidade: entretanto, enquanto,
quando, na altura em que, ao mesmo tempo que.
Posterioridade: depois que/de, assim que, logo que.
Anterioridade: antes de/que. Límite e periodicidade:
sempre que, cada vez que, todas as vezes que...
Oracións temporais: xerundivas (Olhando pela janela, vi o Pedro); participiais (Estacionado o carro,
dirigi-me para o café); infinitivas (Depois de comer,
foi dormir a sesta).
Modais/Conformativas: consoante; assim como,
tal como, segundo (Como/Assim como escreve,
fala).
Finais: para/a fim de + inf. variable; para que/ a
fim de que/ com o fim de que + subxuntivo. Os valores das oracións finais: factual (Saiu cedo para
apanhar o comboio); hipotético (Mandaremos o
embrulho para que o recebas no dia dos teus anos);
contrafactual (Eu teria feito tudo para te ajudar).
Comparativas: oracións con outro nexo no segundo termo. A invariabilidade da forma “(do) que”
nas comparativas (Comprei mais livros do que os
que podia ler). A elipse lacunar (A Ana come mais
gelados num dia do que eu num mês).
Concesivas: embora, ainda que, mesmo que, (se)
bem que, apesar de que. Os valores das oracións
concesivas: factual (Saí, embora tivesse muito trabalho); hipotético (Mesmo que chova, vamos à praia); contrafactual (Mesmo que se tivesse dedicado a
tempo inteiro, não teria conseguido atingir os objectivos da empresa). As oracións concesivas intensivas: por muito que (Por muita dieta que faça, não
emagrece.).
Condicionais: factuais (ou reais): se + verbo no modo indicativo e tempo presente; hipotéticas: se, no caso de, se porventura... + verbo no futuro do subxuntivo; contanto que, desde que + verbo no presente do
subxuntivo; contrafactuais (ou irreais): se + imperfeito
do subxuntivo, se + pluscuamperfecto do subxuntivo.
Correlacións dos modos e os tempos no presente e no
pasado. Causais: porque, como, pois que, uma vez
que, visto que, já que, dado que + oración finita; por
causa de, devido ao facto de, por + oración infinitiva.
Outros valores na relación de causalidade: consecuencia (Houve seca em Portugal em 1981, porque não
choveu) e motivo/razón (Comprei uma prenda para a
menina, porque vai fazer anos).
Consecutivas. Os valores das oracións consecutivas: intensidade, cantidade e grao: tal, tão, tanto,
tamanho (A rapariga emagreceu tanto que já não
tem roupa que lhe sirva).
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Proporcionais: quanto mais... (tanto) mais, quanto
menos ... (tanto) menos, à medida que, enquanto, à
proporção que...
3.2.1.2.5.2.2. Subordinación nominal en función
de suxeito, OD, OI, atributo, CPrep. (Estava a pensar naquilo que me disseste), CC, CPred. e CAx.
Estilo indirecto. Interrogativas indirectas. Repaso e
ampliación.
3.2.1.2.5.2.3. Subordinación adxectiva: o qual / a
qual / os quais / as quais, cujo/cuja/cujos/cujas.
Contraste explicativas/especificativas. O uso de:
que, quem e o/a(s) qual/quais rexidos por varias
preposicións (a, sobre, de, em...).
3.2.1.2.6. O sintagma nominal.
3.2.1.2.6.1. Núcleo: substantivo e pronomes.
3.2.1.2.6.1.1. Substantivo.
3.2.1.2.6.1.1.1. Clases de substantivos e comportamento morfosintáctico. Casos especiais de xénero
e número: reforzo e ampliación.
3.2.1.2.6.1.1.1.1. Flexión dos substantivos. Regras
especiais de formación do plural; plural con alteración de timbre da vogal tónica; o plural nos substantivos compostos. Regras especiais de formación do
feminino. Substantivos “sobrecomúns” (a pessoa, a
criança, a vítima...); substantivos comúns de dous
xéneros (o/a agente; o/a mártir...). Cambio de sentido
no cambio de xénero (o cabeça/a cabeça). Grao aumentativo e diminutivo.
3.2.1.2.6.1.2. Pronomes. Formas, funcións, posición, combinatoria, uso/omisión. Concordancia co
referente.
3.2.1.2.6.1.2.1. Pronomes persoais rectos e oblicuos.
Extensión de emprego dos pronomes rectos: o
plural de modestia; o plural de maxestade; fórmula
de cortesía (3ª persoa pola 1ª), realce do pronome
suxeito (Tu mesmo deves assumir as tuas responsabilidades).
Formas tónicas: pronomes con preposición coas
funcións de complemento nominal, obxecto indirecto; obxecto directo precedido da preposición “a” +
verbos que expresan sentimentos en estruturas de
clivaxe e de duplicación de clítico (É a ela que eu
amo; Odeio-os a eles), Axente da pasiva, adxunto
adverbial.
Formas átonas: formas o, lo e no - posición enclítica e mesoclítica. Emprego enfático (Verdades,
quem é que as quer?). O pronome de interese (Olhem-me para isto!). Pronome con valor posesivo
(Viste-lhe o rosto?). Secuencias de pronomes átonos. Colocación do pronome átono: consolidación.
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Pronomes reflexivos e recíprocos.
Omisión dos pronomes nas construcións de “obxecto nulo” (Viste a reportagem? Vi; Nunca contas
ao teu pai o que andas a fazer? Conto, quando me
apetece.).
Construcións de duplicación de clítico (Vimo-las
a elas na praia; Conhece-te a ti próprio; Eles gostam
muito um do outro).
3.2.1.2.6.1.2.2. Pronomes posesivos. Usos e valores especiais: como indefinido (Tenho os meus defeitos), aproximación numérica (Quando tinha os
meus vinte anos era capaz de tudo), designación
dun hábito (Fez uma das suas); valores afectivos de
respeito, amizade, interese, ironía...
3.2.1.2.6.1.2.3. Pronomes demostrativos. Valores
básicos de espazo e tempo. Valores especiais: chamada de atención para aquilo que foi ou vai ser dito
(Dizendo isto, calou); localización temporal equivalente a “então” (Nisto, ouvimos passos), valores
afectivos de sorpresa (Essa agora!), de admiración
(Aquilo é que eram bons tempos), indignación
(Aquilo é que é descaramento).... Usos especiais:
além disso, isto é, por isso, nem por isso.
Reforzo dos pronomes demostrativos cos advérbios aqui, aí, ali... (Este aqui resolveu todos os problemas).
3.2.1.2.6.1.2.4. Pronomes indefinidos. Formas e
usos. Oposicións sistemáticas entre os indefinidos
de carácter afirmativo (algum, alguém, algo) e negativo (nenhum, ninguém, nada); entre os de carácter de totalidade inclusiva (tudo, todo) e de totalidade exclusiva (nada, nenhum)...Usos específicos
de cada (Cada um sabe de si, Cada semana vinha
ver-me), certo (Este trabalho requer um certo tempo), nada, outro, qualquer, todo, tudo.
3.2.1.2.6.1.2.5. Numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e partitivos. Cardinal como indefinido
(Abril, águas mil). Emprego dos cardinais polos
ordinais: designación de reis, séculos, numeración
de artigos e decretos lei...
3.2.1.2.6.1.2.6. Pronomes interrogativos, exclamativos
e relativos. Formas e usos.
3.2.1.2.7. O sintagma adxectivo.
3.2.1.2.7.1. Núcleo: adxectivo.
3.2.1.2.7.1.1. Variables. Flexión do número: formación do plural nos adxectivos compostos. Flexión do xénero - casos excepcionais invariables
(hindu, cortês, montês...) e formación diferente da
regra (judeu/judia, beirão/beiroa...).
3.2.1.2.7.1.2. Graos do adxectivo. Superlativo absoluto.
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3.2.1.2.7.2. Modificación do núcleo mediante adverbios, SPrep., SN e SAdx.
3.2.1.2.7.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia. Valores da anteposición e posposición do adxectivo con respecto ao
substantivo.
3.2.1.2.7.4. Funcións sintácticas do sintagma: adxectivo con función predicativa. Emprego adverbial
do adxectivo (O menino dorme tranquilo).
3.2.1.2.8. O sintagma verbal.
3.2.1.2.8.1. Núcleo: verbo.
3.2.1.2.8.1.1. Conxugacións: formas regulares,
semirregulares e irregulares. Verbos derivados de
irregulares. Verbos defectivos.
3.2.1.2.8.1.2. Verbos transitivos e intransitivos.
Verbos de uso pronominal e/ou non pronominal.
Reforzo e ampliación.
3.2.1.2.8.1.3. Aspectos do verbo: puntual/durativo; continuo/discontinuo; incoativo/ conclusivo.
Perífrase durativa: estar + xerundio ou estar a + infinitivo. Uso en diferentes variantes xeográficas da
lingua.
3.2.1.2.8.1.4. Verbos auxiliares e o seu emprego:
ter, haver, ser e estar. O uso de estar para + infinitivo para indicar a inminencia dun acontecimento e
de estar por + infinitivo para indicar unha acción
que xa debería estar realizada.
3.2.1.2.8.1.5. Modo indicativo. Reforzo dos valores xa traballados e ampliación.
Presente: histórico ou narrativo; con valor de futuro; expresión dun pedido ou dunha orde.
Imperfecto: de cortesía (para atenuar un pedido
ou unha orde); para situar vagamente no tempo (Era
uma vez...).
Perfecto: valor especial de acción repetida ou
continua con adverbios ou locucións adverbiais
como sempre, frequentemente, muitas vezes...+
verbo. Distincións entre o pretérito imperfecto e o
perfecto.
Futuro: incerteza, forma cortés de presente (E que
faço eu aqui, não me dirá?), orde, realización probable (Se pensares bem, verás que tenho razão).
Condicional: expresión de desexo, expresión de
sorpresa e/ou indignación en frases interrogativas e
exclamativas (Quem diria?).
Usos dos tempos compostos.
3.2.1.2.8.1.6. Modo subxuntivo. Reforzo dos valores xa traballados e ampliación.
Formas e usos en oracións simples e en oracións
subordinadas adxectivas, substantivas e adverbiais.
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3.2.1.2.8.1.7. Imperativo. Reforzo dos valores usuais.
Substitutos do imperativo: frases nominais, presente e futuro do indicativo, imperfecto do subxuntivo (E se te calasses?), infinitivo (Não fumar), xerundio (Andando!).
3.2.1.2.8.1.8. Infinitivo flexionado e non flexionado. Valores especiais: imperativo; nunha frase
nominal ten sentido narrativo; complemento nominal de adxectivos como fácil, possível, bom... + de.
3.2.1.2.8.1.9. Xerundio. Usos: antecedido da preposición em (Em se lhe dando corda, já não se calava). Construcións afectivas: aspecto inacabado. O
xerundio combinado cos auxiliares estar, andar, ir e
vir.
3.2.1.2.8.1.10. Participio. Formas regulares e irregulares. Usos. Contraste entre o uso adxectival e
verbal.
3.2.1.2.8.1.11. Perífrases verbais de infinitivo, de
xerundio e de participio: estar a + inf.; querer + inf.
(incoativa); poder + inf.; chegar a + inf.; ir + inf; vir
+ inf.; acabar por + inf.; ter + participio; estar + xerundio (durativa); vir + xerundio.
3.2.1.2.8.1.12. Voz pasiva. Diferenzas de uso entre a pasiva, a estrutura apasivante e a activa, en
relación co rexistro.
3.2.1.2.8.2. Modificadores do núcleo. Negación.
Rexencias verbais frecuentes (informar de, esquecer-se de, pedir para...).
3.2.1.2.8.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia. Correlación temporal e
modal na oración.
3.2.1.2.9. O sintagma adverbial.
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3.2.1.2.10. O sintagma preposicional.
3.2.1.2.10.1. Preposicións e locucións prepositivas.
3.2.1.2.10.1.1. Ampliación dos usos das preposicións. Insistencia nos que xeran dificultade.
As preposicións na marcación de caso (Dei um
livro à Maria) / como rexencias de certos verbos
(Pega nisso) / en sintagmas preposicionais que funcionan como predicativos (Ele anda com mau aspecto).
Construcións especiais con algunhas preposicións: o uso de “para” coas completivas non finitas
con verbos declarativos de orde (pedir, dizer, insistir, rogar, solicitar: Disse para não te demorares.);
uso de “a” nas construcións de duplicación de clítico (Vimo-las a elas na praia; Conhece-te a ti próprio.).
Posibilidade ou non das contraccións en certos
casos (O facto de o documento ter sido aprovado;
em algum / nalgum; de um / dum; etc.).
3.2.1.2.10.2. Modificación do sintagma preposicional: SAdv. + SPrep. (Ele parou mesmo em frente
de casa).
3.2.1.2.10.3 Funcións sintácticas do sintagma:
CPrep. (Ele arrumou os livros no armário), CPred.
do suxeito (Ele ficou de cama), CAx. (A cidade foi
destruída pelo exército).
3.2.1.3. Contidos ortográficos.
3.2.1.3.1. Representación gráfica de fonemas e
sons. Correspondencia entre fonemas e letras. A
acentuación gráfica.

3.2.1.2.9.1. Núcleo: adverbio e locucións adverbiais.

3.2.1.3.2. Casos especiais: a grafía e a pronuncia
dos estranxeirismos e dos nomes propios estranxeiros.

3.2.1.2.9.1.1. Adverbios de intensidade: + adxectivo (Teve uma conversa muito interessante); + adverbio (Passei bem mal a noite), + unha oración
(Simplesmente, recuso-me.).

3.2.1.3.3. Casos especiais: homófonos e homógrafos.

Adverbios interrogativos, relativos e locucións
adverbiais (de mão em mão, de vez em quando, de
longe em longe...).
Repetición de adverbios en -mente.
Gradación dos adverbios. Adverbios que non se
flexionan em grao.
3.2.1.2.9.1.2. Gradación do adverbio. O sufixo inho e -íssimo (devagarinho, longíssimo).
3.2.1.2.9.2. Modificación do núcleo: SN, oración
de relativo, SPrep., SAdv.
3.2.1.2.9.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia. Casos especiais.

3.2.1.3.4. Normas ortográficas portuguesa e brasileira: situación actual e perspectivas de futuro. O
acordo ortográfico de 1990: vixencia, solucións
adoptadas, aceptación de grafías diferentes de acordo con variedades xeográficas na fonética (p.e.,
económico / econômico), problemas da ortografía
do portugués non resolvidos no acordo (excepcións
ás regras máis comúns, solucións polémicas).
3.2.1.3.5. Formas das abreviaturas, siglas, símbolos e acrónimos máis frecuentes.
3.2.1.3.6. Usos das maiúsculas e das minúsculas.
3.2.1.3.7. Usos dos signos de puntuación.
3.2.1.3.8. Uso discursivo dos recursos tipográficos (tipo de letra: normal, cursiva, negra; subliña-
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do). Convencións de distribución e organización do
texto con punto e á parte e parágrafos.
3.2.1.3.9. División de palabras no final da liña:
normas e usos.
3.2.1.4. Contidos fonéticos.
3.2.1.4.1. Sons e fonemas vocálicos.
3.2.1.4.1.1. Vogais tónicas: vogais e ditongos
orais e nasais.
3.2.1.4.1.2. Vogais átonas. Procesos lexicais do
vocalismo átono: a redución vocálica, regra xeral e
excepcións.
3.2.1.4.2. Sons e fonemas consonánticos.
3.2.1.4.2.1. Fenómenos fonolóxico-sintácticos: o s final de palabra e as suas realizacións; encontros
de consoantes na frase.
3.2.1.4.3. Fonoloxía de procesos morfolóxicos.
3.2.1.4.3.1. A formación do plural de substantivos
e adxectivos.
3.2.1.4.3.2. Alternancia vocálica na flexión verbal.
3.2.1.4.4. O acento en portugués.
3.2.1.4.4.1. Acento principal e acentos secundarios na palabra.
3.2.1.4.4.2. O acento na frase. Enclíticos e proclíticos. Grupos fónicos e pausas. O acento como recurso da estrutura informativa: intensificación e
focalización.
3.2.1.4.5. Prosodia e entoación. Patróns característicos vinculados a intencións comunicativas específicas. Correspondencia entre as unidades melódicas e a puntuación.
3.2.1.5. Organización do discurso.
3.2.1.5.1. Cohesión: repetición léxica (sinonimia,
paráfrase, antonimia, enumeración), elipse, substitución (pronomes).
3.2.1.5.1.1. Mantemento do tema:
-Repetición.
-Elipse.
-Desenvolvemento do tema (ora; ora bem; além
disso; etc.).
-Xustaposición (por um lado... por outro; em primeiro lugar, ... em segundo lugar; e ainda; etc.).

Nº 210 앫 Mércores, 29 de outubro de 2008
-Procedementos gramaticais de correferencia:
pronomes persoais, demostrativos, posesivos, cuantificadores e adverbios ou frases adverbiais con valor anafórico ou catafórico.
-Procedementos léxicos: sinónimos, hiper/hipónimos, nominalización, elipse.
3.2.1.5.1.2. Coherencia verbal: desprazamento
dos valores dos tempos verbais (estilo indirecto),
selección do modo segundo a intención e actitude
do falante.
3.2.1.5.1.3. Conectores: exemplificación (por
exemplo; isto é; como se pode ver; é o caso de; é o
que se passa com; etc.); sumativos (por outras palavras; ou melhor; ou seja; em resumo; em suma;
etc.), contraste (pelo contrário; doutro ponto de vista; etc.), consecutivos (por tudo isto; de tal forma
que; etc.).
3.2.1.5.2. Organización: elementos de textos orais
ou escritos.
-Marcadores en función do texto e do rexistro.
-De iniciación: fórmulas de saúdo, de introdución
do tema, dun novo tema.
-De estruturación; de apertura, de continuación,
de peche e comentadores, digresores (a propósito;
já agora; etc.).
-De reformulación; explicativos, rectificativos, de
distanciamento, recapitulativos.
-Marcas gráficas de clasificación, énfase, referencias (convencións de distribución dun discurso en
esquemas e índices).
-Elementos propios da conversación.
-Marcadores para dirixirse a alguén segundo a situación (Ó João; Olhe, faz favor; etc.), formas de
tratamento, responder a un saúdo, empezar a falar,
cooperar, reforzar, implicar o interlocutor, contradicir, demostrar implicación na conversa, repetir e
transmitir, interromper a explicación, anunciar o
final, despedirse.
-Recursos para reaccións esperadas en intercambios habituais, preguntar polo estado das cousas,
pedir axuda e concedela, facer un cumprido, quitar
importancia.
3.2.1.5.3. Deíxe: espacial (pronomes), social (niveis de formalidade), temporal (anafórica e catafórica).

-Contraste (por outro lado; aliás; antes pelo contrário; etc.).

3.2.1.5.4. Cortesía: formas de tratamento, fórmulas de atenuación (se não se importa; se não é indiscrição; salvo seja; não desfazendo; etc.).

-Apoio do tema (por este motivo; por exemplo;
consecuentemente; etc.).

3.2.1.5.5. Tematización: (o que interessa salientar...; atente-se em...; etc.).
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3.2.1.5.6. Focalización: repetición (Tenho e tenho
que estudar), adverbios intensificadores (absolutamente; de todo; etc.).
Avanzado 2.
3.2.1.2. Contidos gramaticais.
3.2.1.2.1. Oración simple.
3.2.1.2.1.1. Elementos constituíntes e a súa posición. O suxeito nulo ou sobreentendido: expletivo
(con verbos impersoais), indeterminado ou de referencia arbitraria (Dizem que vai chover), pronome
impersoal “se” (Não se toca nesse assunto); a inversión libre do suxeito.
3.2.1.2.1.2. Oracións pasivas. A oración pasiva
sintáctica ou perifrástica (As casas dessa urbanização venderam-se todas). Restricións sobre os verbos
que poden aparecer en pasivas sintácticas. A oración pasiva adxectival (As casas estão vendidas). A
construción com sufixos diminutivos (O teorema
está bem explicadinho no livro).
3.2.1.2.2. Actitude do falante e modalidades da
oración.
3.2.1.2.2.1. Oración enunciativa. Afirmativa e negativa: vocábulos e locucións que reforzan a afirmación ou a negación (de facto, efectivamente, ainda por cima, não há dúvida que ..., sem dúvida
que...). Negativa: elementos negativos e a súa colocación para reforzo da negación (Nunca vi semelhante coisa...).
3.2.1.2.2.2. Oración interrogativa: total, parcial ou
de sim/não. Alteración da orde das palabras na interrogativa parcial (Quantos livros leu o Pedro?). A
interrogativa “tag” (Vocês lembram-se, não se lembram?): coas expresións: não é verdade?, não é assim?, não é?, não?, pois não?.
3.2.1.2.2.3. Oración imperativa. Valor pragmático
e características formais. O modo imperativo e o
subxuntivo supletivo. A utilización do presente/pretérito perfeito do indicativo (Tu calas-te já!;
Calou!); o infinitivo na súa forma invariable (Apertar os cintos de segurança!); o xerundio (Andando!). Oracións imperativas directas e indirectas.

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

19.663

3.2.1.2.2.6. Oración dubitativa. Contraste indicativo/subxuntivo (se calhar, é possível que, talvez...).
Reforzo e consolidación.
3.2.1.2.3. Posición dos elementos na oración simple e composta. Orde habitual e alteracións por focalización ou topicalización.
3.2.1.2.4. Fenómenos de concordancia. Casos particulares cun só suxeito: expresión partitiva + verbo
no singular ou no plural (A maior parte dos soldados fugiu/fugiram); expresión de cantidade aproximada + verbo no plural (Restavam cerca de cem
garrafas); pronome relativo que concorda en número e persoa co antecedente dese pronome (Fui eu
que lhe pedi o tecido); pronome relativo quem +
verbo na 3ª persoa do singular...
3.2.1.2.5. Oración composta.
3.2.1.2.5.1. Coordinación simple e correlativa.
Consolidación no uso das estruturas xa traballadas e
ampliación.
Coordinación copulativa: não só... mas também,
não só... como, tanto... como. Valores especiais de
enlaces copulativos.
Coordinación disxuntiva e distributiva: quer...
quer, ora... ora, ou... ou. Valores especiais de enlaces disxuntivos: “Ou comes ou zango-me”.
Coordinación adversativa con valor contrastivo:
porém, mas, todavia, contudo, não/nada...senão.
Coordinación explicativa: pois, que, porque, porquanto.
Coordinación conclusiva: assim, portanto, por isso, por conseguinte.
3.2.1.2.5.2. Subordinación.
3.2.1.2.5.2.1. Subordinación adverbial. Consolidación
no uso das estruturas xa traballadas e ampliación. A
clivaxe a través da expresión “É... que” (“É porque comeu muito chocolate que ficou mal disposto.”) e a posibilidade de ocupar diferentes posicións na frase (inicial, final e medial).

3.2.1.2.2.4. Oración exclamativa total e parcial.
Exclamativa total: secuencia “é que”+ verbo no indicativo (Ela é que sabia do assunto!); negación
expletiva (Então ele não me diz que vai ser operado!), se +verbo no modo subxuntivo con ou sen negación expletiva (Se ela não passasse a vida a armar
em boa!).

Temporais. Simultaneidade: entretanto, enquanto,
quando, na altura em que, ao mesmo tempo que.
Posterioridade: depois que/de, assim que, logo que.
Anterioridade: antes de/que. Límite e periodicidade:
sempre que, cada vez que, todas as vezes que...
Oracións temporais: xerundivas (Olhando pela janela, vi o Pedro); participiais (Estacionado o carro,
dirigi-me para o café); infinitivas (Depois de comer,
foi dormir a sesta).

3.2.1.2.2.5. Oración desiderativa/optativa non elíptica: que/se + subxuntivo; fórmulas específicas:
Deus queira que, oxalá.... Oración optativa elíptica.

Modais/Conformativas: consoante; assim como,
tal como, segundo (Como/Assim como escreve,
fala).
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Finais: para/a fim de + inf. variable; para que/ a
fim de que/ com o fim de que + subxuntivo. Os valores das oracións finais: factual (Saiu cedo para
apanhar o comboio); hipotético (Mandaremos o
embrulho para que o recebas no dia dos teus anos);
contrafactual (Eu teria feito tudo para te ajudar).
Comparativas: oracións con outro nexo no segundo termo. A invariabilidade da forma “(do) que”
nas comparativas (Comprei mais livros do que os
que podia ler). A elipse lacunar (A Ana come mais
gelados num dia do que eu num mês). As comparativas de superlativo: muito, muitíssimo, extraordinariamente, horrivelmente (O seu filho é horrivelmente insuportável).
Concesivas: embora, conquanto, ainda que, posto
que, (se) bem que, apesar de que. Os valores das
oracións concesivas: factual (Saí, embora tivesse
muito trabalho); hipotético (Mesmo que chova, vamos à praia); contrafactual (Mesmo que se tivesse
dedicado a tempo inteiro, não teria conseguido
atingir os objectivos da empresa). As oracións concesivas intensivas: por muito que (Por muita dieta
que faça, não emagrece.).
Condicionais: factuais (ou reais): se + verbo no
modo indicativo e tempo presente; hipotéticas: se,
no caso de, se porventura... + verbo no futuro do
subxuntivo; contanto que, desde que + verbo no
presente do subxuntivo; contrafactuais (ou irreais):
se + imperfeito do subxuntivo, se + pluscuamperfecto do subxuntivo. Correlacións dos modos e os
tempos no presente e no pasado. Outras formas de
construir condicionais hipotéticas: completiva rexida por un verbo modal (imaginar, supor); xustaposición dunha oración imperativa seguida dunha declarativa (por veces iniciada por “que”: Atirem
água ao gato que ele foge).
Causais: porque, como, pois que, uma vez que,
visto que, já que, dado que + oración finita; por
causa de, devido ao facto de, por + oración infinitiva. Outros valores na relación de causalidade: consecuencia (Houve seca em Portugal em 1981, porque não choveu) e motivo/razón (Comprei uma
prenda para a menina, porque vai fazer anos).
Consecutivas. Os valores das oracións consecutivas: intensidade, cantidade e grao: tal, tão, tanto,
tamanho (A rapariga emagreceu tanto que já não
tem roupa que lhe sirva). As oracións consecutivas
infinitivas, antecedidas por expresións de cantidade
(suficiente, bastante, demasiado) e iniciadas por
para (O Pedro é trabalhador bastante para aguentar
esse emprego).
Proporcionais: quanto mais... (tanto) mais, quanto
menos ... (tanto) menos, à medida que, enquanto, à
proporção que...
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3.2.1.2.5.2.2. Subordinación nominal en función
de suxeito, OD, OI, atributo, CPrep. (Estava a pensar naquilo que me disseste), CC, CPred. e CAx.
Estilo indirecto. Interrogativas indirectas. Repaso e
ampliación.
3.2.1.2.5.2.3. Subordinación adxectiva: o qual / a
qual / os quais / as quais, cujo/cuja/cujos/cujas.
Contraste explicativas/especificativas. O uso de:
que, quem e o/a(s) qual/quais rexidos por varias
preposicións (a, sobre, de, em...). A secuencia “é
que” (Na Feira do Livro é que comprei este dicionário).
3.2.1.2.6. O sintagma nominal.
3.2.1.2.6.1. Núcleo: substantivo e pronomes.
3.2.1.2.6.1.1. Substantivo.
3.2.1.2.6.1.1.1. Clases de substantivos e comportamento morfosintáctico. Casos especiais de xénero
e número: reforzo e ampliación.
3.2.1.2.6.1.1.1.1. Flexión dos substantivos. Regras
especiais de formación do plural; plural con alteración de timbre da vogal tónica; o plural nos substantivos compostos. Regras especiais de formación
do feminino. Substantivos “sobrecomúns” (a pessoa, a criança, a vítima...); substantivos comúns de
dous xéneros (o/a agente; o/a mártir...). Cambio de
sentido no cambio de xénero (o cabeça/a cabeça).
Grao aumentativo e diminutivo.
3.2.1.2.6.1.2. Pronomes. Formas, funcións, posición, combinatoria, uso/omisión. Concordancia co
referente.
3.2.1.2.6.1.2.1. Pronomes persoais rectos e oblicuos.
Extensión de emprego dos pronomes rectos: o
plural de modestia; o plural de maxestade; fórmula
de cortesía (3ª persoa pola 1ª), realce do pronome
suxeito (Tu mesmo deves assumir as tuas responsabilidades).
Formas tónicas: pronomes con preposición coas
funcións de complemento nominal, obxecto indirecto; obxecto directo precedido da preposición “a” +
verbos que expresan sentimentos en estruturas de
clivaxe e de duplicación de clítico (É a ela que eu
amo; Odeio-os a eles), agente da pasiva, adxunto
adverbial.
Formas átonas: formas o, lo e no - posición enclítica e mesoclítica. Emprego enfático (Verdades,
quem é que as quer?). O pronome de interese (Olhem-me para isto!). Pronome con valor posesivo
(Viste-lhe o rosto?). Secuencias de pronomes átonos. A interpolación de “não” entre pronome e verbo (Mandou que o não fizesse). Colocación do pronome átono: consolidación.
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Pronomes reflexivos e recíprocos.
Omisión dos pronomes nas construcións de “obxecto nulo” (Viste a reportagem? Vi; Nunca contas
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qui-, extra-, super-, ultra-...), repetición do propio
adxectivo, comparación (É claro como a água), expresións fixas (podre de rico).

ao teu pai o que andas a fazer? Conto, quando me
apetece.).

3.2.1.2.7.2. Modificación do núcleo mediante adverbios, SPrep., SN e SAdx.

Construcións de duplicación de clítico (Vimo-las
a elas na praia; Conhece-te a ti próprio; Eles gostam
muito um do outro).

3.2.1.2.7.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia. Valores da anteposición e posposición do adxectivo con respecto ao
substantivo.

3.2.1.2.6.1.2.2. Pronomes posesivos. Usos e valores especiais: como indefinido (Tenho os meus defeitos), aproximación numérica (Quando tinha os
meus vinte anos era capaz de tudo), designación
dun hábito (Fez uma das suas); valores afectivos de
respeito, amizade, interese, ironía...
3.2.1.2.6.1.2.3. Pronomes demostrativos. Valores
básicos de espazo e tempo. Valores especiais: chamada de atención para aquilo que foi ou vai ser dito
(Dizendo isto, calou); localización temporal equivalente a “então” (Nisto, ouvimos passos), valores
afectivos de sorpresa (Essa agora!), de admiración
(Aquilo é que eram bons tempos), indignación
(Aquilo é que é descaramento).... Usos especiais:
além disso, isto é, por isso, nem por isso.
Reforzo dos pronomes demostrativos cos advérbios aqui, aí, ali... (Este aqui resolveu todos os problemas).
3.2.1.2.6.1.2.4. Pronomes indefinidos. Formas e
usos. Oposicións sistemáticas entre os indefinidos
de carácter afirmativo (algum, alguém, algo) e negativo (nenhum, ninguém, nada); entre os de carácter de totalidade inclusiva (tudo, todo) e de totalidade exclusiva (nada, nenhum)...Usos específicos
de cada (Cada um sabe de si, Cada semana vinha
ver-me), certo (Este trabalho requer um certo tempo), nada, outro, qualquer, todo, tudo.
3.2.1.2.6.1.2.5. Numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e partitivos. Cardinal como indefinido
(Abril, águas mil). Emprego dos cardinais polos
ordinais: designación de reis, séculos, numeración
de artigos e decretos lei...
3.2.1.2.6.1.2.6. Pronomes interrogativos, exclamativos e relativos. Formas e usos.
3.2.1.2.7. O sintagma adxectivo.
3.2.1.2.7.1. Núcleo: adxectivo.
3.2.1.2.7.1.1. Variables. Flexión do número: formación do plural nos adxectivos compostos. Flexión do xénero - casos excepcionais invariables
(hindu, cortês, montês...) e formación diferente da
regra (judeu/judia, beirão/beiroa...).
3.2.1.2.7.1.2. Graos do adxectivo. Superlativo absoluto. Outras formas de construción: +prefixo (ar-

3.2.1.2.7.4. Funcións sintácticas do sintagma: adxectivo con función predicativa. Emprego adverbial
do adxectivo (O menino dorme tranquilo).
3.2.1.2.8. O sintagma verbal.
3.2.1.2.8.1. Núcleo: verbo.
3.2.1.2.8.1.1. Conxugacións: formas regulares, semirregulares e irregulares. Verbos derivados de irregulares. Verbos defectivos.
3.2.1.2.8.1.2. Verbos transitivos e intransitivos.
Verbos de uso pronominal e/ou non pronominal.
Reforzo e ampliación.
3.2.1.2.8.1.3. Aspectos do verbo: puntual/durativo; continuo/discontinuo; incoativo/con-clusivo.
Perífrase durativa: estar + xerundio ou estar a + infinitivo. Uso en diferentes variantes xeográficas da
lingua.
3.2.1.2.8.1.4. Verbos auxiliares e o seu emprego:
ter, haver, ser e estar. O uso de estar para + infinitivo para indicar a inminencia dun acontecimento e
de estar por + infinitivo para indicar unha acción
que xa debería estar realizada.
3.2.1.2.8.1.5. Modo indicativo. Reforzo dos valores xa traballados e ampliación.
Presente: histórico ou narrativo; con valor de futuro; expresión dun pedido ou dunha orde.
Imperfecto: de cortesía (para atenuar un pedido
ou unha orde); para situar vagamente no tempo (Era
uma vez...).
Perfecto: valor especial de acción repetida ou
continua con adverbios ou locucións adverbiais
como sempre, frequentemente, muitas vezes...+
verbo. Distincións entre o pretérito imperfecto e o
perfecto.
Futuro: incerteza, forma cortés de presente (E que
faço eu aqui, não me dirá?), orde, realización probable (Se pensares bem, verás que tenho razão).
Condicional: expresión de desexo, expresión de
sorpresa e/ou indignación en frases interrogativas e
exclamativas (Quem diria?).
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Usos dos tempos compostos.
3.2.1.2.8.1.6. Modo subxuntivo. Reforzo dos valores xa traballados e ampliación.
Formas e usos en oracións simples e en oracións
subordinadas adxectivas, substantivas e adverbiais.
Substitutos do subxuntivo: o infinitivo; o xerundio; un substantivo abstracto e unha construción
elíptica (Ricos ou pobres, perante a lei todos somos
iguais).
3.2.1.2.8.1.7. Imperativo. Reforzo dos valores
usuais. Imperativos lexicalizados ou expresións fixas (Vá lá, não aconteceu nada).
Substitutos do imperativo: frases nominais, presente e futuro do indicativo, imperfecto do subxuntivo (E se te calasses?), infinitivo (Não fumar), xerundio (Andando!).
3.2.1.2.8.1.8. Infinitivo flexionado e non flexionado. Valores especiais: imperativo; nunha frase
nominal ten sentido narrativo; complemento nominal de adxectivos como fácil, possível, bom... + de.
3.2.1.2.8.1.9. Xerundio. Usos: antecedido da preposición em (Em se lhe dando corda, já não se calava). Construcións afectivas: aspecto inacabado. O
xerundio combinado cos auxiliares estar, andar, ir e
vir.
3.2.1.2.8.1.10. Participio. Formas regulares e irregulares. Usos. Contraste entre o uso adxectival e
verbal.
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Adverbios interrogativos, relativos e locucións
adverbiais (de mão em mão, de vez em quando, de
longe em longe...).
Repetición de adverbios en -mente.
Gradación dos adverbios. Adverbios que non se
flexionan em grao.
3.2.1.2.9.1.2. Gradación do adverbio. O sufixo inho e -íssimo (devagarinho, longíssimo).
3.2.1.2.9.2. Modificación do núcleo: SN, oración
de relativo, SPrep., SAdv.
3.2.1.2.9.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia. Casos especiais.
3.2.1.2.10. O sintagma preposicional.
3.2.1.2.10.1. Preposicións e locucións prepositivas.
3.2.1.2.10.1.1. Ampliación dos usos das preposicións. Insistencia nos que xeran dificultade.
Dequeísmo e queísmo en completivas finitas: admisibilidade do queísmo nas completivas que son
complemento de adxectivos e nomes (Pode ter a
certeza que serei candidato; Estou convencido que
o futuro é nosso).
As preposicións na marcación de caso (Dei um
livro à Maria) / como rexencias de certos verbos
(Pega nisso) / en sintagmas preposicionais que funcionan como predicativos (Ele anda com mau aspecto).

3.2.1.2.8.1.11. Perífrases verbais de infinitivo, de
xerundio e de participio: estar a + inf.; querer + inf.
(incoativa); poder + inf.; chegar a + inf.; ir + inf; vir
+ inf.; acabar por + inf.; ter + participio; estar + xerundio (durativa); vir + xerundio.

Construcións especiais con algunhas preposicións: o uso de “para” coas completivas non finitas
con verbos declarativos de orde (pedir, dizer, insistir, rogar, solicitar: Disse para não te demorares.);
uso de “a” nas construcións de duplicación de clítico (Vimo-las a elas na praia; Conhece-te a ti próprio.).

3.2.1.2.8.1.12. Voz pasiva. Diferenzas de uso entre a pasiva, a estrutura apasivante e a activa, en
relación co rexistro.

Posibilidade ou non das contraccións en certos
casos (O facto de o documento ter sido aprovado;
em algum / nalgum; de um / dum; etc.).

3.2.1.2.8.2. Modificadores do núcleo. Negación.
Rexencias verbais frecuentes (informar de, esquecer-se de, pedir para...).

3.2.1.2.10.2. Modificación do sintagma preposicional: SAdv. + SPrep. (Ele parou mesmo em frente
de casa).

3.2.1.2.8.3. Posición dos elementos do sintagma e
fenómenos de concordancia. Correlación temporal e
modal na oración.

3.2.1.2.10.3. Funcións sintácticas do sintagma:
CPrep. (Ele arrumou os livros no armário), CPred.
do suxeito (Ele ficou de cama), CAx. (A cidade foi
destruída pelo exército).

3.2.1.2.9. O sintagma adverbial.
3.2.1.2.9.1. Núcleo: adverbio e locucións adverbiais.
3.2.1.2.9.1.1. Adverbios de intensidade: + adxectivo (Teve uma conversa muito interessante); + adverbio (Passei bem mal a noite), + unha oración
(Simplesmente, recuso-me.).

3.2.1.3. Contidos ortográficos.
3.2.1.3.1. Representación gráfica de fonemas e
sons. Correspondencia entre fonemas e letras. A
acentuación gráfica.
3.2.1.3.2. Casos especiais: a grafía e a pronuncia
dos estranxeirismos e dos nomes propios estranxeiros.
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3.2.1.3.3. Casos especiais: homófonos e homógrafos.
3.2.1.3.4. Normas ortográficas portuguesa e brasileira: situación actual e perspectivas de futuro. O
acordo ortográfico de 1990: vixencia, solucións
adoptadas, aceptación de grafías diferentes de acordo con variedades xeográficas na fonética (p.e.,
económico / econômico), problemas da ortografía
do portugués non resolvidos no acordo (excepcións
ás regras máis comúns, solucións polémicas).
3.2.1.3.5. Formas das abreviaturas, siglas, símbolos e acrónimos máis frecuentes.
3.2.1.3.6. Usos das maiúsculas e das minúsculas.
3.2.1.3.7. Usos dos signos de puntuación.
3.2.1.3.8. Uso discursivo dos recursos tipográficos (tipo de letra: normal, cursiva, negra; subliñado). Convencións de distribución e organización do
texto con punto e á parte e parágrafos.
3.2.1.3.9. División de palabras no final da liña:
normas e usos.
3.2.1.4. Contidos fonéticos.
3.2.1.4.1. Sons e fonemas vocálicos.
3.2.1.4.1.1. Vogais tónicas: vogais e ditongos
orais e nasais.
3.2.1.4.1.2. Vogais átonas. Procesos lexicais do
vocalismo átono: a redución vocálica, regra xeral e
excepcións.
3.2.1.4.2. Sons e fonemas consonánticos.
3.2.1.4.2.1. Fenómenos fonolóxico-sintácticos: o
-s final de palabra e as suas realizacións; encontros
de consoantes na frase.
3.2.1.4.3. Fonoloxía de procesos morfolóxicos.
3.2.1.4.3.1. A formación do plural de substantivos
e adxectivos.
3.2.1.4.3.2. Alternancia vocálica na flexión verbal.
3.2.1.4.4. O acento en portugués.
3.2.1.4.4.1. Acento principal e acentos secundários na palabra.
3.2.1.4.4.2. O acento na frase. Enclíticos e proclíticos. Grupos fónicos e pausas. O acento como recurso da estrutura informativa: intensificación e
focalización.
3.2.1.4.5. Prosodia e entoación. Patróns característicos vinculados a intencións comunicativas específicas. Correspondencia entre as unidades melódicas e a puntuación.
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3.2.1.5. Organización do discurso.
3.2.1.5.1. Cohesión: repetición léxica (sinonimia,
paráfrase, antonimia, enumeración), elipse, substitución (pronomes).
3.2.1.5.1.1. Mantemento do tema:
-Repetición.
-Elipse.
-Desenvolvemento do tema ( ora; ora bem; além
disso; etc.).
-Xustaposición ( por um lado... por outro; em
primeiro lugar, ... em segundo lugar; e ainda; etc.)..
-Contraste ( por outro lado; aliás; antes pelo contrário; etc.).
-Apoio do tema (por este motivo; por exemplo;
consecuentemente; etc.).
-Procedementos gramaticais de correferencia:
pronomes persoais, demostrativos, posesivos, cuantificadores e adverbios ou frases adverbiais con valor anafórico ou catafórico.
-Procedementos léxicos: sinónimos, hiper/hipónimos, nominalización, elipse.
3.2.1.5.1.2. Coherencia verbal: desprazamento
dos valores dos tempos verbais (estilo indirecto),
selección do modo segundo a intención e actitude
do falante.
3.2.1.5.1.3. Conectores: exemplificación (por exemplo; isto é; como se pode ver; é o caso de; é o que
se passa com; etc.); sumativos (por outras palavras;
ou melhor; ou seja; em resumo; em suma; etc.),
contraste (pelo contrário; doutro ponto de vista;
etc.), consecutivos (por tudo isto; de tal forma que;
etc.).
3.2.1.5.2. Organización: elementos de textos orais
ou escritos.
-Marcadores en función do texto e do rexistro.
-De iniciación: fórmulas de saúdo, de introdución
do tema, dun novo tema.
-De estruturación; de apertura, de continuación,
de peche e comentadores, digresores (a propósito;
já agora; etc.).
-De reformulación; explicativos, rectificativos, de
distanciamento, recapitulativos.
-Marcas gráficas de clasificación, énfase, referencias (convencións de distribución dun discurso en
esquemas e índices).
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 (
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-Marcadores para dirixirse a alguén segundo a situación (Ó João; Olhe, faz favor; etc.), formas de
tratamento, responder a un saúdo, empezar a falar,
cooperar, reforzar, implicar o interlocutor, contradicir, demostrar implicación na conversa, repetir e
transmitir, interromper a explicación, anunciar o
final, despedirse.

3.2.1.2.2.1. O uso das conxuncións, palabras demostrativas, palabras conxuntivas e pronomes nas
oracións compostas con subordinadas complementarias, de suxeito, determinativas e predicativas.
Ampliación e sistematización.

-Recursos para reaccións esperadas en intercambios habituais, preguntar polo estado das cousas,
pedir axuda e concedela, facer un cumprido, quitar
importancia.

Casos de uso obrigatorio das palabras demostrativas na oración principal. Por exemplo:   
  
,  ... 4    ,
 ...       
 ,  ...

3.2.1.5.3. Deíxe: espacial (pronomes), social (niveis de formalidade), temporal (anafórica e catafórica).

3.2.1.2.2.2. Subordinadas temporais: 
, 
%  
, 
%   
, , 
 . Fraseoloxismos sintácticos: C  …,
...; H  ( ,, )...,
...

3.2.1.2.2. Oración composta.

3.2.1.5.4. Cortesía: formas de tratamento, fórmulas de atenuación (se não se importa; se não é indiscrição; salvo seja; não desfazendo; etc.).

O uso das formas verbais nas oracións con: 
…, 
%   
….

3.2.1.5.5. Tematización: (o que interessa salientar...; atente-se em...; etc.).

3.2.1.2.2.3. Subordinadas de finalidade:  
 ...; c
2 57  ,    ,

  , 
  .

3.2.1.5.6. Focalización: repetición (Tenho e tenho
que estudar), adverbios intensificadores (absolutamente; de todo; etc.).
Ruso

3.2.1.2.2.4. Subordinadas causais:
  ,
   ,  
o  ,   7
o
 ,
2   .

Avanzado 1.
Á parte dos contidos que se citan a seguir, no nivel avanzado traballaranse de forma constante os
puntos da gramática rusa que xa foron vistos nos
niveis anteriores, pero que adoitan orixinar o maior
número de erros, tales como os aspectos verbais, o
uso dalgunhas preposicións, algúns pronomes (negativos, indefinidos, determinativos), etc., co fin de
matizar, sistematizar e activar estes coñecementos.
3.2.1.2. Contidos gramaticais.
3.2.1.2.1. Oración simple.
3.2.1.2.1.1. Oración impersoal. Ampliación.
O emprego dos verbos    , 
  ,    ,... en lugar do verbo  .
Por exemplo:        .

        .
3.2.1.2.1.2. Oracións de infinitivo. Por exemplo:
     .      ( )!
   ()   "
"  !.
3.2.1.2.1.3. Oracións con relacións individuais
dos compoñentes e semántica individual (fraseoloxismos sintácticos). Os Âasos máis usuais. Por
exemplo: #   "  . $
 % 
!
& 
 ! & 
   
!

3.2.1.2.2.5. Subordinadas de modo: 
 , 
,   ,
 .
Expresión da comparación irreal:
  ,
 .

,


,

3.2.1.2.2.6. Subordinadas comparativas ou de cantidade.
As conxuncións, as palabras conxuntivas Ã demostrativas usadas nestas oracións.
3.2.1.2.2.7. Subordinadas condicionais.
Condición real:  ,   .
Condición irreal: a forma de imperativo singular
como predicado da subordinada. Por exemplo:
9    ,       .
3.2.1.2.2.8. Subordinadas concesivas: ÄÅÆ ÇÈ, ÊÅÆ
ÇÈ, ËÌÃ ÇÈ, ÄÎÌÏ ÇÈ, Ãtc.
3.2.1.2.3. O substantivo.
-Os substantivos singulativos. Por exemplo:
'' ,  < ,  ,  ' .
-Os substantivos que expresan a valoración
subxectiva: diminutivos e afectivos, aumentativos e
despectivos. Por exemplo:   ,  5,
 5, '
 ,   ,  ,  ,
   ,    ,   ,  ,
 5,    , ' , '5 ,   ,
   ,   ,   ,   .
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3.2.1.2.4. O adxectivo.
-Os adxectivos que expresan a valoración subxectiva: diminutivos e afectivos, aumentativos e despectivos. Por exemplo: 1  2,  2,
 2, tc.
-O sufixo -ÆÐÏÅ-(-ÃÐÏÅ-) como introductor do significado de cualidade parcial. Por exemplo:
 
2,  
2.
3.2.1.2.5. Adverbio.
Os sufixos que introducen matices expresivos e
emocionais. Por exemplo: %  , %  ,
  ,   , %   , etc.
3.2.1.2.6. O numeral. Declinación dos numerais
cardinais compostos. Por exemplo:   7 7
 ,      .
3.2.1.2.7. Modalidade.
-Expresión do necesidade, deber, posibilidade,
imposibilidade, suposición, dúbida, consello, permiso, prohibición, obrigatoriedade, exixencia, desexo, temor, petición, precaución, invitación, etc.
-Palabras modais, construcións sintácticas especiais, orde de palabras, repetición de palabras, combinación das palabras significativas coas partículas,
coas interxeccións, coas palabras intercaladas, coas
combinacións de palabras, así como combinación
destes medios.
3.2.1.2.8. Verbo.
-Verbos de movemento. Ampliación. Por exemplo:
 ,

,  ,   ,  ,
  ,  ,   ,
 ,
,

, 
, etc.
-O uso dos verbos de movemento no sentido figurado e os fraseoloxismos de uso frecuente que conteñen os verbos de movemento. Por exemplo:
    , %    ,      ,
 2    ,   
 - ,   
  5 ,     -  , etc.
-Réxime dos verbos. Un repertorio amplo de verbos
con réxime preposicional e sen preposición. Por
exemplo:   
  +Ac.,   

+Dat.,  
 + Dat.,    +Instr.,
  + Instr.,
  +Instr.,   
+Xen.,  +Xen., '  + Prep.,
'  + Prep., etc.
-Modos de acción verbal (      
2 ). Iniciación.
3.2.1.2.9. Preposicións e locucións preposicionais.
-Ampliación do repertorio visto nos niveis anteriores. Por exemplo:  , , , ,
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 ,   ,   ,  1,
 ,
% , ,     ,    ,

,
  ,   7 ,
7 ,   ,    ,  , 
 7,  1 ,   7,
5%,

, ,   , 
,
   
,  
,
 ,
 , etc.
-As preposicións xa coñecidas nos usos pouco
frecuentes. Por exemplo: a preposición ÈÑ para expresar a causa (    7  
), ÒÆ +
Prep. para denotar o tempo co significado “despois
de” (  3 ), ÒÆ + ÔÂ. para expresar o
término do prazo ou límite (     2, 

), ÊÃÕÃÑ coa acepción de “por medio
de, coa axuda de” (      ), Æ
+ Ac. Âo significado “contra” (  
 2
  ), etc.
3.2.1.3. Contidos ortográficos.
Enfoque sistemático nos puntos difíciles da ortografía rusa.
3.2.1.3.1. Permutación das vogais nas raíces    ',  - o,  - ,  - ,   -  .
3.2.1.3.2. Ortografía de  e  despois de 5 nas
raíces, sufixos e desinencias.
3.2.1.3.3. Ortografía das vogais e consoantes nos
prefixos -/ -,  -( -), -(-), e outros.
3.2.1.3.4. Ortografía das formas verbais.
3.2.1.3.5. Ortografía de # Ã @.
3.2.1.3.6. Ortografía de # coas diferentes partes
do discurso.
3.2.1.3.7. Ortografía de
',
',  .

',

', 

 e

3.2.1.3.8. Uso do guión nos pronomes e adverbios.
3.2.1.3.9. Signos de puntuación nas oracións compostas.
Avanzado 2.
3.2.1.2. Contidos gramaticais.
3.2.1.2.1. A oración simple.
3.2.1.2.1.1. Oración impersoal. Ampliación.
Oracións impersoais en que o suxeito lóxico está
en instrumental. 9        . 5
   .
3.2.1.2.1.2. Oracións con relacións individuais
dos componentes e semántica individual. Ampliación. Por exemplo: 9
  
  ! Q7
7. W   !
Y% ' " 
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   ! 3
    '  !
B     ! H     !.

(㡔嫛ቑ⫃㓏ቕቄᇬ 㳮栱ᇬ ℳ抩㓚㹄ᇬ

3.2.1.2.2. Oración composta.
3.2.1.2.2.1. Subordinadas causais:
  , 
  .
3.2.1.2.2.2. Subordinadas de modo:


3.2.1.2.2.3. Subordinadas concesivas:
,  ,  2.

ⅉ♲ቒ◒ₖⅉት怔ራሧቡሼ᧥; interrogativa





⹎㽙㡌岼ቍቌሯ㼉ቡቭቡሺቂሮ᧥᧷ exhortativa
(ሥቑ䟉ቒᇬ

 .
 



3.2.1.2.3. O verbo.

拢ሯ⒕ሮቭሲሧቊሼሮቬ崂ሺሧ⦿⦂ት㖐ቆ
ሧሰቡሺቪሩ᧥; imperativa afirmativa
(ሶቑ䤌ሧ斯⓳ቒ᧭㡴᧮⥭᧨
᧯斯ሽቇᇭቡቄሯራቄቦᇬ ቃቤቊሼቫ᧥; im-

3.2.1.2.3.1. Ampliación do repertorio dos verbos
con réxime preposicional e sen preposición:
   + Dat. Z  '  + Dat.,
    + Instr., etc. Fincapé nos casos
cando o verbo ten varios significados dependendo
do uso. Por exemplo:     + Instr. /
   + Dat.,  '  + Dat /
 '  + Dat., 
  + Instr. /

 + Dat. / 
  + Xen.,
 +Ac. /   + Dat.,  7  +
Ac. /  7   + Instr.,   
 + Ac. (
+ Prep.)/   
 o + Prep.,   + [. /
c  +Prep., etc.
3.2.1.2.3.2. Predicados descritivos. Por exemplo:
'   ,,

 ,   
 ',  
   ,     ,
etc.
3.2.1.2.3.3. Os valores dos prefixos -( ),  -,
 -, -, -,  -( ), -,  -,  -,  -,
-, -,  -, , -(-),  -. Ampliación e
sistematización.
3.2.1.2.3.4. Modos de acción verbal (  
    2 ).
3.2.1.2.4. Preposicións e locucións preposicionais.
Ampliación do repertorio visto no Avanzado 1.
Por exemplo:  ,  ,    , ,
 ,   7,   7,   ,
   ,  ,   , ,
 
,  ,
   , etc.

perativa seguida de: ሷቬቶ; ሷቬቶቍሸሧ;
ሧቬቆሺቦሧ; ቄቪሩቃሧ, imperativa de advertencia (ር㉧ቯ䓸ቑሷሹሧቡሾቶቫሩ᧥, de
prohibición (ር椲ቑⅉሯቐᇬ
ቿካሩቮሸሧቆᇭ⮫ቕሲቑᇬቧቤቍሸሧ
ቫ᧥᧷ exclamativa (᧭㣑
栢ብ㈔ቆቂቶሻቦቍሧቑ...᧥; desiderativa
(㡸ሲℚↅሯ俑ቲቯቓሧሧቍሥ...); dubitativa
᧤嫛 ሴቮብቑቍቬ…᧥dubitativa na forma, pero
con sentido de seguridade no que se di
᧤↩䯍ሯ⊡䞲ሺቂቋሧሩሶቋቊሺቪሩ᧥; enfática con ብቑ
(ቃቆᇬቢቶቍሩቮሸሧቶቃብቑ!).
-Oracións impersoais, de pasiva, de causativa e de
causativa᧩pasiva; particularidades das súas funcións e diferenzas coa nosa lingua.
-Elipse de elementos, especialmente de certas partículas ቒ; ሯ; ቑ de algúns verbos: ሼቮ; ቍቮ; ቃ;
uso de abreviacións: 㡴 㡴㦻 ᧷伂 伂⦌ 䄍.
-Elipse de suxeito presente no contexto ou cando
está implícito

3.2.1.3. Contidos ortográficos.

᧤⦿䚒ት⸗ቮቂቤ䜿⬒ት䫃⭙ሺቍሧኅኪወ

Os mesmos que no avanzado 1.

ኋዙ⏒ት栚䤉ሺቍሴቯቓቍቬቍሧ᧥;

p

Xaponés

Avanzado 1.
Uso contextualizado dos recursos programados nos
cursos anteriores, que se reforzan, e dos que se listan
a continuación, para levar a cabo as actividades e
funcións comunicativas do nivel.
Oración.
-Actitude do falante e modalidades de oracións:
modalidade enunciativa ᧤㨀℻ቒ㡴㦻ቑ氥掌ᇬ
ቇቡቭ掌ቊᇬ

᧤◊䣑᧪⅚帆弯㕔⚗岗ₙ 棟᧥;
᧤㟎ㄫቒ⦮⦿∰㫋ቑ⟞櫛屲㼉┹┪ት᧥.
-Interxeccións usuais para reaccionar en diferentes
situacións
᧤ቐᇬቫᇬሧቧሧቧᇬቬᇬሥሥᇬሥቯቆᇬ
ሥቬᇬራቆᇬቒሥᇬቫሧሺቪ᧥.
-Elementos paralingüísticos, linguaxe xestual
(愺ቭᇬ㖾ቮ咭ሧ) Importancia na comunicación
en xaponés como recurso expresivo e clarificador.
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Oración complexa.
-Coordinación afirmativa e negativa. Consolidación
de particularidades: coordinación copulativa con᧶
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-Nomes que modifican outros e reduplicación de
partículas modificadoras de nomes.
-Importancia da partícula

ቡቂᇬቇሧᇬሮቶሺ; disxuntiva᧶

ቑ᧶ᨊ᧧ሮቬ᧧ቑ᧧ᨊ᧷ ᨊ᧧ቡቊ᧧ቑ᧧ᨊ᧷

ቀቯቋብ; ቋሮ; adversativa con ሯ; ቑ;

ᨊ᧧ቛ᧧ቑ᧧ᨊ᧷ ᨊ᧧ቊ᧧ቑ᧧ᨊ᧷

ቑሮቲቭ; ቑሲሾ; ቂሧሺ ᧤᧥.

ᨊ᧧ቋ᧧ቑ᧧ᨊ, e nas seguintes estruturas᧶

-Subordinación adxectiva (ou de relativo). Posición
de verbos, posesivos, demostrativos, indefinidos e
numerais con respecto ao nome núcleo
(㿐ቯሧቮ㻃ቒቌሶሧሲሮሺቬ);
(䩴ቬቍሧⅉሮቬ⭿ትሮሴቬቯቂ᧥᧷ tempos e
modos; colocación e función de nomes cualificadores
como ሶቋ; ቫሩ; ቡቡ con relación ao verbo
(㺦ሯ䩼ሧሶቋሯᇬ ሥቑⅉቑ㶯䍈ቃ᧥.
-Subordinación nominal (ou completiva): formas
verbais específicas, uso de determinantes e posición
de partículas: ቑ;
ሯ᧤ሶሶሶቑ㳮㬿ት∎ሩሥቂቆቑ㽷㎞
ሯ㦇ሧሥቮ᧥.
-Repetición e transmisión de información: en forma
directa, con ቋሧሧቡሺቂ; ቆ᧷ en forma indirecta: ቀሩቃ; ቢቂሧቃ; ቑቫሩቃ᧷ ቬሺሧቃ.
-Subordinación adverbial (ou circunstancial):
* Temporal con ቀቑ㈛᧷ ⅴⓜ᧨ con ርቫቀ;
ቂሧቀሩ᧷usos de ሱቦሲ᧷ ሮቍቬሽሺብ;
ቒቂሺ.
* Condicional᧶ቍቬ᧷ ቂቬ᧷ ቓ.
* Modal: ቋቑሶቋ᧷ ቑቊ.
* Causal: ሮቬቋሧቆ.
* Concesiva: ቂቆ; e ብ.
* Final: ቑ; ቫሩ᧷ ቑቂቤ.

ᨊ᧧ቑ᧧ᨊ᧧ቒ᧤ሯ᧥᧧ᨒ ቡሾቶ᧷
ᨊ᧧ቒ᧧ᨊቑᨊ᧧ት᧧ᨒ᧷
ᨊ᧧ቑ᧧ᨊ᧧ቋ᧧ᨊ᧧ቊ᧧ᨒ᧷
ᨊ᧧ቑ᧧ᨊ᧧ቋ᧧ᨊ᧧᧧ᨒ.
Nome.
-Usos avanzados dos diferentes tipos.
-Formas léxicas para expresar o xénero e o plural.
Uso de sufixos ቂቄᇬ ቌብᇬ ቬᇬ ሯቂ.
-Nomes compostos derivados dos verbos, uso e
función᧤⃦ቭ棜ቭᇬ ♥ቭ䀗ሺᇬ ⻔䦯ቭ᧥.
-Nomes compostos derivados de adxectivos:
᧤㡸怆ሰᇬ ⮶䶠ሧᇬ 栆崀᧥.
-Prefixos nominais:
㈰ᇬⓜᇬ⏷ᇬ⒬ᇬ⚓ᇬ䦮ᇬ䎰ᇬ㦹᧤㦹栚䤉.
-Prefixos utilizados na linguaxe honorífica: ሷ
(ሷ䪣䴅ᇬሷ㖖⺝); ር᧤ር彇ሺሲቃሸቮ᧥.
-Sufixos clasificadores que expresan lugar, tendencia, aproximación e tempo: 㪰ᇬ䯍ᇬ㓏
(⋫䟨㓏᧥ᇬ檒ᇬ▥ᇬ㠨ᇬㇱ.
-Sufixos-cuantificadores irregulares, indefinidos e
numerais (汔:攏ㄶሮቬ汔ቊሼ᧥;
(ⅉⓜ᧷嫛᧶嫛䥽; 䟹᧶⇤䟹䥽; 捷᧶捷;㽙:
ₘ㽙; ⇜:㆐嵥⮶↩ቊ1⇜ቍቆቂ;䟊:
当ሩቋሧሩ䆱ⷦቒ 13䟊ቑ䆱ⷦቃ; ⷵ㦮; 䤉;
䟹⦿᧥.

-Enlaces e posición de tempos e modos
(⦿䚒ትሳቮቭቋ♥ቭりሧሧቮ䴉㺦ቑ₼ሥ
ቮኇኛዐቋሧሩ㺦⇢ሯᇬ
㦘⹂ቍ侺⮥偩ት⛇♝ሺሲቯቮሮቬቃ᧥.
Grupo do nome.
-Funcións do grupo do nome: afondamento nas partículas que acostuman marcar os casos do nome:
ቒᇬሯᇬቑᇬᇬትᇬቊ᧤᧥.

-Cuantificadores de orixe estranxeira e o seu uso
᧤ኺዐኦᇬእዐᇬኘዐኞᇬኝዙኖᇬአእወ
ᇬኮዙኘዐእ᧥.
-Sufixos nominais, sufixos adxectivais e sufixos
verbais que acompañan a nomes, acentuando o seu
significado: ሱቢ᧤欷挹㺦✂᧥;
ሸ᧤䞧ሸᇬ♂ሺሸᇬ⹑ሺሸ᧥ etc.
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-Sufixos que indican profesión ou ocupación
᧤㠨䚕ⅉ᧥; ᧤㆐帆⭺᧥; ᧤㔏嫢⹅᧥;
᧤䪣䴅劔᧥.
-Nomes seguidos dun sufixo -adxectivo:
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interrogativos para suxerir, pedir, propoñer e ordenar.
-Reforzo en exclamativos: os seus marcadores᧪.
Complementos do nome.

ሲሸሧ᧤握呼ሧ᧥ e nomes seguidos do sufixo

Adxectivos.

ቆበሧ para expresar adxectivación

-Adxectivos xenuínos en ሧ o ㇱ⹈峭 e nomes

᧤䟆ቆበሧᇬ䑀በሧ᧥.
-Afondamento e ampliación no uso de nomes
ቲሴ᧤ሥቑⅉቑ弻↊ቃቆቂቲሴ᧪᧪᧪᧥ e de
ቡቡ
᧤峵沢ቑ䷣ራሯ㊹ሺሧቡቡ⒉ሺሺቡቆቂ᧥.
-Nomes de orixe verbal convertidos en nomes: seguidos de ቂ con categoría cualificadora para dar
idea de “fresco, acabado de facer”
᧤ዐኊ⫦ቭቂ᧥᧷ ou de “algo por facer”:
ቆቔቍሺ᧤䴢ት栚ሴቆቔሺ᧥.
Determinantes.
-Importancia das diferentes partículas na súa formación. Usos avanzados.
-Posesivos: importancia da partícula ቑ na súa
formación.

adxectivados de orixe chinesa, ou adxectivos en ቍ,
⚜╤峭. Reforzo e ampliación. Características de
tipo verbal dos adxectivos xaponeses.
-Modificadores do adxectivo ᧤ቍሮቍሮ㉨ሺሧ;
ሼሷሲ浧ሧ; 㦻㇢檼ሯሧሧ᧥.
-Adxectivos utilizados como predicados (frecuente
omisión do verbo).
-Graos do adxectivo. Combinatoria de N coa partícula ቑ con efecto similar aos adxectivos substantivados na nosa lingua.
-Posición e combinatoria do adxectivo con outros
elementos: antepostos ao nome e especificativos. Reduplicación de adxectivos.
-Combinatoria de adxectivos con ቬሺሧ; ቢቂሧ;
ᨺቫሩᇭ.

(ሶቑ; ቀቑ; ሥቑ) Connotación enfática ou despec-

-Uso de adxectivos en ቍ᧤ቍ╤峭 ᧥de orixe estranxeira, con especial énfase nos procedentes do
inglés adaptados ao xaponés como “nomes cualifica-

tiva do demostrativo (ሶቶቍ; ቀቶቍ; ሥቶቍ).

tivos” ᧤ዊኻዐኞአኌ; ኖኻዙእ; ኧኁኖ;

-Demostrativos: forma de expresar o plural (raramente utilizado). Reforzo no uso de demostrativos

-Numerais. Formas e usos. Papel de sufixos como

ዌዐኝኲወ; ኞዀዙኼዐኍ᧥.

䥽 e de prefixos como 䶻. Combinatoria e posición
dos determinantes respecto aos clasificadores e ao
nome. Números proporcionais ou múltiplos

-Adxectivos verbais ᧧ sufixo, para adxectivos que
na nosa lingua rematan en "-able" ou “-

᧤numeral᧧ቓሧ᧷ numeral ᧧⒕᧥;

㼗ቢሲሧ; ≰ሻሯቂሧ᧥.

᧤ₘ⒕ቑ᧥ Mímica para representar os números.
Particularidades do sistema monetario. Formas de
indicar os anos e as eras históricas do Xapón
(♳ⅲ᧷ ₼₥᧷ 扠₥᧷ ᧱₥侏᧷ ⏗⦮㣑ⅲ⣷;
傓㠖㣑ⅲ; ㆴ䞮㣑ⅲ᧷ ♳⭂㣑ⅲ) Códigos postais
e números telefónicos.
-Interrogativos: formas interrogativas-negativas e
combinatoria con outros elementos segundo o nivel
g
de linguaxe. Ausencia de partícula de interrogativo:
ሮ Alternativas con: ቀቯቋብ Frecuente uso de

ible”᧤⬦ቧሺሩቮ; ቍሺሩቮ; 䑒ራቧሼሧ;

-Usos de 䤓᧧ቑ᧧ᨊ᧤㹣⠸䤓; 倅⺍䤓᧥ e usos
de ₙ᧶N᧧ₙ᧧ቑ᧤㟨十ₙ).
-Variedade de adxectivos compostos
᧤N᧧partículaቑ᧧ adxectivo xenuíno en ሧ);
᧤拚ቑሧሧ; 㺦ቑ⺞ሸሧ; 掌⚗ቑቲቮሧ᧥.
Outras formas de complementos do nome.
-Formas da oración adxectiva (ou de relativo).
Combinatoria con formas  ᧤᧰ ᧬  ሮ ቬ ᧴ ᧬
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ቋሧሩ栆ሧ㦗ትሮሴ怆ሶቆቂ
浧 燱 ▥ ሯ...᧥.
Pronomes.
-Reforzo e consolidación: uso, posición, formas,
combinatoria, funcións e casos de omisión.
-Características dos pronomes persoais e posesivos,
derivados destes, en xaponés: frecuentes omisións,
alternativas, substitucións honoríficas, combinatoria
con prefixos, sufixos, e formas verbais utilizadas.
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-Voz activa. Tempos verbais: reforzo dos xa practicados e ampliación a outros usos: modos frecuentativo ᧤ቂቭ ቂቭ᧥ e desiderativo (ቂሧ;
ቂሮቆቂ᧷ ቂሯቮ᧥.
-Verbos transitivos e intransitivos. Casos en que en
idiomas occidentais serían transitivos, e en xaponés
resultan intransitivos ᧤ር摠ሯ尐ቭቡሼ᧥
᧤ሥቑⅉቑ㺦㖐ሯቄቫሲቲሮቮ᧥ ᧤ሶቑ
ቒር㹜ሸቶቫሲ⇋ሧቮቬሺሧ᧥.

-Pronomes interrogativos e pronomes indefinidos:
relación entre eles, posición e función da partícula

-Reduplicación verbal. Usos avanzados e valores.

posposta ሯ; uso de partículas ሮ; ብ; ቊብ᧷ ብ.

-Reforzo no uso de verbos auxiliares.

-Formas que substitúen os reflexivos en xaponés.
Ampliación no uso de 呹愺; 呹⒕.

-Particularidades das formas verbais en oracións
subordinadas
᧤䔾凹ሯ⮶掌ゑ⮩ሲ䤉䞮ሼቮሶቋቒቌሶቑ

-呹む como pronomes reflexivos.

⦌ቊብ⚛ሻቊሼሯᇬ㨀℻ቒከዂዙዅዙኌቧዊ

-Reforzo de formas que substitúen en xaponés os

ዐኦዐ㹣ቜቒቮሮ⸘⏷ቊሼ᧥.

pronomes relativos: omisión de pronome᧧cláusula
relativa᧧suxeito principal.
-Ampliación en demostrativos de dirección e de dirección con sentido demostrativo᧷ampliación e
afondamento no uso de ሶቯ; ቀቯ; ሥቯ; ሶሶ;
ቀሶ; ሥቀሶ᧷ ሶቆቄ; ቀቆቄ; ሥቆቄ.
-Reforzo no uso de formas corteses: ሶቄቬ;
ቀቄቬ; ሥቄቬ.
-Reforzo no uso de pronomes persoais e de pronomes demostrativos ᧤䞿₼ሸቶብ㧴ቡሼሮ᧷
ራራᇬ ㈋ብ㧴ቮቋሧቆሧቡሺቂ᧥
᧤ሶቄቬሥቆቂ嘆䓸ቒሥሥᇬሥ
ቯቒᇬብሩ抐ቆቂቫ᧥.

-Forma  para expresar o xerundio, accións en
progreso, enumeración de accións:
᧤ℛ◐⥪㣑栢⹅ሧቢቶቍቑ₥崀ትሺ
㡴㠿ሺሧ䓸ትርሧሺሲ㉒ት手ቤ⇫ቭቡሼ᧥.
-Niveis diferentes de transmisión de información
᧤ሼቮቶቊሼቆ᧥ ᧤ቂቀሩቊሼ᧥
᧤ቫሩቊሼ᧥ ᧤ቋሧቲቯቡሺቂ᧥
᧤ቋ勭ሰቡሺቂ᧥.
-Verbos de dar e recibir ᧤ቧቭ/ብቬሧ᧥, usos
segundo o nivel de linguaxe.
-Verbos potenciais, diferenza cos modos potenciais
dos verbos. Características, e partículas que os preceden.
-Imperativos corteses, coloquiais ᧤ቍሸሧ᧥ e in-

-Usos despectivos de ሶሧቇ; ቀሧቇ; ሥሧቇ.
Grupo do verbo.

formais ᧤ሷቬቶ᧥, honoríficos
(ር怙ሺሲቃሸሧ᧥e da linguaxe brusca

-Núcleo –verbo- e a súa transformación segundo o
tipo de verbo. Ausencia dalgúns modos e tempos na
conxugación xaponesa.

᧤㡸ሲሺተ᧥᧷ de prohibición ou orde perentoria

-Ausencia de concordancia do verbo e do suxeito e
formas para identificar o suxeito e os distintos complementos. Importancia das partículas.

indirecta con ቫሩ᧤☀ቍሧሶቋትሺቍሧ

Verbo.
-Reforzo das propiedades do verbo. Clases de verbos e implicacións sintácticas.

᧤抒ስተ㷱ቡቯ!᧥ ᧤㈔᧥᧷ en forma
ቫሩቐ᧥᧷᧤ቩቆሲቭቊ崀ሼሶቋ᧥.
-Imperativos de prohibición directa ou indirecta
(╤ሲቍ᧥ ᧤ቒቃቤቃ᧥ ᧤崀ሯ䰐㷱᧥
᧤ኺኖኜዙ♂䰐᧥ ᧤ቍሧሶቋቍቆሧቮ᧥.
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-Participios. Trazos adxectivais e verbais. Uso como complemento predicativo
(䡁ቯቂ櫣ቊ歮ቜⱚቤቂ). Uso con adverbios
᧤ኦቿት栚ሴቂቋቂቶ᧪᧪᧪᧥.
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ቌቆሼቶቌቆሼቶ; ቑሺቑሺ; ርቌርቌ) Énfase
na importancia deste tipo de linguaxe na conversación cotiá a todos os niveis, así como na linguaxe
escrita.
Partículas.

-Formas condicionais, usos de ቂቬ; ቍቬ; ቓ.
-Formas de pasiva e causativa. Afondamento no
uso de pasiva ᧤♦愺᧥ pasiva-reflexa e causativa᧤∎㈈ ᧥ para a linguaxe de respecto e outras

-Partículas en diferentes combinacións. Partículas
en contextos de maior complicación e nivel de dificultade; posición.
-Partícula  en variedade de expresións e rexis-

expresións honoríficas ᧤ሶቄቬ

tros ᧤ሼሱቍሧ᧥᧤ቋቆ᧥

ቑሩ㧴ቬቯቂቬሩቯሺሲ㊬ሧቡሼ᧥᧤ሶ

᧤ሮሮቲቬሽ᧥ ᧤ቑቂሧሺ᧥ᇬ

ቄቬሮቬር榊崀ሸሾሧቂቃሰቡሼ᧥᧤ር崼

᧤⇃ቆ᧥con ᧤䤓尚ቮ᧥ ᧤ቑ᧥. Uso

ቢሧቂ ቃሴቂቬ᧥e para a linguaxe cortés.

de  en expresións honoríficas, seguindo o verbo

-Forma verbal causativa-pasiva ᧤∎㈈♦愺᧥ e
as súas funcións.

principal ᧤ር⒉ሮሴቍቮ᧥.
-Usos ቑ᧨ e da súa forma simplificada ቶ. Casos

Adverbio e locucións adverbiais.

de omisión da partícula de posesivo ቑ entre dous

-Expresión de circunstancias de tempo, lugar e

nomes ᧤㡴デ䞮㿊ዘ㡴デቑ䞮㿊᧥; diferenza de
matiz lingüístico.

modo: ሼሳ抣䵾;
ቫቭቋ⚛㣑ቋሩቋሩ᧤ⓜሮቬ㽲ሰቀሩቃቆ
ቂ∪ሯቋሩቋሩ㽲ሰ⒉ሺቂ᧥ ሮራቆ; 投
Modificación ocasional de formas adverbiais de
adxectivos e de adxectivos auxiliares᧤㍁ሺቀሩ㽲ሲ᧥;
᧤⒕ሮቭቧሼሲ崻㢝ትሼ ቮ᧥ (俟㱚; 㫗⮥᧥.
-Adverbios relativos e interrogativos: ሧቆቂሧ;
ቒቂሺ; e adverbios que expresan afirmación:
ሰቆቋ énfase ቍሮቍሮ; ሰቆቋ; ቡሸሮ; convic-

-Reforzo e ampliación no uso contrastado das partículas ቒ e
ሯ᧤㦗㥫㡴ሮቬቒቧቆሧቡሼሯ⦮ᇬ㡴ቒ↠
ቢቊሼ᧥;᧤ሥቑ捷⻚ቒ⺠ሺ䕼ሧቊሼሯ…᧥;
᧤ብሩ ሼሳ俑ቲቮቋቒሧሧቊሼሯ᧥;
᧤ቋቒ㊬ሩቶቊሼሯ)
᧤ቀቶቍሶቋቒቍሧቆᇬ⇤ሯ᧥;᧤弻↊劔ቋ
ሺቒᇬቀቯሯ…).
-Partículas compostas e as súas estruturas-tipo:

ción e emoción: ቒ 岏ሩቡቊብቍሲ; ⇤ሺተ᧷

Part.+ V (ቑ)/Vቡሼ/ V. inf. ( 栱ሺ;

ቌሩሾ; ቧቆቋ; ቂቃ; ቒብቄተቶ;

栱ሼቮ); Part. + N + Part. (ቑቂቤ; ት₼㉒);

ሧሮብ᧷negación: 倅⺍; ㉔ሽሺብ; ተሲ; e

N + Part. (㶰䶻ሧቊ; ₙቊ).

dúbida᧶ቋሩሧ; ቂቶ; ቕቪቆቋሼቮቋ.
-Adverbios de cantidade (modificando diferentes
categorías᧥ ሼሲቍሲቋብ; ቋቶቌ.
-Adverbios para expresar aparencia ou parecido᧶
ቡቮቊ; ሧሮብ.
-Linguaxe onomatopeica, dividida en tres categorí-

-Partículas que forman conxuncións subordinantes.
᧤Ver "conxuncións"᧥:᧤ሮቋሧሩቋ;
ቀቯሺብ; ሴቯቌብ᧥.
-Usos das partículas que expresan grao, modo:
ሲቬሧ᧷ ሶቀ.
-Reforzo no uso de ቌ para expresar intensidade

as᧶ 㝻⭿崭; 㝻檂崭; 㝻㏚崭 segundo o son, o estado ou condición, e pseudo-onomatopeias para expresar situacións anímicas ou espirituais

e grao ᧤⏒㺦ቍ∪ቌቫሲ拙᧥.

(ሰቦሥሰቦሥ; ሯቄቦሯቄቦ᧷ቘቬቘቬ;

gativo᧥᧷ e de ቑቊ᧷ብቑቊ᧷ቑ.

-Reforzo das partículas: ሺሮ᧤con verbos en ne-
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-Partícula ቊ, precedendo o verbo ሥቮ en linguaxe escrita ᧤摠栲⺉ᇸቒₘ⾅䟀侏⮺ቑ
ⅲ嫷⇫ቊሥቮ᧥.
-Partículas finais ou posposicións: ቫ; ቲ᧷ ቁ; ሿ;
ቃሧ; ሮሧ Funcións da interxección.
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-Procedementos léxicos: sinónimos, hiperónimos
ou hipónimos, a través dun dos termos que entran na
definición (ዙኝዙሯ…); nominalización, proformas léxicas ᧤㈋Ⰲሯ...᧥.
Conectores para relacionar partes do discurso:
-Sumativos ᧤♗᧷ ቀቑሩራ᧷ ቀቯብ᧷

Enlaces.

ቀቯ᧥, contraargumentativos

Conxuncións e locucións conxuntivas.

᧤ቀቯብሮሮቲቬሽ᧥ explicativos, xustificati-

-Coordinantes (para relacionar palabras e ora-

vos ᧤ቊሼሮቬ᧷ ቀቯቊ᧷

cións): copulativas (ቀቯሮቬ; ቀቯቋ; ቀቯ;
ቡቂ) e as súas formas᧷disxuntivas: (ሮ; ሥቮሧቒ;
ቀቯቋብ; ቡቂቒ; ሮቌሩሮ); adversativas᧶
(ሯ᧷ ሴቯቌብ᧷ ሴቌ; ቑ᧷ ሺሮሺ;
ቀቯቊብ᧷ ቋሶተሯ᧷ ብሮሮቲቬሽ)᧷ distributivas: (俟⻏; ቇቡቭ) e explicativas᧶(ሮቬ᧷ሺቂሯቆ᧷ ቀቯቊ᧷
ቂቋራቓ᧷ ቀቯሺቒ)᧷que expresan dúbida᧶ ቋሮቊ:᧤峵沢ሼቮቋሮቊᇬ
ሥቑ㡴ሶቍሮቆቂ᧥.
-Subordinantes para expresar tempo: ሥሧቃ᧷
ቋሰ᧷ ሥቋ᧷ simultaneidade: ቍሯቬ; modo᧶

ቀሩሧሩሶቋቍቑቊ᧥᧷ ᧤ቋሧሩቲሴቊሼ᧥
e consecutivos᧶ ቂቖ᧶
᧤ሥቑ⏗䞮ቋ崀ሼቂቖ...᧥.
Organización.
Elementos de textos orais ou escritos.
-Marcadores en función do texto e do rexistro.
De iniciación: fórmulas de saúdo, presentación na linguaxe falada dirixíndose a un público ᧤ቒሻቤ
ቋሧሩ䍈ቇሧ㎞尚ት承ቜቂሧቋ㊬ሧቡሼ...᧥
Fórmulas de saúdo e presentación na linguaxe escrita
᧤⒬ቤር㓚侨ት㦇ሰቡሼ…᧥.
De estruturación: ordenadores de apertura ante un

ቫሩ᧷ explicativas᧶ ቑቊ᧷

público ᧤ቒሻቤ᧷ ሶቑㄵቒ...᧷ 㦏⒬...᧥;

ቍሿቍቬ᧷situación᧶ ቑብቋቊ.

de continuación (ቇቈሧ...᧷ 㶰ቒ...᧷ ቡቂ...᧷

Discurso.

ሶቶቌቒ...) de peche (ⅴₙቒ...᧷ 俑ቲቭ...᧷

Cohesión.

ቊቒ...᧷

Mantemento do tema.

ሧተሧተ䳜㰄䤓䤉岏ሺሧቂቃሧ

-Perfeccionamento no uso de ሥሧቈቄ (actitude
cooperativa do interlocutor); elipse

ሥቭሯቋሩሷሹሧቡሼ). Comentadores
᧤ቀሩሧሩቋ᧷ ቋሧሩቑቒ᧷

(㢷㡴⼀䞿ሸቶቋ↩ሧቡሺቂᇭ ᧤㈋ቒ᧥

ሶቶቌᨺሿቕᨺሲቃሸሧ᧥; digresores

ቋብ⏒㺦ቊሺቂ)

᧤ቀሶት᧷ ሸ᧷ ቋሶተሯ᧷ᨺቃሯ᧷

(㢝㡴ሮቬኬዌኁ嫛ሲቋ崀ሺቡሺቂᇭ ቡቃ

ሺሮሺቀቯቒ᧷ቀሩሧቆብ᧥.

᧤ቀቑሶቋቒ᧥ ⒕ሮቭቡሾቶቊሺቂ᧥.

-De reformulación᧶ explicativos (ሸሼሯ᧷

-Procedementos gramaticais de correferencia: pronomes e adverbios ou expresións con valor anafórico.
Valor anafórico dos posesivos e demostrativos

ቋሮሲ᧷ ቀቯቩራ᧷ ቀቑ俟㨫᧷

(ሥቯቆ ቀሧሩቑቐ); ᧤ቍቶቃቆቂቆሴ᧥

᧤ቀቑሲሾ᧷⬦ሺቃ᧷ 棟ቭ): de distanciamento

᧤ሥቑሩᇬ⸮ቒᨺቑሶቋቍቶቊሼሯᇸ᧥

᧤ሧቆቂሧ; ሾቆሮሲቑ᧷

(ቀቯሻቦሥᇬቑሩ榊崀ትሺ ቢᇬ

ቊብቐ᧷ቑሲሾ᧥ e recapitulativos:

ቀቯሮቬᇬ ቡቂሶቄቬ㓊ቆሰቡሼ᧥.

᧤俟⻏᧷ቌሩሾ᧷ቋሩቋሩ᧷ቇቡቭ᧥.

ሥቯቇቯ᧷ ቀቑቋርሩቭ᧥, rectificativos

19.676

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

-Os parágrafos no estilo epistolar, reforzo e ampliación; a posdata ᧤抌⇇᧥.
Elementos propios da conversa (en diferentes
rexistros e actitudes).
-Marcadores conversacionais para dirixirse a alguén, saudar, comezar a falar, cooperar, reaccionar,
reforzar, asentir, implicar o interlocutor, disentir,
atenuar a disensión, demostrar implicación, tomar a
palabra, iniciar unha explicación, solicitar axuda,
agradecer, repetir e transmitir, anunciar o final, despedirse.
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Cortesía.
-Formas de tratamento de uso frecuente: persoas
gramaticais, uso de fórmulas:
ቢቍሸቶᇬቢቍሸቡᇬርሩቄቑ㡈ᇰ. Diferenzas
de uso segundo a idade e o sexo do falante, segundo
a relación co interlocutor, o estatus de ambos e a situación ᧤ሷ⹅㡞ቑ㡈ᇰ᧷ርሩቄቑሮቂ᧥;
᧤⏗䞮㡈᧷䞿₼㹎᧥ ᧤䱐ቌብ᧥.
-Atenuación da presenza do falante, substituíndo o
verbo transitivo polo intransitivo.
-Atenuación da presenza do oínte con expresións

-Revisión de recursos para as reaccións esperadas
nas situacións e intercambios usuais (“pares adxa-

axeitadas ᧤㡸ሲ⒉ሮሴቍሧቋ᧥;

centes”): preguntar ᧤ቌሩሺቡሺቂሮ) -responder

᧤ሶቯᇬ≽䚕ትሺቂቬ) (ሩቮሸሧቊሼቐ).

᧤ቌሩብ⇢ሯቃቮሧቶቊሼ᧥ ofrecer

-Expresións corteses para funcións como dar ordes

᧤䦮ᇬር♥ቭሺቡሺቪሩሮ᧥ -aceptar

᧤ሷ拯㏽ር櫧ሧቡሼ᧥;

᧤ሥሥᇬ ቌሩብሼቢቡሾቶ᧥ ᧤ሼቢቡሾ

᧤ሺሧቂቃሴቡሼሮ᧥; pedir, corrixir:

ቶ…ሻቦᇬሧቂቃሰቡሼ᧥ -rexeitar

᧤ቄቪቆቋᇬ㢝㡴ቑ ቂሧቶቊሼሴቌ᧷

᧤ሧሧራᇬ俟㱚ቊሼᇬ⮶ₗ⮺ቊሼ…᧥ e expli-

ርቐሯሧ ቊሰቡሼሮ)᧷ ᧤ር櫧ሧቊሼሯ᧷

car᧷ conceder, facer un cumprimento

ሺቍሧቫሩ᧥.

᧤ቫሲርቊሰቍቭቡሺቂቐ᧥ -quitar impor-

-Respostas cooperativas: repetición de partículas;

tancia ᧤ሧራሧራᇬ ቋቶቊብሷ

expresións apropiadas (ሥቬᇬቡሥᇬሼቢቡሾቶ);

ሹሧቡሾቶ…᧥ pedir᧶ ᧤ቂቑባቫ᧥᧷

᧤⠫ቶቊᇬ ⇉ቲሾሧቂቃሰቡሼ᧥᧷

᧤ር櫧ሧቊሼ᧥᧷ ᧤ሸሾሧቂቃሴቮቋᇬ

᧤ቀቯቒቀቯቒ᧥᧷ ᧤ኹኡኹኡ ቊሼቐ᧥.

ሥቭሯቂሧቶ ቊሼሯ...᧥ -dar

-Sentidos implícitos de expresións usuais en difeInferencias.
rentes situacións de comunicación

᧤ቌሩቁ᧥᧤ሸሺሥስቡሼቫ᧥᧷ expresións
diversas con ᧤ቧቮ᧷ሲቯቮ᧷

(ቄቪቆቋሼቢቡሾቶᇬ ሷ崻㢝ት...)᧷
᧤ራራᇬሧሧቊሼቫ).

ሲቃሸቮ᧷ብቬሩ᧷ሧቂቃሲ᧥.
Deixe.
-Formas de sinalización nas diferentes situacións
de enunciación (conversa, teléfono, "chat", carta,
etc.) e no discurso diferido e relato: uso en cada caso
das expresións de tempo e espazo (䱐ᇬሶቄቬᇬ
ሶቆቄᇬ ሶቯቒᇬ ቀቄቬᇬ ሥቄቬᇬ ሰቢᇬ
ሥቍቂᇬ㈋ᇬ㈋Ⰲᇬ ሶቑⓜᇬ ሶቑ栢ᇬ
⏗㡴ᇬ⅙ᇬ⅙㡴ᇬ 㢷㡴ᇬ

-Ambigüidade ilocutiva (㢝㡴⒉䤉ቊሼ᧥ información, mandado, ameaza, orde para terminar;
᧤ብሩ10㣑ቊሼቫ᧥
᧤ሻቦᇬቀተቀተቊሼቐ᧥ e peche dunha reunión (ሻቦᇬ㊴ሧቊቐ᧷ 俑ቲቭቡሺቪሩሮ᧷
ሶቯቊብሩ俟㱚ቊሼ …).
-Implícitos nas respostas demasiado breves, ou demasiado prolixas
᧤ቍቶቃቆ...᧥᧤ሥቡቭ...ᇬቐ᧥᧤ቀሩቐ...᧥.

ቀቯሮቬᇬቀቑቋሰᇬቀቑ㡴ᇬⓜቑ㡴ᇬቀቯ
ቒᇬሥቯ ቒᇬ䤕㱧ቑᇬ
ሷ⋴ㅆትር䯗ቭ䟂ሺₙስቡሼ;
₼ር尚咭ሧብⅤₙስቡሼ; ቋቭሥራሽᇬ
㈰䯋ቡቊ).

-No ton irónico (ኤዙእቊሼሮᇭሧሧቍ).
Tematización, focalización.
-Recoñecemento da orde normal ou da marcada
dos elementos na oración (información coñecida información nova).
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-Elipse da información compartida
᧤ሥቯᇬ槱䤌ሮቆቂቐ᧥.
-Realce da información compartida e da información nova con recursos gramaticais
(ሶቑⓜ榊崀ትሺቂሰቂⅉሯᇬ
ሰቪሩl㧴ቡሺቂቫ); léxicos, de entoación e acentuación ᧤ሧሧቫቐᇬቀቯ...᧥.
-Focalización e intensificación dun elemento (exclamación, enumeracións, repeticións, léxico con
trazo + intenso (ሩቡሧ)᧷
᧤ሼቓቬሺሧቊሼቐ), grao superlativo, prefixos
᧤怔䔈㊴ᇬ䎰栱㉒᧥ e sufixos
᧤浧燱▥ᇬ㤠ሸ᧥; (⸘ቆበሧ, ሮቲሧቬሺሧ);
acentuación, alongamento fónico e silabeo.
Fonoloxía e ortografía.
Recursos fónicos.
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Avanzado 2.
Uso contextualizado dos recursos programados en
niveis anteriores, que se consolidan, e dos que se
listan a continuación, para levar a cabo as actividades e funcións comunicativas do nivel. (No segundo
curso recóllense e amplíanse os recursos do primeiro
e destácanse cun d os puntos con aspectos novos).
Oración.
-Actitude do falante e modalidades de oracións
enunciativa, interrogativa, exhortativa, imperativa
afirmativa, imperativa seguida de
ሷቬቶ;ሷቬቶቍሸሧ;ሧቬቆሺቦሧ;ቄቪሩቃሧ
imperativa de advertencia, de prohibición, exclamativa, desiderativa dubitativa, dubitativa na forma pero con sentido de seguridade no que se di e enfática.
d Consolidación e ampliación no uso de oracións
impersoais, de pasiva, causativa e causativa-pasiva,
con atención aos factores diferenciais coa nosa lingua.
-Elipse de elementos, especialmente de certas par-

-Insistencia nos fonemas que presentan maior dificultade.

tículas: ቒ;ሯ;ቑ; dalgúns verbos: ሼቮ;ቍቮ;ቃ; uso

-Recoñecemento das variantes máis sobresaíntes
na realización dos fonemas.

de abreviacións: 㡴㡴㦻;伂伂⦌;䄍 Elipse do suxeito por contexto, ou cando o suxeito queda implícito.

-Insistencia nos procesos propios da lingua que
presentan maior dificultade.
-Entoación nas frases interrogativas, nas exclamativas, exhortativas. Recoñecemento da dificultade de
encontrar unha entoación estándar no xaponés, xa
que varía segundo o sexo do falante, a idade, etc.
-Entoación e ritmo: recoñecemento da diferenciación rexional.
-Acento enfático, diferenzas segundo o rexistro en
que se fale.
-Recoñecemento da linguaxe utilizada polos locutores da cadea estatal NHK. Entoación e ritmo, especialmente na lectura de noticias.
Ortografía e caligrafía.

d Elipse de elementos de partículas e formas verbais en titulares de medios de comunicación e en
publicidade
᧤◊䣑⅚帆弯㕔⚗岗ₙ棟᧥;᧤㟎ㄫቒ⦮⦿∰
㫋ቑ⟞櫛屲㼉┹┪ት).
-Interxeccións usuais para reaccionar en diferentes
situacións.
d Reforzo no uso de interxeccións ᧤ቐ;ቫ;
ሧቧሧ; ቬ;ሥሥ;
ሥቯቆ;ሥቬ;ራቆ;ቒሥ;ቫሧሺቪ᧥e ampliación
᧤ቡ;ቍቮቌ; ሸቆ;ቡሸሮ;
ቘሩቶ;ቡሥ;ቧቒቭ;ቧቆቔቭ;ሶቯሶቯ;ሶቬ;
!

-Tipos de caligrafía xaponesa e tipos de signos de
imprenta ou ordenador.
-Reforzo na orde de trazos nos signos.
-Recoñecemento e uso de 1.350 caracteres nos
compostos máis usuais segundo a orde de prioridade
fixado polo Ministerio de Educación do Xapón.
-Puntuación, coma, punto e seguido, punto e á
aparte, paréntese, comiñas ᧤ሮሱ㕻ㆶ᧥.

ቧቆቂ ;ቛራ;ርቧርቧ᧥.
-Elementos paralingüísticos, linguaxe xestual
᧤愺榖ሧ;㖾ቮ咭ሧ᧥. Importancia na comunicación en xaponés como recurso expresivo e clarificador.
Oración complexa.
-Coordinación afirmativa e negativa: copulativa
con: ቡቂ;ቇሧ;ሮቶሺ; disxuntiva:

-Expresión de cifras e números.

ቀቯቋብ;ቋሮ e adversativa

-Abreviaturas, siglas e símbolos.

ሯ;ቑ;ቑሮቲቭ;ቑሲሾ;ቂሧሺ᧤᧥.

19.678

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

d Coordinación afirmativa e negativa, con especial
atención ao uso de partículas ሺ;ቧ;ቑቊ;ቀቯቋ
᧤㡴㦻ቒ₥䟛ቊብ哾役ቍ㻃ሯሥቮሶቋሯ䩴ቬ
ቯᇬ㻃拢㻃ሯቀቑቡቡ殁㠨㻃ቍቮቑቊᇬ
ⅉᇰቒሥቡቭ㻃㽷㎞ት㓤ቆሰቡሾቶቊሺ
ቂ᧥.
-Subordinación adxectiva (ou de relativo). Posición
de verbos, posesivos, demostrativos, indefinidos e
numerais respecto ao nome núcleo; tempos e modos;
colocación e función de nomes cualificadores como
ሶ;ቫሩ;ቡቡ; con relación ao verbo.
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Grupo do nome.
-Funcións do grupo do nome: afondamento nas partículas que acostuman marcar os casos do nome:
ቒᇬሯᇬቑᇬᇬትᇬቊ᧤᧥.
-Nomes que modifican a outros e reduplicación de
partículas modificadoras a nomes. Importancia da
partícula ቑ:ᨊ+ሮቬ+ቑ+ᨊ; ᨊ+ቡቊ+ቑ+ᨊ;
ᨊ+ቛ+ቑ+ᨊ; ᨊ+ቊ+ቑ+ᨊ; ᨊ+ቋ+ቑ+ᨊ, e nas
seguintes estruturas:
ᨊ+ቑ+ᨊ+ቒ᧤ሯ᧥+Vቡሾቶ;ᨊ+ቒ+ᨊቑᨊ+ት
+V; ᨊ+ቑ+ᨊ+ቋ+ᨊ+ቊ+V;
ᨊ+ቑ+ᨊ+ቋ+ᨊ++V᧪.
Nome.

-Subordinación nominal (ou completiva); formas
verbais específicas, uso de determinantes e posición
de partículas: ቑ;ሯ.
d Reforzo en repetición e transmisión de información. En forma directa e indirecta:
ቋሧሩቲሴቃ;ቋቑሶቋቃ. Peticións, ordes,
suxestións e consellos
᧤ሺቓቬሲ↠ቶቃ㡈ሯሧሧቆ᧥;
᧤ሧሴቍሧቆቓ᧥;᧤⃦ሾሲቯቍሧሮቋር
櫧ሧሺቂ᧥.
d Subordinación adverbial (ou circunstancial).
* Temporal, con ቀቑ㈛;ⅴⓜ; con
ርቫቀቂሧቀሩ; usos de
ሱቦሲ;ሮቍቬሽሺብᇬቒቂሺ.
* Condicional: ቍቬ;ቂቬ;ቓ.

-Consolidación en usos avanzados dos diferentes
tipos.
-Formas léxicas para expresar o xénero e o plural.
Uso de sufixos ቂቄᇬቌብᇬቬᇬሯቂ.
-Nomes compostos derivados dos verbos, uso e
función. Nomes compostos derivados de adxectivos.
d Afondamento no coñecemento e uso dos nomes
que se duplican para dar idea de plural:
ሧቆበሧቆበᇬሩሩᇬቂቖቂቖᇬሲሳ
.
-Reforzo no uso dos prefixos e sufixos traballados:
prefixos nominais e prefixos utilizados na linguaxe
honorífica. Sufixos clasificadores que expresan lugar,
tendencia, aproximación, tempo; sufixos cuantificadores (irregulares, indefinidos e numerais); cuantificadores de orixe estranxeiro. Sufixos nominais, sufixos adxectivais e sufixos verbais que acompañan a
nomes, acentuando o seu significado. Sufixos que
indican profesión ou ocupación. (Ver Nivel avanzado
1).
d Prefixos nominais:

* Modal: ቋቑሶቋ;ቑቊ;ቫቆ;ቫቭ.
* Causal: ሮቬቋሧቆ;ሺቂሯቆ.
* Concesiva:
ቂቆ;ብ;ሾቤ;ሼሲቍሲቋብ;ቊሺቪሩ.
* Final: ቑᇬ con
ቫሩ;ቑቂቤ;ቧቆቋ;ቋሩቋሩ;ቫሩቧሲ.

䄥ᇬ嶇ᇬ⓾ᇬ䓖ᇬ投ᇬ侯ᇬ偞ᇬ功.
d Usos de prefixos específicos na linguaxe honorífica ᧤彃:彃䯍; 彃㪰; 浧:浧崻; ㈰:㈰⺙᧥.
d Usos avanzados de sufixos que expresan lugar,
tendencia ou estilo, aproximación, tempo:
㓇;慡;⫃;⸳᧤↠㐸⸳᧥; 䕅;㊶;完;㈏㈸;槱;䤓;拜.
d Cuantificadores sufixos: 䥎;䵯;₥ゾ;₥ⅲ;
⻳:᧳⻳;䷘:◐䷘;䠂;

-Enlaces e posición de tempos e modos
᧤⦿䚒ትሳቮቭቋ♥ቭりሧሧቮ䴉㺦ቑ₼
ሥቮኇኛዐቋሧሩ㺦⇢ሯᇬ㦘⹂ቍ侺⮥偩ት⛇
♝ሺሲቯቮሮቬቃ᧥.

᧲䠂;◖:握ትℛ◖;䆃;摛;⧹;㳮.
d Cuantificadores de orixe estranxeiro:
ዌአእ;ዙኦ;ኹወእ;ኲኀዙእ;ኁዐኞᇬዊ
ዐ.
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-Sufixos nominais, sufixos adxectivais e sufixos
verbais que acompañan a nomes, acentuando o seu
significado:
ሱቢ᧤欷挹㺦✂᧥ᇬሸ᧤䞧ሸᇬ♂ሺሸᇬ⹑ሺ
ሸ᧥, etc.
d Sufixos nominais, de sufixos adxectivais e de
sufixos verbais que acompañan a nomes:
ቃቬሴ:ሶቭቃቬሴ;
ቢ:䞧ቢᇬ☩ቢᇬ㍁ሺቢ;ሯቄ:᧤㉧ቯሯቄ᧥ e
afondamento no coñecemento e uso de prefixos que
intensifican o sentido.
-Nomes seguidos dun sufixo - adxectivo:
ሲሸሧ;握呼ሧ e nomes seguidos do sufixo ቆበሧ
para expresar adxectivación.
-Afondamento e ampliación no uso de nomes
ቲሴ᧤ሥቑⅉቑ弻↊ቃቆቂቲሴ᧥e de ቡቡ.
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-Adxectivos xenuínos en ሧo ㇱ⹈峭 e nomes
adxectivados de orixe chinés, ou adxectivos en
ቍ╤峭Características de tipo verbal dos adxectivos
xaponeses.
-Modificadores do adxectivo.
-Adxectivos utilizados como predicados con frecuente omisión do verbo.
-Graos do adxectivo. Combinatoria de N coa partícula ቑ con efecto similar aos adxectivos substantivados na nosa lingua.
-Posición e combinatoria do adxectivo con outros
elementos antepostos ao nome e especificativos. Reduplicación de adxectivos.
d Particularidades na posición como atributivos,
antepostos ao nome, e especificativos.
-Combinatoria de adxectivos con

d Outros usos de nomes de orixe verbal: para dar
idea de “estar a medias”

ቬሺሧ;ቢቂሧ;ቫሩ.

ሮሴ:᧤ር噢ት歮ቜሮሴቊ…᧥ e outros usos de

-Uso de adxectivos en ቍ de orixe estranxeiro, con
especial énfase nos procedentes do inglés adaptados
ao xaponés como “nomes cualificativos”.

nomes seguidos de ⏗;䵚ቄ;㉫ሻ.
-Nomes de orixe verbal convertidos en nomes seguidos de ቂ, con categoría cualificadora: para dar
idea de “fresco, recentemente rematado”
᧤ዐኊ⫦ቭቂ᧥; de “algo por facer”:
ቆቔቍሺ᧤䴢ት栚ሴቆቔቍሺ᧥.
Determinantes.

d Reforzo en adxectivos en ቍ ou nomes adxectivados, que levan a partícula
ቑ᧤摠ቑ;ₙ䷘ቑ;ₘ屡ቑ᧥; e os derivados xentilicios: ᧤ቿኾኈቑ;導㾚ቑ᧥.
d Ampliación no uso de adxectivos rematados en
ሺሧ e a súa connotación emocional

-Importancia das diferentes partículas na súa formación. Usos avanzados.

᧤ቘሸቲሺሧ;ሶሧሺሧ᧥.

-Posesivos, demostrativos, numerais, interrogativos
e exclamativos: formación e uso.

-Adxectivos verbais+sufixo, para adxectivos que na
nosa lingua rematan en “-able” ou “-ible”.

-Combinatoria e posición dos determinantes respecto aos clasificadores e ao nome.
d Usos de numerais con cuantificadores e clasificadores. Combinatoria e posición dos determinantes.

-Usos de 䤓+ቑ+ᨊ:᧤㹣⠸䤓;倅⺍䤓᧥; e usos
de ₙ:ᨊ+ₙ+ቑ᧤㟨十ₙ᧥.
d Reforzo en sufixos cualitativos auxiliares como

d Reforzo das particularidades na combinatoria e
a posición: como atributivos, antepostos ao nome, e
especificativos.

ቖቆሺቪቭ᧤檼ሮቬ恂ቡቊ㻦ቖቆሺቪቭቍ

-Mímica para representar os números. Particularidades do sistema monetario. Anos e eras históricas
de Xapón. Códigos postais e números telefónicos.

-Variedade de adxectivos compostos (N+partícula

d Consolidación do uso de determinantes interrogativos, de cantidade e numerais (interrogativo+sufixo cuantificador).

ቭቡሺቂ᧥; ሯቂሧ; ቃቬሴ᧤㽴ቃቬሴ᧥. (Ver
“sufixos”).
ቑ + adxectivo xenuíno en
ሧ᧥᧤拚ቑሧሧ;㺦ቑ⺞ሸሧ;掌⚗ቑቲቮሧ᧥.
Outras formas de complementos do nome.

Complementos do nome.

d Formas da oración adxectiva (ou de relativo).
Combinatoria con formas

Adxectivos.

᧤᧰᧬ሮቬ᧴᧬ቋሧሩ栆ሧ㦗㡴ትሮሴ
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怆ሶቆቂ浧燱▥ሯ…᧥. Ampliación no uso de
oracións adxectivas:
᧤㹝㡴ₜ尞ⓖቍ䞮㿊ትሺ倩ሴሧቂ᧥.
Pronomes.
-Reforzo e consolidación: posición, formas, combinatoria, funcións e casos de omisión.
d Ampliación nos casos de omisión de
ሶቯቒ;ቀቯቒ;ሥቯቒ respecto ao énfase na expresión
᧤ሼቓቬሺሧኖዙኞትሺቂ᧥;᧤ቀቯቒᇬሼ
ቓቬሺሧኖዙኞትሺቂ᧥ e en
ሶቯ;ቀቯ;ሥቯ+ሮቬ.
-Características dos pronomes persoais e posesivos,
derivados dos pronomes persoais, frecuentes omisións, alternativas, substitucións honoríficas, combinatoria con prefixos, sufixos, e formas verbais utilizadas.
d Reforzo e ampliación nas diversas formas que
toman algúns pronomes persoais, en linguaxe coloquial e segundo o sexo do falante:
ሥቂሲሺᇬሥቂሧᇬቲሺᇬሥቆሺ;ርቯ;ሰቢ;ር
ቡራ tanto en linguaxe coloquial como en linguaxe
formal ᧤ቲቂሲሺ;ሮቑሻቪ;ሮቯሺ᧥ e omisións
᧤䤕㱧ቑሷ⋴ㅆ᧥.
-Pronomes interrogativos e pronomes indefinidos,
relación entre eles, posición e función da partícula
posposta ሯ; uso de partículas ሯ;ብ;ቊብ;ብ.
d Reforzo en uso de pronome interrogativo
⇤+ቫቭ᧤ብ᧥. Usos de pronome + ቊብ como
indefinido.
-Formas que substitúen o uso de reflexivos en
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d Usos dos demostrativos
ሶሩሺቂ;ቀሩሺቂ;ሥሥሺቂ;ሶሩሧሩ;ሶቶቍ;
ሶቑቫሩቍ.
-Reforzo no uso de pronomes persoais e de pronomes demostrativos. Usos despectivos de
ሶሧቇ;ቀሧቇ;ሥሧቇ.
Grupo do verbo.
-Núcleo –verbo- e a súa transformación segundo o
tipo de verbo. Ausencia dalgúns modos e tempos na
conxugación xaponesa.
-Ausencia de concordancia do verbo e do suxeito e
formas para identificar o suxeito e os distintos complementos. Importancia das partículas.
Verbo.
-Reforzo nas propiedades do verbo. Clases de verbos e implicacións sintácticas.
d Reforzo e ampliación no uso das formas cortas nos
tempos verbais
᧤尚ቮቋብቍሲ᧥;᧤尚ሧቂቋሧሩሶቋቊ…᧥.
-Voz activa. Tempos verbais: consolidación dos xa
practicados e reforzo no uso dos modos frecuentativo
e desiderativo.
-Verbos transitivos e intransitivos. Casos en que en
idiomas occidentais serían transitivos, e en xaponés
resultan intransitivos.
-Reduplicación verbal. Usos avanzados e valores.
-Reforzo no uso dos verbos auxiliares.
-Particularidades das formas verbais en oracións
subordinadas.
d Uso de negativo dobre con sufixo
ሽ᧤᧥᧤ℚ⸮ት岏ቲሽቒሼቡቍሧ᧥; con
ሥቭቦሺቍሧ; con ቍሧ.

xaponés. Ampliación no uso de 呹愺;呹⒕;呹む como pronomes reflexivos.

-Forma  para expresar o xerundio, accións en
progreso, correlación de accións.

-Formas que substitúen en xaponés aos pronomes
relativos: omisión de pronome+cláusula relativa+suxeito principal.

d Ampliación de formas verbais : a súa equivalencia con oracións de relativo

d Reforzo en formas substitutorias de pronomes
relativos, con ብቑ;᧤ቒ᧥ⅉ᧤ቒ᧥.

᧤㟲ቬሮቆቒሧቮብቑቑ㰌ሺሧቲሯ捷⻚ቃ
ሯ᧥;᧤ሶቄቬ䧏ሧⅴ㧴᧥.
d Ampliación no uso da linguaxe en niveis diferentes para a transmisión de información:

-Demostrativos de dirección e de dirección con
sentido demostrativo; consolidación no uso de

᧤ቋሧሩሶቋቊ᧥; ᧤ቋቑሶቋቃ᧥;

ሶቯ;ቀቯ;ሥቯ;ሶሶ;ቀሶ;ሥቀሶ;ሶቆቄ;ቀቆቄ

᧤ቋ勭ሧሧቮ᧥;

;ሥቆቄ e de formas corteses

᧤ቫሩ:⅙ㄵኖኁዐር尚ራቍቮቫሩ᧥;

ሶቄቬ;ቀቄቬ;ሥቄቬ.

᧤ቫቮቋ᧥.
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d Verbos de dar e recibir reforzo e ampliación

d Reforzo e ampliación das formas de causativa

᧤ቧቭ/ብቬሧ᧥. Funcións destes verbos na linguaxe honorífica e na linguaxe humilde.

pasiva ᧤∎㈈♦愺᧥ connotacións emocionais e as
súas funcións na nosa lingua

-Verbos potenciais, diferenza cos modos potenciais
dos verbos. Características, e partículas que os preceden.
d Diversas formas verbais auxiliares e verbos
compostos:
ሹቮት㈦ቍሧ;⠫ቖ⚗ሩ;勭ሰ殌ሰቮ;⾸ቯ囌ቄ
ሲቮ;䞮ሰ㸚ቮ con compostos do verbo
ሼቮ᧤拙ቖሼቮሮቂቲቬ᧥.
-Imperativos corteses, coloquiais e informais honoríficos e da linguaxe brusca; de prohibición ou orde
perentoria; en forma indirecta con: ቫሩ. Imperativos de prohibición directa ou indirecta.
d Ampliación e reforzo no uso de imperativos en
variedade de situacións e de rexistros: coa forma

᧤劒ራሸሾቬቯቂ᧥;᧤㉒揜ሸሾቬቯቂ᧥.
Adverbio e locucións adverbiais.
-Expresión de circunstancias de tempo, lugar e
modo:
ሼሳ;抣䵾;ቫቭ;ቋ⚛㣑;ቋሩቋሩ;ሮራቆ;
投 Modificación ocasional de formas adverbiais de
adxectivos e de adxectivos auxiliares.
d Ampliación de adverbios de modo: usos con
ቫቀ:᧤Ⅴℚትቫቀ拙ቖቡቲቆ᧥; con
ት棟ቭ᧤㢝㡴ት棟ቭ↠ባ᧥ e modificando a
outro adverbio
᧤槭デ拯ሲቡቊ嫛ቆ拢ሯቲሮቬቍሲቍቆ
ሺቡቆቂ᧥.

ቜሮቬሽ᧤崀ሼቜሮቬሽ᧥ e con formas honorí-

d Adverbios utilizados soamente en finais negativos de frases:

ficas ᧤ቌሩቁር峵ሺሲቃሸሧ᧥;

᧤㰑ቒ~ቍሧ᧥;᧤⚠~ቍሧ᧥;᧤⮶ሺ

᧤ር䵚ቄሲቃሸሧ᧥;᧤ር櫧ሧሯሥቭቡሼ᧥
Imperativos de prohibición

᧤⮶ሺቂ᧥ቍሧ᧥;᧤ቤቆቂቍሧ᧥.

᧤╤ሲቍ!᧥;᧤~ቒቂቤቃ!᧥;᧤崀ሯ䰐㷱!᧥;
᧤ኺኖኜዙ♂䰐᧥; ᧤ቍሧሶቋቍሧቮ᧥.
-Participios. Trazos adxectivais e verbais. Uso como complemento predicativo e uso con adverbios.
d Diversas expresións relacionadas coa forma verbal ቊሥቮ, na linguaxe escrita
᧤㦘⚜ቍኒአኈዙ指㓚ቊሥቯቓ…᧥.
d Reforzo e ampliación de formas condicionais:
ቂቬᇬቍቬቓ᧤ሧሴቍሧቑቍቬ…᧥;᧤ሥቑⅉ
ቋ侜㈦ቍቯቓሶቀ᧥ Uso de condicional +
ብሺ.
-Formas de pasiva e causativa. Afondamento no

-Adverbios de cantidade (modificando a diferentes
categorías).
d Adverbios utilizados xeralmente en expresións
de probabilidade, dúbida ou incerteza:
㋟ቬሲ;ሸቁ;ቕቆቋ᧤ሼቮቋ᧥;ብሺሮሼቮቋ
Expresións con ብሺ en formas condicionais.
d Reforzo e ampliación e de adverbios para expresar aparencia ou parecido: ቡቮቊ;ሧሮብ;ሸብ;
e adverbios en oracións concesivas ou condicionais,
como: ⅽ;ቂቋራ;ₖ.
-Linguaxe onomatopeica, dividida en tres categorías: 㝻⭿崭; 㝻檂崭; 㝻㏚崭 segundo o son, o estado
ou condición, e pseudos-onomatopeias para expresar
situacións anímicas ou espirituais:
ሰቦሥሰቦሥ;ሯቄቦሯቄቦ;ቘቬቘቬ;ቌቆሼቶ

uso de pasiva ᧤♦愺᧥, pasiva-reflexa e causativa

ቌቆሼቶ;ቑሺቑሺ;ርቌርቌ.

᧤∎㈈᧥ para a linguaxe de respecto e outras expresións honoríficas.

Énfase na importancia deste tipo de linguaxe na
conversación cotiá a todos os niveis, así como na linguaxe escrita.

d Ampliación en usos de formas de pasiva, pasiva-reflexa e causativa, con especial atención a esas
formas nos medios de comunicación e na linguaxe

d Adverbios compostos de orixe onomatopeico e
similares: transcricións en “katakana”:

honorífica ⺙㟻崭᧤ቐቬቯቮ᧥; humilde:

ኺኜኺኜ;ናኌናኌ᧤ቋ᧥; ሰቬሰቬ;ሼቬሼቬ)
e para expresar situacións anímicas ou espirituais:

嶨币崭;᧤ሸሾሧቂቃሴቮቋ᧥.

ሩሰሩሰ;ሩሽሩሽ᧤ሼቮ᧥.
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Partículas.
-Partículas en diferentes combinacións. Partículas
en contextos de maior complicación e nivel de dificultade; posición.

Nº 210 앫 Mércores, 29 de outubro de 2008
᧤槱䤌ሲᇬ㣑栢ሯቂቇቑብ㉧ቯቂሲቬሧቃ
ቆቂ᧥; énfase:
ሶቀ᧤⅙㡴ሶቀ㡸ሲ俑ቲቭቡሺቪሩ᧥; interrogativa: ሮሧ᧤ሥቀሶቛ嫛ቆቂሮሧ᧥.

-Partícula  en variedade de expresións e rexistros, con 䤓. Uso de  en expresións honoríficas,
seguindo ao verbo principal.
d Ampliación de usos da partícula  en varieda-

-Reforzo das partículas ሺሮ con verbos en negativo ቑቊ;ብቑቊ;ቑ.
-Reforzo no uso de ቌ para expresar intensidade

de de expresións e rexistros ᧤㹣ቜቯቓ᧥

e grao ᧤⏒㺦ቍ∪ቌቫሲ拙᧥.

᧤ቄሯሧቍሧ᧥ ᧤ቘሧ᧥ ᧤ቲቂቮ᧥

d Ampliación no uso da partícula ቌ coa forma
condicional

᧤拣ሼቮ᧥ ᧤栱ቲቮ᧥᧤ቲቭ
ቊሼ᧥᧤⦂㦇殷ቛ⏴ቮቒ᧥ Afondamento do
seu uso en linguaxe honorífica, seguindo á raíz de
verbos ᧤ር崼ቢቍቭቡሺቂሮ᧥ e cos verbos
de dar e recibir.
-Usos ቑ, e da súa forma simplificada ቶ. Casos de

ቓ᧤▦ቑ㡈ቛ嫛ሴቓ嫛ሲቌᇬ㫫ሯ拔ሲ❁ሰ
ቡሼ᧥.
-Partícula ቊ, precedendo ao verbo ሥቮ en linguaxe escrita.
d Uso das partículas:

omisión da partícula de posesivo ~ቑ entre dous nomes; diferenza de matiz lingüístico.

ቑቢ᧤ኔኄዙኌኖቿቒ┖㦁ቑቢቍቬሽ峸ብ

d Ampliación no uso da partícula ት para: marcar
o obxecto directo en oracións de pasiva

᧤⊮摠ቧቬኤኲዉቧቬᇬ⮶⮘ቊሼ᧥ uso coloquial de

᧤㽴㭡ር摠ት䥦ቡቯቮ᧥; indicar a persoa ou
cousa á que se “fai facer” en oracións causativas

ቍቌ᧤₰尹㦻ቃቑCDቍቌብቬቆቂ᧥.

᧤ኇኲኀኖ䱧㦇ት㓊ቬሾሺቡቆቂ᧥; substituír a ሯ con verbos de intención ou desexo.
-Reforzo e ampliación no uso contrastado das par-

ቂሲሸቶ㦇ሧቂ᧥ሰቭ:᧤ቂሰቭቊ᧥ቧቬ

-Partículas finais ou posposicións:
ቫ;ቲ;ቁ;ሿ;ቃሧ;ሮሧ (algunhas específicas da fala
masculina). Funcións de interxección.
d Ampliación de partículas finais:

tículas ቒ e ሯ.

ቑቫ;ቇቇ;ሮቍ;ሮሺቬ;ሮሧ;ቃሧ;ብቑᇬብቑሮ

d Reforzo na elipse de ቒ en titulares dos medios
de comunicación

ᇬቆቓᇬሸᇬሶቋᇬቍቭ᧤ቧቭቂሧቍቭቧ

᧤㪹∰㦺ₚ囌䉏ሺሲₚሯቮ᧥.
-Partículas compostas e as súas estruturas-tipo:
Part.+
V᧤ቑ᧥+/Vቡሼ/V.inf.᧤栱ሺ/栱ሼቮ᧥.
-Part.+N+Part (ቑቂቤ/ት₼㉒᧥; N+Part
(㶰䶻ቊ/ₙቊ).
d Reforzo en partículas que forman conxuncións
subordinantes. (Ver "conxuncións");
᧤ሥቂቆ;ቋቍቮቋ;ሮቬቋሧቆ᧥.

ቭቂሲቍሧቍቭ㡸ሲ㼉㉒ሺቍሸሧ᧥ do uso final
de
᧤䤕ሯ㧴ሲቯቂቬ㰌ሺቶቊ拙ቶቃቃተሩ
᧥.
Enlaces.
Conxuncións e locucións conxuntivas.
-Coordinantes (para relacionar palabras e oracións): copulativas e as súas formas; disxuntivas:
ሮᇬሥቮሧቒ;ቀቯቋብ;ቡቂቒ;ሮቌሩሮ; adversativas:
ሯ;ሴቯቌብ;ቑ;ሺሮሺ;ቀቯቊብ;ቋሶተሯ;

-Usos de: ሲቬሧ;ሶቀ.

ብሮሮቲቬሽ; distributivas e explicativas

d Reforzo en uso de certas partículas de grao:

ሮቬ;ሺቂሯቆ;ቀቯቊ;ቂቋራᇬቀሶቊ;ቀቯ

ሲቬሧ con valor de aproximación a unha cantidade

ቍቬ;ሸራ que expresan dúbida
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ቋሮቊ᧤峵沢ሼቮቋሮቊᇬሥቑ㡴㧴ቍሮቆ
ቂ᧥.
d Reforzo coordinantes copulativas:
ርቡሴ;ሺሮብ;ቀቯ;ቀቯቓሮቭቊቍሲ;
disxuntivas: ቋሶተሯ;ብቆቋብ; adversativas:
ቀቯቂሧሺ; 㡈;Ⅵ㡈;ቃሮቬቋሧቆ;
ቋቒሧቆብ; ቃሯ; distributivas e explicativas:
ቇቡቭ; ቂቋራቓ;√ትሥስቮቋ; ቍሿቍቬቓ;
ቍሿሮቋ岏ሩቋ; consecutivas:
ቋ岏ሧቡሼቑቒ;ቀቯ㟔, para cambiar o tema:
ሸ;ቋሶተቊ;ቋሰ;崀ቒሮቲቭቡሼሯ.
d Formas de expresar a conxunción copulativa
mediante partículas-sufixos, transformación de
adxectivos ou formas verbais.
d Uso de coordinantes, a continuación de forma
verbal e de nomes:
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-Perfeccionamento en ሥሧቈቄ (actitude cooperativa do interlocutor) e elipse
᧤㢷㡴⼀䞿ሸቶቋ↩ሧቡሺቂᇭ᧤㈋ቒ᧥ቋ
ብ⏒㺦ቊሺቂᇭ㢝㡴ሮቬኬዌኁ嫛ሲቋ崀ሺ
ቡሺቂᇭቡቃ᧤ቀቑሶቋቒ᧥⒕ሮቭቡሾቶቊ
ሺቂ᧥.
-Procedementos gramaticais de correferencia: pronomes e adverbios ou expresións con valor anafórico.
Posesivos e demostrativos.
-Procedementos léxicos: sinónimos, hiperónimos e
hipónimos ᧤㈋Ⰲሯ…᧥.
d Ampliación de procedementos léxicos: sinónimos, hiperónimos/hipónimos, a través dun dos termos que entran na definición, nominalización, proformas léxicas
᧤ሶቑሶቋቒᇬ㡴㦻ⅉቒ呹䤌ሼቮ⫃⚗ሯ⮩
ሧቋሧሩሶቋብ栱≑ሺሧቮቋ㊬ቲቯቡሼ᧥.

ቃሮቬቋ岏ቆ;ቊቒᇬቊ;ሺቃሧ᧤峵沢ሯ俑ቲ

Conectores para relacionar partes do discurso:

ቭሺቃሧᇬሼሳタቆሲቮ᧥.

-Sumativos ᧤♗; ቀቑሩራ; ቀቯቋብ;

-Subordinantes para expresar tempo:

ቀቯ᧥; contraargumentativos

ሥሧቃᇬቋሰᇬሥቋ simultaneidade: ቍሯቬ;

᧤ቀቯብሮሮቲቬሽ᧥; explicativos, xustifica-

modo: ቫሩ:ቑቊ;ቍሿቍቬ; situación:

tivos ᧤ቊሼሮቬ;ቀቯቊ;ቀሩሧሩሶቋቍቑቊ᧥;

ቑብቋቊ;ቋቂቶ.

᧤ቋሧሩቲሴቊሼ᧥ e consecutivos:

d Ampliación no uso de subordinantes. Para expresar tempo: ሩቄ;ቂቬ;ሮሱቭ.
simultaneidade: ቍሯቬ;
ቇቇ᧤㽲ሰቇቇብ歮ቜቂ᧥;

ቂቖ᧤ሥቑ⏗䞮ቋ崀ሼቂቖ…᧥.
Organización.
Elementos de textos orais ou escritos.
-Marcadores en función do texto e do rexistro:

ቋቌሩሻ;ቋቋብ; condición:

d De iniciación: reforzo e ampliación de fórmulas
de saúdo, presentación na linguaxe falada dirixíndose a un público

ሸራ;棟ቭ᧤嵎ቜቂ棟ቭቊቒ᧥; situación:

᧤䤕㱧ርቀተሧቍቭቡሺቂቑቊᇬቂቃሧቡ

ቂቆ;ሥቂቆ;ብሮሮቲቬሽ; expresando

ሮቬር崀ሸሾሧቂቃሰቡሼ᧥ Fórmulas de
saúdo e presentación na linguaxe escrita

᧤ር䯗ቭሺቇቇ峵沢⒉ሮሴቂ᧥; modo:

periodicidade: ቂቖ con sentido comparativo:
ቂሧሺ; concesivas: ቋቆ; aproximación:
ቇሰ; cambio: ቇቯ; condicionais:
ቍቬ;ቋ;ቂቬ;ቍሯቬብ;ቋሧሩቑ; consecutivos:
ቋሼቮቋ;ቋቍቮቋ; finais:
ሸሧሺ;ቈቇ;ቒ;ቑቂቤ.

᧤䴐䏅ር㓚侨ትぽሺₙስቡሼᇬ⯀䯋ትር峀ሺ
ሲቃሸሧ᧥;᧤⏗㡴ቒር₥崀ቍቭቡሺሥቭ
ሯቋሩሷሹሧቡሺቂ᧥, introdución do tema
᧤ቋሶተቊᇬሻቇቒᇬሸ᧥.
d De estruturación, reforzo e ampliación de ordenadores de apertura ante un público

Discurso.

᧤ቒሻቤ;ሶቑㄵቒ…;㦏⒬᧥, de continua-

Cohesión.

ción ᧤ቇቈሧ…;㶰ቒ…;ቡቂ…;ሶቶቌቒ…᧥
e de peche

Mantemento do tema.
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᧤ⅴₙቒ…;俑ቲቭ…;ቊቒ…;ሧተሧተ䳜㰄䤓
䤉岏ሺሧቂቃሧሥቭሯቋሩሷሹሧቡሼ
᧥ Ordenadores de apertura en actos ou reunións
formais
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d Ampliación no uso de marcadores conversacionais, distinguindo no sexo do falante e a relación xerárquica ou de proximidade co interlocutor: disentir
᧤ቄቪቆቋᇬቀቯ♜⺍ቊሼሯ᧥;

᧤㣑栢ቍቭቡሺቂቑቊᇬሶቯሮቬ岝嵥↩ት

᧤ርሺቦቮሶቋቒብቆቋብቊሼሯᇬ䱐ቒ~ቋ㊬

ⱚቤቡሼ᧥; ordenadores de apertura en conversa-

ሧቡሼ᧥; atenuar a disensión, levando o tema cara
outro asunto

cións formais ᧤ር㉨ሺሧቋሶተ…᧥; ordenadores
de apertura epistolar ᧤㕬⟢ᇬⓜ䟴ᇬ㱧ᇬ㹎᧥, de
continuación
᧤ቇሰቡሺቒ᧥᧤ቇሧቍቶቊሼሯ᧥ e de
peche:

᧤ቡሥቡᇬርሸራ…᧥;᧤ቒሥᇬቀቯቒብሩ
…᧥; pedir axuda ᧤ቌሩሺቂቬሧሧቊሼሮ᧥;
agradecer

᧤ሷ䂔匃ሥቭሯቋሩሷሹሧቡሼ᧥᧤ሶቯቊ俑

᧤ሧተሧተቍሶቋሯቲሮቆ┸ሮቭቡሺቂ᧥;
repetir e transmitir

ቲቬሾሧቂቃሰቡሼ᧥᧤ⅴₙቊ俑ቲቬሾ

᧤ቋሶሶ㦇ሧሥቭቡሼ᧥;᧤ቋሧቆሧቡ

ሧቂቃሰቡሼ᧥ peche epistolar

ሼ᧥; anunciar o final

᧤亰◧ቊቒሷሹሧቡሼሯሷ㖷㖅ቑⅲቲቭሸ
ሾሧቂቃሰቡሼ᧥;

᧤勭ሧሧቂቃሧሥቭሯቋሩሷሹሧቡሺቂ᧥
despedirse:

᧤⮸⊨ₜ檕ቑ㔧㩓…᧥;᧤ር⇢ትር⮶⒖ቍሸ

᧤⅙㡴ቒር㉨ሺሧቋሶተᇬር㣑栢ትሸሧሧ

ቆሲቃሸሧ᧥ Comentadores e digresores. (Ver
Nivel Avanzado 1).

ቂቃሰቡሺ…᧥; rematar un acto ante público

d Ampliación en reformulación: explicativos
ቂሯᇬሾሧሿሧᇬ, rectificativos ᧤ሺሮሺ᧥;

᧤℗⸩ቑ㣑栢ሯሰቡሺቂቑቊᇬሶቯቊ栘↩ሧ
ቂሺቡሼ᧥.

᧤⅙ርሺቦቆቂሶቋቒᇬ⅙㡴ቑ櫛ሮቬ⮥ቯ

-Reforzo no uso dos recursos para as reaccións esperadas nas situacións e intercambios usuais (“pares
adxacentes”).

ሧቮቫሩ㊬ሧቡሼሯ᧥ de distanciamento e recapitulativos

d Uso de recursos para reaccionar en diversos
rexistros.

᧤ቋቓሮቭቒቍሧ᧥

᧤ሸቶቑ㎞尚ቇሧᇬቢቍሸቶቌሩር劒ራ
ቊሼሮ᧥.
-Os parágrafos no estilo epistolar. Ampliación e reforzo; a posdata en xaponés: ᧤抌⇇᧥.
d Marcas gráficas de clasificación

Deíxe.
d Ampliación no uso das formas de sinalización
en diferentes situacións de enunciación (conversación, teléfono, chat, carta, etc.) no discurso diferido,
relato: uso en cada caso das expresións de tempo e
espazo

᧤ቍቬቆ᧥; énfase

᧤ሶሩሧሩቑ;ሥቑሶተ;⅙ቑቋሶተቊቒ᧥;

᧤ሺ᧥;᧤ቡቄሯሧቍሧ᧥; referencias

᧤ራቆ⮶⮘!᧥᧤ሩቶᇬሧቡቌሰ䙜ሺሧቫቐ᧥;

᧤ቆሶቋብ᧥.

᧤ቀቑ㈛ርሮስቶቒሧሮሯቊሧቬቆሺቦሧቡ

d Estilo periodístico, características da puntuación e dos parágrafos.

ሼሮ᧥᧤ሶቑቂቖቒ…ቋቑሶቋᇬርቤቊቋሩ

Elementos propios da conversación (en diferentes
rexistros e actitudes).
d Ampliación e reforzo de conversación en diferentes rexistros e actitudes
᧤ቧሥᇬሺቓቬሲቊሼ…᧥;᧤ር⃔ሺቭቊሷ
ሹሧቡሼ᧥; ᧤ቊቒᇬቇ

ቇ᧥;

᧤ቊቒᇬ㞾ㄵሺ♑ቭቡሺቪሩ᧥.

ሷሹሧቡሼ᧥.
Cortesía.
-Formas de tratamento de uso frecuente: persoas
gramaticais, uso de fórmulas
ቢቍሸቶᇬቢቍሸቡᇬርሩቄቑ㡈ᇰ Diferenzas
de uso segundo idade e sexo do falante, segundo a
relación co interlocutor, o status de ambos e a situación.
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d Ampliación no recoñecemento e uso da linguaxe
honorífica, da linguaxe humilde e da linguaxe cortés.
Expresións variadas na linguaxe falada e na escrita.
Diferenzas de uso segundo idade e sexo do falante,
segundo a relación co interlocutor, o status de ambos
e a situación
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᧤⸘ቆበሧᇬሮቲሧቬሺሧ᧥ acentuación, alongamento fónico e silabación.
Fonoloxía e ortografía.
Recursos fónicos.

᧤ሷ⹅㡞ቑ㡈ᇰ᧥;᧤⏗䞮㡈᧥;᧤䱐ቌብ᧥.

-Insistencia nos fonemas que presentan maior dificultade.

-Atenuación da presenza do falante, substituíndo
verbo transitivo por intransitivo. Atenuación da presenza do oínte con expresións axeitadas.

-Recoñecemento das variantes máis sobresaíntes
de realización dos fonemas.

d Ampliación en tempos verbais matizadores
᧤ሷⷧ䩴ቃ;ⷧሻርቮ᧥;᧤ር䥽ሮሮቮ;㕬尚
ሼቮ᧥.
d Ampliación de expresións corteses para funcións como dar ordes, pedir ou corrixir.
-Respostas cooperativas: repetición de partículas,
uso de expresións apropiadas.
Inferencias.

d Reforzo na distinción de palabras de diferente
significado, aparentemente homófonas, pero que se
escriben con signos diferentes e teñen diferenzas
tonais entre elas
᧤嶪ㄶ;♲ㄶ᧥;᧤嶇;;⻍ብ᧥;᧤䥎;㦃᧥.
-Insistencia nos procesos propios da lingua que
presentan maior dificultade.
d Recoñecemento da relaxación articulatoria en
linguaxe familiar e coloquial.

-Sentidos implícitos de expresións usuais en diferentes situacións de comunicación.

-Acento enfático, diferenzas segundo o rexistro en
que se fale.

d Ampliación no recoñecemento de sentidos implícitos de expresións usuais

-Entoación dos diferentes tipos de oracións; recoñecemento da dificultade de encontrar unha entoación estándar no xaponés, xa que varía segundo o
sexo do falante, a idade, etc.

᧤ብሩᇬ歮ቜቂ᧻ሩሩቶ᧥;᧤ሥቑሩᇬ⃬ねቛ
ቒᇬሧቇራራᇬ⅙⮫ቊሼሯᇬ⇤ሮ᧥᧤ሥቑᇬ
⅙ᇬ㣑栢ቒሼቢቡሾቶᇬ䱐㣑岗ቒ᧥.
d Implícitos nas respostas demasiado breves, ou
demasiado prolixas e no ton irónico
᧤ሥቑቕቋᇬሧቇብ㤖ቍቶቊሼቫ᧥.
Tematización, focalización.
-Recoñecemento da orde normal ou no marcada
dos elementos na oración (información coñecida información nova).
d Reforzo e ampliación no realce da información
compartida e da información nova con recursos gramaticais (orde, reduplicación, construcións) léxicos,
de entoación e acentuación.
-Elipse da información compartida.
d Ampliación no uso de focalización e intensificación dun elemento con exclamacións, enumeracións,
repeticións, léxico con trazo + intenso
᧤ሩቡሧ!;ሼቓቬሺሧቊሼቐ!᧥, grao superlativo,

-Entoación e ritmo: recoñecemento da diferenciación rexional.
-Recoñecemento da linguaxe utilizada polos locutores da cadea estatal NHK. Entoación e ritmo, especialmente na lectura de noticias.
d Recoñecemento de diferentes acentos rexionais,
especialmente nas zonas oeste, nordeste e sur de
Xapón.
Ortografía e caligrafía.
-Tipos de caligrafía xaponesa e tipos de signos de
imprenta ou ordenador.
-Reforzo na orde de trazos nos signos.
d Recoñecemento e uso de 1500 caracteres, nos
compostos máis usuais segundo orde de prioridade
fixada polo Ministerio de Educación de Xapón.
-Puntuación: punto e seguido, punto e aparte, coma, parénteses e comiñas.

prefixos ᧤怔䔈㊴ᇬ䎰栱㉒᧥ sufixos

-Expresión de cifras e números.

᧤浧燱▥ᇬ㤠ሸ᧥;

-Abreviaturas, siglas e símbolos.

