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Carácter
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1
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Lingua
Castelán
impartición
Departamento Lingua española
Coordinador/a Rodríguez Barcia, Susana
Profesorado
Correo-e
Web
Descrición
A materia revisa en profundidade e reforza os coñecementos que posúen os discentes dunha das súas
xeral
linguas maternas, o español. Ademais, a materia incide na aplicación práctica da norma académica adaptada
á construción de discursos orais e escritos de carácter formal en contextos comunicativos diversos.
Competencias
Código
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da
educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe
tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó 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.
CB3 Que 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.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma
non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores
cun alto grao de autonomía.
CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
CE10 Capacidade de traballo en equipo
CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
CT1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e correcto uso das 2
linguas cooﬁciais da Comunidade Autónoma de Galicia
CT7 Toma de decisións
CT12 Traballo en equipo
CT18 Creatividade
CT23 Capacidade de traballo individual
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Desenvolver as habilidades de comprensión e de expresión escrita.
Ampliar o repertorio léxico e textual na lingua materna español.
Fomentar a aplicación práctica dos coñecementos gramaticais, léxicos e culturais á análise,
creación e revisión de todo tipo de textos.

CB1
CB4
CB1
CB2

Competencias
CE4
CT1
CE3
CE10
CE18

CT23
CT1
CT18

Páxina 1 de 3

Capacitar ao alumnado para analizar, sintetizar e extraer de forma crítica a información principal e CB3
secundaria dunha manifestación discursiva oral ou escrita e poñela en común.
Proporcionarlle a información e ferramentas necesarias ao discente para que manexe con soltura CB5
os recursos bibliográﬁcos de calidade que contribúan a un óptimo desenvolvemento das
actividades profesionais de corrección, tradución e interpretación textual.
Contidos
Tema
Tema 1. A comunicación escrita.

Tema 2. O dicionario como ferramenta de uso.
Tema 3. A comunicación oral.

Tema 4. Como facer unha presentación.

CE18

CT7
CT12

1.1. O proceso da escritura. Principais erros e diﬁcultades.
1.2. Unidades e niveis na organización do texto.
1.3. Claridade, coherencia e cohesión.
2.1. Concepto e caracterización.
2.2. Tipos de dicionarios.
3.1. Discurso oral/ discurso escrito.
3.2. Elementos da comunicación oral.
3.3. Claves para falar en público.
4.1. Fases para a súa elaboración.
4.2. Exemplos de presentacións.

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Actividades introdutorias
2
3
5
Lección maxistral
18
45
63
Resolución de problemas de forma autónoma
14
21
35
Presentación
6
18
24
Traballo tutelado
4
8
12
Traballo
2
7
9
Exame de preguntas de desenvolvemento
2
2
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Actividades introdutoriasAs primeiras sesións están dirixidas a coñecer o grao de coñecemento que ten o alumnado, cales
son os seus intereses e expectativas, que obxectivos pretenden alcanzar, etc. Para iso realízanse
algúns exercicios que teñen como obxecto reﬂectir o coñecemento da lingua e espertar o seu
interese.
Lección maxistral
Actividade teórica. Consiste na exposición dos contidos xerais da materia co obxectivo de
comunicar coñecementos e metodoloxías de análises. As explicacións estarán ordenadas e ben
estruturadas e contarán con exemplos claros que aseguren a comprensión dos contidos.
Ocasionalmente poderán estar apoiadas por presentacións.
Resolución de
Formularanse na aula unha serie de problemas e exercicios relacionados coa materia traballada
problemas de forma
nas clases. O obxectivo é reﬂexionar e relacionar teoría e práctica. Tamén constitúe unha
autónoma
actividade básica para reforzar os coñecementos que se van adquirindo.
Presentación
Actividade práctica. A profesora da materia dará unhas indicacións xerais sobre a forma idónea de
realizar unha presentación oral. A partir destas explicacións esta liña metodológica irá orientada ao
estudiantado. O obxectivo ﬁnal é que o estudiantado realice unha presentación de forma individual,
na que quede reﬂectida a metodoloxía apresa en clase.
Traballo tutelado
Actividade práctica orientada na aula pola docente. Trátase de traballos de curta extensión,
tutelados pola profesora, encamiñados a expor reﬂexións sobre o apreso en clase e a saber
expresalo con corrección.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Traballo tutelado

Exercicios realizados en clase, revisados na aula pola profesora.

Resolución de problemas de forma autónoma

Exercicios realizados en clase, revisados na aula pola profesora.

Probas

Descrición

Traballo

Todos os traballos serán orientados e dirixidos pola docente

Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas
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Presentación

Consistirá na presentación oral dun tema por parte do
alumnado

45

CB2
CB4

Traballo

Consistirá na elaboración de prácticas realizadas en clase.
Para chegar ao 5 nesta parte é preciso presentar a metade
das prácticas máis unha.

10

Exame de preguntas de
desenvolvemento

Consistíirá nunha proba de comunicaión escrita

45

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CB1

CE3
CE10
CE18
CE3
CE4
CE18

CT12
CT18
CT23
CT1
CT7
CT12
CT23

CE3
CE4
CE10
CE18

CT1

Outros comentarios sobre a Avaliación
Ao comezo do curso, o alumnado deberá indicarlle á docente a forma de avaliación pola que optan, é dicir, avaliación
continua (traballos de aula, presentacións, probas, etc.) ou avaliación única (o exame terá lugar na data indicada no
calendario oﬁcial de exames da FFT). Os discentes que se acollan ao sistema de avaliación única realizarán un exame no
que terán cabida cuestións teóricas e prácticas. O exame para o alumnado que opte pola modalidade de avaliación continua
terá lugar durante a última semana do curso. O alumnado que opte pola avaliación continua e que non supere a materia ao
ﬁnal do cuadrimestre poderán presentarse á convocatoria oﬁcial de xullo e ás sucesivas convocatorias, nas que non se
gardarán as cualiﬁcacións obtidas a través das probas, actividades e traballos realizados ao longo do curso. O estudantado
Erasmus poderá realizar as probas coa axuda dun dicionario. O exame de xullo constará dunha parte teórica e unha parte
práctica. Tanto nas probas como no resto dos exercicios propostos ao longo do curso penalizaranse os erros ortográﬁcos, os
erros na expresión, as incoherencias sintácticas, etc.; se durante a corrección de actividades e traballos detéctase copia ou
plaxio, os referidos traballos non se valorarán.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Álvarez Marañón, Gonzalo, El arte de presentar, 1, Gestión 2000, 2012
Ballenato Prieto, Guillermo, Comunicación eﬁcaz, 1, Pirámide, 2013
Cassany, Daniel, La cocina de la escritura, 1, Anagrama, 1995
Bibliografía Complementaria
Estrella Montolío coord., Manual de escritura académica y profesional. Estrategias discursivas, 1, Ariel, 2014
Real Academia Española, Ortografía de la lengua española, 1, Espasa, 2010
Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas, 1, Santillana, 2005
Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, Nueva gramática de la lengua española, 1,
Espasa, 2009
Rodríguez Barcia, Susana, Introducción a la lexicografía, 1, Síntesis, 2016

Recomendacións
Materias que continúan o temario
Lingua A2, II: Introdución ás linguas de especialización: Español/V01G230V01402

Outros comentarios
O alumnado Erasmus debe posuír un nivel de español equivalente a C1.

Páxina 3 de 3

