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Descrición
Esta materia de "Sintaxe da lingua galega I" céntrase no estudo especíﬁco das unidades sintácticas que
xeral
coñecemos como "frase" e "cláusula". Afóndase na análise sintáctica, partindo do verbo como núcleo
predicativo da cláusula e as relacións que establece cos outros constituíntes funcionais e mais as
implicacións semánticas e pragmáticas que diso derivan. Estúdase tamén a estrutura interna dos
constituíntes frásticos. Préstase especial atención á descrición de aspectos sintácticos diferenciais do galego
con respecto ás linguas veciñas.
Competencias
Código
CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúa
as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de
problemas dentro da súa área de estudo.
CB2 Que o estudantado demostre 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.
CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores
cun alto grao de autonomía.
CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.
CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.
CG8 Capacidade para participar en debates e actividades de grupo e organizalos, desenvolvendo un pensamento
autónomo e crítico.
CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa.
CE2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa.
CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística.
CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística.
CT1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.
CT5 Capacidade de xerar novas ideas.
CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.
CT10 Capacidade de análise e síntese.
CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.
CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias
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Saber describir un feito lingüístico en termos sintácticos, ben oralmente ou por escrito,
recoñecendo as relacións que se establecen entre as unidades sintácticas.

Saber analizar sintacticamente enunciados en galego dun modo argumentado e facer a súa
representación.

Saber interpretar os elementos que modiﬁcan a gramaticalidade e o sentido dos enunciados en
galego, ou que provocan ambigüidade.
Saber usar e explicar construcións sintácticas diferenciais do galego.

Contidos
Tema
1. A sintaxe: deﬁnición e relación con outras
disciplinas gramaticais.
2. A cláusula: caracterización e clasiﬁcación.

3. A frase: caracterización e clasiﬁcación.

4. A corrección sintáctica en galego.

CB1 CG1 CE1 CT1
CG7 CE2 CT10
CE5 CT11
CE8
CB2 CG7 CE1 CT1
CE2 CT2
CE5 CT8
CE8
CB5 CG1 CE1 CT1
CG8 CE2 CT5
CT10
CB1 CG8 CE1 CT2
CE2 CT5
CT11
CT12

A análise sintáctica. Unidades e relacións sintácticas. Funcións sintácticas,
semánticas e informativas. Bibliografía de sintaxe do galego.
O verbo como núcleo-PREDICADO da cláusula. Niveis de
complementación: argumentos, adxuntos e elementos periféricos.
Estrutura funcional da cláusula: particularidades nas funcións sintácticas
(SUX prepositivos?, o redobro de clíticos, a+CDIR, tipos de CIND, tipos de
complementos prepositivos, tipos de atributos...). Tipos de construcións
sintácticas. Clasiﬁcación das cláusulas e oracións.
A frase nominal: estrutura e funcións. Determinantes, núcleo e
modiﬁcadores. Tipos de modiﬁcadores: argumentais / adxuntos;
especiﬁcativos / explicativos; relacionais / cualiﬁcativos; a aposición.
Estrutura e funcións básicas dos outros tipos de frase (adxectiva, adverbial
e prepositiva).
Aspectos de sintaxe diferencial do galego: os pronomes persoais átonos
(colocación e funcións), uso do inﬁnitivo conxugado, uso do futuro de
subxuntivo, nexos comparativos, os relativos, usos errados de perifrases
verbais, os determinantes e as contraccións...

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas
24
50
74
Lección maxistral
16
48
64
Eventos cientíﬁcos
2
2
4
Actividades introdutorias
2
2
4
Exame de preguntas de desenvolvemento
4
4
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Resolución de
problemas

Lección maxistral

Descrición
Refírese ás actividades en que se formulan problemas e /ou exercicios relacionados cos contidos da
materia, así como resumos de lecturas que complementan as leccións maxistrais. Préstase especial
atención á análise sintáctica constituto-funcional de textos en árbore e ó comentario gramatical
razoado e argumentado de construcións sintácticas problemáticas en canto á súa interpretación.
Naqueles casos en que o profesor entregue previamente os exercicios, recoméndase que o/a
alumno/a os traia traballados.
Para o ALUMNADO SEMIPRESENCIAL, o profesor colgará na plataforma MOOVI as prácticas para
facer e deixará un prazo de tempo para a súa resolución. Rematado este, faralles chegar via e-mail,
ou dende a propia plataforma, un solucionario para a súa autocomprobación.
Son as horas que o docente dedicará a expoñer contidos da materia e as directrices e bases
teóricas dos traballos, exercicios ou análises sintácticas que deberá facer o alumnado.
Recoméndase que cando o profesor facilite por adiantado fotocopias ou outro material o alumnado
leve previamente traballado ese material.
O ALUMNADO SEMIPRESENCIAL disporá dos materiais necesarios para avanzar en cada unidade
temática na plataforma de ensino virtual MOOVI ou, no seu caso, en fotocopia ou PDF; o profesor
poderá facerllos chegar tamén a través de e-mail. Poderán gravarse a través do Campus remoto.
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Eventos cientíﬁcos

Refírese a conferencias, charlas, exposicións, mesas redondas, debates... realizados por poñentes
de prestixio, que permiten afondar ou complementar os contidos da materia ou relacionados con
ela.
Actividades introdutoriasSon as actividades que se realizan o primeiro día de clase dedicadas a expoñer os obxectivos, as
principais tarefas do curso (lecturas e traballos de redacción obrigatorios) e a bibliografía da
materia.
Sería conveniente que o ALUMNADO SEMIPRESENCIAL acudise a esta sesión de presentación. Ese
día dáse material fotocopiado. De non ser posible, o ALUMNADO SEMIPRESENCIAL deberá poñerse
en contacto co profesor vía e-mail.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de
problemas

O docente terá titorías individualizadas ou en pequeno grupo cando así o requira o alumnado en
canto ás directrices que debe seguir nos traballos de redacción, no resumo de lecturas, ou nos
comentarios dos erros cometidos nas análises sintácticas que se manden entregar como parte da
avaliación. Para o ALUMNADO SEMIPRESENCIAL realizaranse sesións presenciais, tipo SEMINARIO, a
través do Campus remoto, distribuídas ó longo do cuadrimestre (a convir entre profesor e alumno),
co ﬁn de que o alumnado poida solucionar dúbidas e solicitar explicacións sobre puntos concretos do
temario. Así mesmo será atendido en horas de titoría vía e-mail ou a través do uso do despacho
virtual na maior rapidez posible.

Lección maxistral

Existe a posibilidade para o alumnado SEMIPRESENCIAL da gravación en vídeo das clases maxistrais
a través do Campus remoto.

Avaliación
Descrición
Resolución de
problemas

Durante o curso, o docente especiﬁcará que actividades prácticas
das propostas son avaliables. Especiﬁcamente, o estudante deberá
entregar a análise sintáctica de 4 textos propostos polo profesorado,
o resumo crítico de 3 artigos da "Bibliografía", antes do exame
escrito (un dos artigos deberá ser exposto oralmente na aula), e a
redacción de 3 textos de diferente tipo. Tamén se valorará a
participación activa na resolución e comentario das outras
actividades. Estas actividades tamén son obrigadas para o
ALUMNADO SEMIPRESENCIAL.
Lección maxistral
Valorarase a asistencia ás clases maxistrais, sempre e cando sexa
máis do 80% delas así como a participación nelas. Para o
ALUMNADO SEMIPRESENCIAL esta puntuación súmase á parte
"Resolución de problemas ou exercicios".
Exame de preguntas Realizarase unha única proba escrita sobre os contidos teóricode desenvolvemento prácticos da materia na última semana de clases.
O ALUMNADO SEMIPRESENCIAL realizará os exames sempre de xeito
presencial na mesma data có resto do alumnado.
O alumnado de avaliación única, sexa semipresencial ou presencial,
realizará un exame escrito na data que dispoña o calendario oﬁcial
de exames da convocatoria de decembro/xaneiro da Facultade.

Cualiﬁcación
35

Competencias
Avaliadas
CB1 CG7 CE1 CT1
CB2 CG8 CE2 CT2
CB5
CE5 CT5
CE8 CT8
CT10
CT12

5

CB2 CG1
CG7
CG8

CT1
CT10
CT11

60

CB2 CG7 CE1 CT1
CE2 CT2
CE5 CT10
CE8

Outros comentarios sobre a Avaliación
Existen dous sistemas de avaliación da materia:a) Avaliación continua, para o alumnado que asista regularmente ás
clases presenciais, e realice e entregue as tarefas deavaliación indicadas polo profesor en tempo e forma. É obrigatoria a
entrega dos 3 resumos críticos das lecturas de 3 artigos da bibliografía (un dos artigos deberá ser exposto oralmente na
aula), asi como de 3 redaccións de textos de diferente tipo. A puntuación ﬁnal obterase da suma das porcentaxes das
puntuacións expresadas arriba. De non superar algunha das actividades que se avalían, o profesor poderá mandar repetilas.
En todo caso, na convocatoria de decembro/xaneiro, o/ alumno/a polo menos deberá ter aprobado o apartado "Exame
de preguntas de desenvolvemento" que se celebrará a última semana de clase. O ALUMNADO SEMIPRESENCIAL tamén
se examinará ese día co resto do alumnado. De non superar esas probas escritas, o alumnado deberá examinarse
dun exame escrito na convocatoria oﬁcial de xullo, nas datas oﬁciais que dispoña o calendario oﬁcial da
Facultade. Se por causa xustiﬁcada algún alumno/a non pode cumprir a condición de asistencia ás clases e a entrega en
tempo das tarefas, deberá comunicarllo ó docente, quen poderá habilitar outras actividades compensatorias. No caso de que
o/a alumno/a renuncie á avaliación continua ou incumpra as condicións esixidas pasará a ser avaliado polo sistema de
"Avaliación única".b) Avaliación única. O alumnado que non opte polo sistema de "avaliación continua", para superar a
materia na convocatoria de decembro/xaneiro deberá examinarse sobre todos os contidos da materia nun exame ﬁnal
único escrito que se realizará na data oﬁcial que dispoña o calendario oﬁcial de exames da convocatoria de
decembro/xaneiro da Facultade. En caso de non superar ese exame, o/a alumno/a deberá volver examinarse por medio
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doutro exame escrito na convocatoria de xuño/xullo na data que dispoña a Facultade. Os/as alumnos/as que opten por
este sistema poderán asistir ás aulas e ser atendidos nas titorías cando o solicitaren.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Álvarez, R. & Xove, X., Gramática da lingua galega, 1ª, Galaxia, 2002
Freixeiro Mato, X. R., Gramática da lingua galega. II. Morfosintaxe, 2ª, A Nosa Terra, 2002-2006
Fernández Salgado, Xosé A., Apuntamentos da materia. Sintaxe I, Edición do autor, 2019
Álvarez, R., A deﬁnición dun estándar sintáctico: problemas, cautelas, límites...", En R. Álvarez & H. Monteagudo,
pp. 359-376, 2005
Cidrás Escáneo, F., As construccións pronominais en galego. Proposta de clasiﬁcación e caracterización, 1ª, En
M. Brea & F. Fernández Rei, v. I, 101-25, 1991
Moure, T., Mallando nos Complementos directos: un ornitorrinco na sintaxe do galego, 1ª, Revista galega de
Filoloxía, nº 11, 79-103, 2010
Pena Romay, X. A., Alternancia en galego dos pronomes átonos de acusativo e dativo en verbos que rexen
ámbalas dúas posibilidades, 1ª, Rosario Álvarez et al.(eds.) v.IV, 129-137, 2004
Centro de Investigacións Ramón Piñeiro (CILL-RP), BILEGA, Bibliografía informatizada da lingua galega.,
Bibliografía Complementaria
Bosque I. e Demonte, V. (dir.), Gramática descritiva de la lengua española. 3 t., 1ª, Espasa Calpe, 1999
Raposo, Eduardo et al., Gramática do Português. 2 vol., 1ª, Fundaçao Calouste Gulbenkian, 2014
Real Academia Española (2010), Nueva gramática de la lengua española: manual., 1ª, Espasa, 2010
En R. Álvarez & H. Monteagudo (eds.), Norma lingüística e variación., 1ª, Consello da Cultura Galega - ILG, 2005
M. Brea & F. Fernández Rei (coords.), Homenaxe ó profesor Constantino García, 1ª, Universidade, 1991
F. Cidrás & F. Dubert, A gramática galega, un río de curso curto e sinuoso. Panorama histórico dos estudios
gramaticais sobre o galego., 1ª, Labor Histórico. Lingüística Galega, v. 3, nº 1, 2017
Recomendacións
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Morfoloxía da lingua galega/V01G400V01901

Outros comentarios
- Para poder seguir esta materia precísase ter un coñecemento elevado do galego. Continúase en Sintaxe da Lingua Galega
II, en 4º curso.
- A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un 0 nesa proba. Alegar descoñecemento
do que supón un plaxio non eximirá o estudantado da súa responsabilidade neste aspecto.
-Na avaliación terase en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección
lingüística.
-É responsabilidade do estudantado consultar os materiais dispoñibles na plataforma MOOVI (novidades, documentos,
cualiﬁcacións etc.) e estar ao tanto dos avisos e das datas de realización de probas.
-O primeiro día de clase o profesor fornecerá unha bibliografía básica de traballos sobre sintaxe do galego, dos cales o
alumnado poderá elixir algúns para resumir, como alternativa ós indicados polo profesor.
Plan de Continxencias
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
non totalmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento
da docencia dun xeito mais áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
MANTÉÑENSE TODAS AS METODOLOXÍAS COA EXCEPCIÓN DE QUE SE LEVARÍAN A CABO MEDIANTE AS FERRAMENTAS
PROPORCIONADAS POLA UNIVERSIDADE DE VIGO A TRAVÉS DO CAMPUS REMOTO (AULAS E DESPACHOS VIRTUAIS, CORREO
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ELECTRÓNICO, FAITIC...)
* Metodoloxías docentes que se modiﬁcan
NINGUNHA
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
A TRAVÉS DO CAMPUS REMOTO DA UVIGO (AULAS E DESPACHOS VIRTUAIS, CORREO ELECTRÓNICO, FAITIC...) BAIXO A
MODALIDADE DE CONCERTACIÓN PREVIA.
* Modiﬁcacións (se proceder) dos contidos a impartir
NINGUNHA
* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
NINGUNHA
* Outras modiﬁcacións
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Proba XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
SEN CAMBIOS
* Probas pendentes que se manteñen
Proba XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
TODAS
* Probas que se modiﬁcan
[Proba anterior] => [Proba nova]
NINGUNHA
* Novas probas
* Información adicional

NA MODALIDADE MIXTA, NA QUE UNHA PARTE DO ESTUDANTADO PERMANECERÁ NA CLASE, SEGUINDO O RESTO DO
ESTUDANTADO AS CLASES DUN MODO PREFERENTEMENTE SÍNCRONO OU ASÍNCRONO DEPENDENDO DA FERRAMENTA QUE
MELLOR SE ADAPTE A CADA UNHA, AS METODOLOXÍAS, A ATENCIÓN PERSONALIZADA E A AVALIACIÓN SERÁN AS MESMAS
QUE AS DA MODALIDADE PRESENCIAL, ADAPTANDO OS GRUPOS E QUENDAS PARA CUMPRIR COA NORMATIVA SANITARIA.

Páxina 5 de 5

