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Análise da organización do léxico español a través das súas relacións semánticas e os seus procesos de
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formación
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.
CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao exercicio da actividade
profesional cunha formación versátil e interdisciplinar.
CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.
CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo baseándose nos
coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías.
CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa.
CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística.
CT1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.
CT3 Coñecementos xerais sobre a área de estudo (lingüística, linguas galega, española, portuguesa, latina, literaturas,
tecnoloxías, estudios culturais)
CT6 Capacidade de xestionar a información.
CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.
CT9 Capacidade crítica e de autocrítica.
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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Esta materia prioriza a consecución, por parte dos *discentes, das bases teóricas fundamentais da CB1 CG1 CE1 CT1
*Semántica e o Léxico da lingua española. En concreto, os estudantes formaranse no relativo ao CB2 CG2 CE5 CT2
coñecemento de unidades e relacións *semánticas e da morfoloxía léxica.
CB5 CG7
CT3
CG9
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
Contidos
Tema
1. As relacións semánticas

2. A formación de palabras

3. A extensión e cambio de signiﬁcado

1.1. Relacións de inclusión
1.1.1. Hiponimia
1.1.2. Meronimia
1.2. Relacións de exclusión
1.2.1. Incompatibilidade
1.2.2. Oposición
1.3. Sinonimia
1.4. Relacións non clásicas
2.1. Unidades e procesos
2.2. Familias morfolóxicas
2.2.1. Familia léxica
2.2.2. Familia funcional
2.2.3. Familia aﬁxal
3.1. Tipos de extensión e cambio
3.2. Procesos de extensión e cambio

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Estudo de casos
18
25
43
Resolución de problemas
10
20
30
Lección maxistral
10
10
0
Traballo
10
40
50
Autoavaliación
17
17
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipótese, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.
Actividade na que se formulan problema e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase utilizar como complemento da lección
maxistral.
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Estudo de casos

Resolución de
problemas

Lección maxistral

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de casos

Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipótese, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.

Resolución de
problemas

Actividade na que se formulan problema e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase utilizar como complemento da lección
maxistral.

Avaliación
Descrición

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
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Traballo

O alumnado deberá entregar dous traballos, un a metade do curso sobre
os dous primeiros temas e outro ao ﬁnal sobre o tema3.

90

AutoavaliaciónHaberá probas de autoevalución que o alumnado fará a través da
plataforma docente e que se corresponderán con cada un dos subtemas
(dependendo da extensión destes).

10

CB1 CG1 CE1 CT1
CB2 CG2 CE5 CT2
CB5 CG7
CT3
CG9
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CB1 CG1 CE1 CT1
CB2 CG2 CE5 CT2
CB5 CG7
CT3
CG9
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12

Outros comentarios sobre a Avaliación
Avaliación continua
Este é o método normal de avaliación e o máis adecuado. O alumnado deberá entregar dous traballos cuxo tema será
discutido co profesor, un sobre os dous primeiros temas e outro sobre o último tema.
Avaliación única
Aquel alumnado que, por algunha causa, preﬁra a avaliación única, fará un exame ao ﬁnal do cuadrimestre na data oﬁcial
que indica a FFT.
Segunda edición de actas
O alumnado que teña que presentarse a esta edición terá que entregar nas datas que marque a FFT os dous traballos
establecidos para o curso normal que serán semellantes aos realizados na anterior edición tanto en temática como en
extensión.
Semipresenciales
Dado a natureza dos sistemas de avaliación, o alumnado semipresencial está sometido aos mesmos sistemas de avaliación
que o presencial.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bosque, Ignacio y Violeta Demonte, Gramática descriptiva de la lengua española, Espasa Calpe, 1999
Academia Española, Real, Nueva gramática de la lengua española, Espasa Calpe, 2009
Croft, W. y D. Alan Cruse, Lingüística cognitiva, Akal, 2004
Bibliografía Complementaria
Murphy, M. Lynne, Semantic Relations and the Lexicon Antonymy, Synonymy, and Other Paradigms, Cambridge
University Press, 2003
Recomendacións

Plan de Continxencias
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
parcialmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da
docencia dun modo máis 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.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
Mantéñense as mesmas metodoloxías, para a lección maxistral combinaráse a clase síncrona con vídeos explicativos de
forma asíncrona a través de MOOVI.

Páxina 3 de 4

A atención personalizada realizaráse por medio de titoría personalizadas a través do despacho virtual.
Non hai ningunha modiﬁcación dos contidos ou a bibliografía.
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Mantéñense tamén os sistemas de avaliación pois poden facerse de xeito virtual.
No caso de que algún alumno ou alumna opte pola avaliación única, o exame realizaráse a través de MOOVI de forma
síncrona e na data que marque a FFT.
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