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Descrición
Esta materia prepara o alumnado para que comprenda a realidade lingüística do ser humano, fornecéndoo
xeral
dos conceptos, da terminoloxía e das ferramentas necesarias para a descrición, análise e estudo das linguas.
Competencias
Código
CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e
posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución
de problemas dentro da súa área de estudo.
CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía.
CG3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área
de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
CE3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do estudo e
descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira lingua estranxeira
provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e movementos.
CE4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e literaria.
CE5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e aproveitamento
para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios.
CE6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas, empregando
evidencias suﬁcientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos recursos bibliográﬁcos e
electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas
impartidas no grao.
CE7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico, realizando
contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade social e cultural dos países
das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais, de principios de igualdade e de valores
democráticos.
CE8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á adquisición dun
método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación subxectiva e intuitiva ás linguas e
textos obxecto de estudo.
CE9 Planiﬁcar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas estranxeiras,
formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de xeito eﬁcaz e válido, seguindo
as convencións académicas e empregando evidencias suﬁcientes que corroboren os razoamentos expostos.
CE10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar as persoas do
entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así mesmo, explorar as repercusións
sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas estudadas no grao.
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CE11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no primeiro idioma
estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográﬁcos e culturais. De igual modo, identiﬁcar os mecanismos de
exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir formación no uso de linguaxe inclusiva.
CE12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación, didáctico e de
comunicación.
CE13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada.
CT1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da
educación secundaria xeral, e que se atopa frecuentemente a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de
estudo.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
- Coñecemento sobre a capacidade lingüística humana e as linguas do mundo.
- Coñecemento das ferramentas conceptuais e analíticas que ofrece a lingüística para o estudo e
descrición das linguas.
- Coñecemento sobre as aplicacións da lingüística.

- Capacidade de comprender lecturas introdutorias.
- Capacidade para distinguir os contidos esenciais dos accesorios.
- Capacidade para resolver exercicios de carácter básico.

- Habilidade de traballar con datos de linguas descoñecidas, nun nivel básico.
- Habilidade de trasladar as ferramentas e problemas tratados ás linguas de especialización do
alumnado.

Competencias
CB2 CG3 CE13
CB5
CB2 CG3 CE3
CB5
CE4
CE11
CB5 CG3 CE3
CE4
CE12
CB5 CG3 CE4
CT1
CE6
CB5 CG3 CE8
CB2 CG3 CE4
CB5
CE7
CE9
CB5 CG3 CE4
CE10
CB2 CG3 CE4
CE5

Contidos
Tema
1. Caracterización xeral da linguaxe e das linguas Comunicación animal e linguaxe humana. Linguas do mundo.
2. A estrutura das linguas
Organización interna das linguas. Niveis da análise lingüística.
3. O uso das linguas
O estudo da fala. Prágmática. Análise da interacción. Diferenzas
comunicativas entre mulleres e homes.
4. Linguas, culturas e sociedade
Antropoloxía lingüística. A heteroxeneidade das linguas. Bilingüismo.
Variación social.
5. Linguaxe, linguas e mente
O pensamento e as linguas. Neurolingüística. Adquisición das linguas.
Bilingüismo e aprendizaxe de segundas linguas.
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Actividades introdutorias
1
1
0
Sesión maxistral
21
34
55
Estudo de casos/análises de situacións
8
22
30
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma 0
42
42
autónoma
Resolución de problemas e/ou exercicios
10
10
0
Titoría en grupo
4
4
8
Probas de resposta curta
2
2
0
Probas de resposta curta
2
2
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Actividades introdutoriasPresentación da materia: metodoloxía, contidos e avaliación.
Sesión maxistral
Presentación introdutoria de contidos.
Estudo de casos/análises Presentarase un tema a debate, tomado da historia da lingüística ou da realidade cotiá. O
de situacións
alumnado desenvolverá o seu xuízo crítico para analizar as situacións propostas.
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma
Resolución de
problemas e/ou
exercicios
Titoría en grupo

A partir dos datos e das instrucións que se proporcionen na aula, a alumna ou alumno deberá dar
coa resposta adecuada a problemas ou exercicios.

Actividade que consiste en explicitar e comentar as solucións aos exercicios que complementan a
parte teórica de cada tema.
A profesora ou profesor resolverá as dúbidas que teña o alumnado tanto no que se reﬁre aos
conceptos introducidos como a forma de resover os problemas ou casos. Para iso, poderá aportar
información adicional.

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Titoría en grupo O profesorado supervisará o traballo realizado polo alumnado durante a realización de exercicios sobre os
contidos da materia.
Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

A adquisición de competencias activas no desenvolvemento de
problemas do ámbito da lingüística será avaliada a través da revisión
dos exercicios entregados.

20

Probas de resposta
curta

Exame parcial despois do primeiro bloque de contidos da materia. O
alumnado responderá por escrito, de xeito conciso e razoado, ás
cuestións que se lle expoñan.

50

Probas de resposta
curta

Exame parcial despois do segundo bloque de contidos da materia. O
alumnado responderá por escrito, de xeito conciso e razoado, ás
cuestións que se lle expoñan.

30

Competencias
Avaliadas
CE4
CT1
CE5
CE6
CE8
CE9
CE10
CE12
CE3
CT1
CE4
CE5
CE6
CE8
CE11
CE12
CE13
CE3
CT1
CE4
CE5
CE6
CE8
CE11
CE12
CE13

Outros comentarios sobre a Avaliación
1. PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS
A avaliación será continua e realizarase consonte o detallado máis arriba. É obrigatorio realizar todas as probas previstas na
avaliación. A nota ﬁnal calcularase a partir das notas obtidas nas probas parciais, aplicando as porcentaxes de puntuación
especiﬁcadas no apartado anterior. O primeiro exame parcial terá lugar aproximadamente na sexta semana de clases, e o
segundo exame parcial a ﬁnais de maio despois do período de docencia. O alumnado que non consiga superar a materia
nesta primeira edición das actas, será avaliado na segunda edición das actas mediante un exame baseado nos contidos
suspensos da materia.
Todas as probas (exames parciais e traballos escritos) cualiﬁcaranse tendo en conta non só a pertinencia e calidade do
contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística e o seu rigor académico.
O alumnado avaliado por este sistema non poderá presentarse ao exame correspondente á avaliación única, e a súa
cualiﬁcación na primeira edición de actas corresponderá ao cómputo das notas obtidas nas probas realizadas durante o
curso.
Excepcionalmente, haberá unha modalidade de avaliación única na primeira edición de actas, só para aquelas/es estudantes
que por motivos xustiﬁcados non poidan facer un seguimento regular da materia. Neste caso, a/o alumna/o deberá
comunicarllo ao profesor argumentadamente ao comezo do cuadrimestre (nas dúas primeiras semanas de clase). A
avaliación constará dun exame único baseado nos contidos da materia e cuxa nota constituirá o 100% da cualiﬁcación ﬁnal.
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Este exame terá lugar na mesma data ca o segundo exame parcial (isto é, a ﬁnais de maio, despois do período de docencia).
A escolla desta opción en ningún caso supón a perda do dereito a asistir ás aulas sempre que sexa posíbel, o cal se
recomenda encarecidamente. O alumnado que siga esta modalidade de avaliación será responsábel de manter un contacto
continuado coa materia a través de Faitic.
Non é obrigatorio asistir ás aulas, aínda que se recomenda encarecidamente asistir con regularidade e participar de maneira
activa no desenvolvemento do curso. É responsabilidade do alumnado facer un seguimento da materia a través de Faitic e
estar ao tanto das datas de realización das probas.
2. SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS
Na segunda edición de actas a avaliación levarase a cabo mediante un exame baseado nos contidos suspensos da materia.
Este exame terá lugar na data oﬁcial de xullo aprobada pola Xunta de Facultade.

Bibliografía. Fontes de información
O profesorado da materia indicará durante o curso a bibliografía especíﬁca de cada tema.
Alcaraz, E. (2004): Diccionario de lingüística moderna. Barcelona: Ariel.
Escandell, Mª. V (coor.) (2009): El lenguaje humano. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces / UNED.
Fromkin, Victoria, Robert Rodman & Nina Hyams (2011): An Introduction to Language (9ª edic.), Wadsworth, Cengage
Learning. [Trad. al portugués da 5ª edición (1993). Introduçao à Linguagem. Coimbra: Almedina.]
Ramallo, F. G. Rei-Doval & X.P. Rodríguez Yáñez (eds.) (2000): Manual de Ciencias da Linguaxe. Vigo: Edicións Xerais.

Recomendacións

Outros comentarios
A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento
do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.
Recoméndase encarecidamente o uso dos recursos da biblioteca universitaria.
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