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Descrición
Nesta materia preténdese que o alumnado adquira coñecementos básicos de lingua portuguesa a nivel
xeral
fonético, gramaticas, léxico e pragmático de cara ao nivel A2 do do Marco Común Europeo de Referencia
para as Linguas.
Competencias
Código
Tipoloxía
CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro • saber facer
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole • Saber estar
social, cientíﬁca ou ética.
/ ser
CE1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
• saber
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as • saber facer
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
• Saber estar
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
/ ser
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz.
CE3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
• saber
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
• saber facer
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
• saber
literaria.
• saber facer
CE10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar • saber
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
• Saber estar
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da / ser
aprendizaxe das linguas estudadas no grao.
CE13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada.
• Saber estar
/ ser
CT1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte • saber
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.
CT2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
• saber
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de • saber facer
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CT3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro • saber facer
da súa área de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de
• Saber estar
índole social, cientíﬁca ou ética.
/ ser
Resultados de aprendizaxe
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Resultados de aprendizaxe
Coñecemento básico-medio do terceiro idioma como lingua estranxeira, o que inclúe as perspectivas
lingüística, comunicativa e de cultura e civilización.

Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticais do terceiro
idioma estranxeiro cos do propio.

Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos de civilización propios das xentes que falan o
terceiro idioma estranxeiro e alleos.

Contidos
Tema
Contidos de fonética

Contidos gramaticais

Contidos lexicais

Contidos pragmáticos

Competencias
CB3
CE1
CE10
CE13
CT2
CT3
CE1
CE3
CE4
CE13
CT1
CB3
CE1
CE4
CE10
CE13
CT1
CT3

Elementos de fonética e fonoloxía das variantes europea e brasileira da
lingua portuguesa, correspondentes ao nivel A2 do Marco Común Europeo
de Referencia para as Linugas.
Contidos gramaticais relacionados co nivel A2 de lingua portuguesa do
Marco Europeo Común do Ensino das Linguas:
Ortografía; verbo (indicativo e tempos máis usuais do subxuntivo);
substantivo; adxectivo; artigo; determinantes; plural; xénero; pronomes;
preposicións e contraccións; etc.)
Contidos lexicais e semánticos relacionados co nivel A2 de lingua
portuguesa do Marco Europeo Común do Ensino das Linguas: Saudos e
despedidas; presentación persoal; números, cores; o tempo (horas, partes
do día, días da semana, meses, estacións do ano, etc.); o tempo
meteorolóxico; transporte; vida cotiá; partes da casa (exterior e interior);
roupa; corpo; alimentación; correspondencia informal; etc.
Diferenzas entre o portugués de Portugal e o do Brasil.
Tratamento;
Idiomatismos;
Falsos amigos.
Diferenzas entre o portugués de Portugal e o do Brasil.

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Actividades introdutorias
1
1
0
Sesión maxistral
15
45
60
Traballos de aula
22
45
67
Resolución de problemas e/ou exercicios
30
35
65
Eventos docentes e/ou divulgativos
4
4
0
Probas de resposta curta
4
12
16
Outras
2
10
12
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Actividades introdutoriasOrganización e explicación da materia: calendario, exames, exercicios, bibliografía, ferramentas de
traballo.
Sesión maxistral
O profesor explicará, combinando teoría e práctica, os contidos esenciais de cada un dos temas,
aclarando os conceptos-clave da materia e orientando ao alumnado nas lecturas obrigatorias
relacionadas con cada tema.
Traballos de aula
Sesións prácticas, exercicios prácticos de produción oral e escrita. Revisión de contidos gramaticais
con exercicios realizados dentro da aula.
Resolución de
Sesións prácticas: exercicios gramaticais e revisións que requiren unha preparación previa por
problemas e/ou
parte do alumnado.
exercicios
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Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia a conferencias, seminarios, ﬁlmes ou outras actividades relacionadas cos contidos da
materia.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Atención a problemas especíﬁcos do alumnado durante as sesións prácticas de
realización e revisión de exercicios e traballos na aula.

Avaliación
Resolución de problemas
e/ou exercicios

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Diferentes exercicios prácticos (escritos ou orais) a realizar
30
CB3
nas aulas.
CE1
CE4
CT1
CT3

Traballos de aula

Presentación de traballos, preparados previamente polo
alumnado.

10

CB3
CE3
CE4
CE10
CE13
CT2
CT3

Probas de resposta curta

1 exame escrito na última sesión.

30

CB3
CE3
CT1
CT2
CT3

Outras

Unha ou varias probas de expresión oral (individual).

30

CE1
CE10
CE13

Outros comentarios sobre a Avaliación
As/Os estudantes deberán escoller no principio do curso entre dúas opcións: un sistema de avaliación continua (cf. supra) ou
un sistema de avaliación única. Recoméndase optar polo primeiro.
Dado o carácter da materia é moi recomendábel asistir con regularidade ás aulas.
Para a avaliación única é preciso superar ambas as probas (escrita e oral) para aprobar a materia. Copia ou plaxio nos
respectivos exames será penalizado cun suspenso (nota numérica: 0) nas mesmas.
É recomendábel consultar regularmente os espazos virtuais da materia na plataforma TEMA (http://faitic.uvigo.es).
Quen opte de forma directa pola avaliación única (non recomendado) será avaliada/o ao ﬁnal do primeiro período, na
primeira edición das actas, da seguinte forma:
1. Cunha proba escrita teórico-práctica (75% da nota ﬁnal teoria: 25%; práctica: 50%). A proba escrita realizarase na
última sesión de aulas, coincidindo co exame do grupo de avaliación continua.
2. Cunha proba de expresión oral (25% da nota ﬁnal) que será gravada. A proba oral realizarase na última semana de aulas.
É preciso superar ambas as probas (escrita e oral) para aprobar a materia. Copia ou plaxio nos respectivos exames será
penalizado cun suspenso (nota numérica: 0) nas mesmas.
A convocatoria das probas de expresión oral deberá acordarse co profesorado coa antelación necesaria (mínimo 2 semanas
antes da introdución das notas en xescampus), sendo responsabilidade do alumnado contactar co profesorado. A non
presentación á proba de expresión oral suporá a obtención dunha caliﬁcación de 0 (cero) puntos na mesma.
Os mesmos criterios de avaliación explicados para a avaliación única aplicaranse na segunda edición das actas (xullo).
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Na convocatoria de xullo o alumnado examinarase de todos os contidos tratados ao longo do curso. Avaliaranse tamén os
resultados da súa participación na resolución de exercicios e nos traballos de aula ao longo do curso.
En todo caso, recoméndase a asistencia ás aulas e ás titorías e consultar regularmente os espazos virtuais da materia na
plataforma (http://faitic.uvigo.es), mesmo que non se siga o sistema de avaliación continua.
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especiﬁcadas no calendario de probas
aprobado pola Xunta de Centro para o curso 2015-2016.
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Recomendacións
Materias que continúan o temario
Terceiro idioma estranxeiro II: Portugués/V01G180V01705

Outros comentarios
Un bo nivel de lingua galega axudará na comprensión desta materia.
A lectura e a audición de textos en lingua portuguesa axudan a aumentar o léxico e a ﬂuidez no uso da lingua.
Na biblioteca da facultade existen interesantes recursos que facilitarán o estudo desta materia.
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