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(*)Facultade de Filoloxía e Tradución
(*)
(*)
Horarios

Horarios
(*)
http://webs.uvigo.es/ﬀt/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=74

(*)Grao en Linguas Estranxeiras
Subjects
Year 2nd
Code

Name

Quadmester

Total Cr.

V01G180V01301

Introdución á literatura do
primeiro idioma estranxeiro:
Inglés

1st

9

V01G180V01302

Primeiro idioma estranxeiro
V: Inglés

1st

6

V01G180V01303

Pronunciación do primeiro
idioma estranxeiro: Inglés

1st

9

V01G180V01304

Segundo idioma estranxeiro
III: Francés

1st

6

V01G180V01305

Segundo idioma estranxeiro
III: Alemán

1st

6

V01G180V01401

Análise e interpretación
literaria de textos do primeiro 2nd
idioma estranxeiro: Inglés

9

V01G180V01402

Morfosintaxe do primeiro
idioma estranxeiro: Inglés

2nd

9

V01G180V01403

Primeiro idioma estranxeiro
VI: Inglés

2nd

6

V01G180V01404

Segundo idioma estranxeiro
IV: Francés

2nd

6

V01G180V01405

Segundo idioma estranxeiro
IV: Alemán

2nd

6
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IDENTIFYING DATA
Introdución á literatura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés
Subject
Introdución á
literatura do
primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Code
V01G180V01301
Study
Grao en Linguas
programme Estranxeiras
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
9
Mandatory
2
1c
Teaching
language
Department Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Coordinator Vázquez García, María Celia
Lecturers
Vázquez García, María Celia
E-mail
celiavg@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
General
Esta materia, primeira que se cursa da materia Literatura do primeiro idioma estranxeiro, proporciona un
description panorama xeral da historia da literatura inglesa. Introduce os movementos e autores máis relevantes da
literatura británica, principalmente, no seu marco histórico e cultural. Ademais, iníciase ao estudante na
utilización dos recursos académicos e as técnicas necesarias para ler, analizar e situar as obras literarias no
seu contexto e para elaborar ensaios académicos.
Competencias
Code
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.
CB3 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.
CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado
coma non especializado.
CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía.
CE2 Identiﬁcar as principais contribucións teóricas nos distintos ámbitos xeográﬁcos, sociais e culturais da literatura do
primeiro idioma estranxeiro, desde unha perspectiva que teña en consideración os valores democráticos, de igualdade
social, de xénero, raza e orientación sexual, así como dunha cultura para a paz.
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.
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.
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CT3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área
de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
Resultados de aprendizaxe
Learning outcomes
Competences
Coñecemento e comprensión de autores/as, obras e movementos representativos da literatura do CB2
CE2
CT3
primeiro idioma estranxeiro.
CB3
CE3
CB4
CE4
CB5
CE5
CE10
CE11
CE12
Desenvolvemento de hábitos críticos que permitan explourar os textos de forma autónoma e
CB2
CE4
creativa.
CB3
CE5
CB5
CE8
CE10
CE11
Valoración das contribucións feitas polas mulleres e as minorías na expresión literaria do primeiro CB3
CE2
CT3
idioma
CB4
CE4
estranxeiro.
CE10
CE11
Comprensión dos conceptos fundamentais relacionados coa creación e o análise dos textos
CB2
CE2
literarios.
CB3
CE3
CB4
CE4
CB5
CE5
CE6
CE10
Adquisición dun método de comentario de texto que permita o análise sobre a mera
CB2
CE3
interpretación.
CB3
CE5
CB5
CE11
CE12
Eﬁcacia na consulta de fontes bibliográﬁcas con un certo grao de autonomía e asúa posterior
CB3
CE3
CT3
utilización
CE4
en exposicións ou argumentacións en torno a temas literarios.
CE5
CE7
CE8
CE11
Iniciación á investigación literaria mediante a realización de traballos especíﬁcos que fomenten a CB2
CE3
escritura cientíﬁca sobre os temas literarios.
CB3
CE4
CB4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE11
CE12
Contidos
Topic
Unit 1. The Anglo-Saxon Period or Old English
Period (449-1066)

Unit 2. The Medieval period (1066-1485)

Unit 3. The English Renaissance and the Puritan
Age (1485-1660)

Unit 4. The Restoration and the Eighteenth
century (1660-1798)

1.1. Anglo-Saxon poetry.
1.1.1. Epic poetry
1.1.2. Elegiac poetry.
1.2. Anglo-Saxon prose.
2.1 Chivalry and romance.
2.2 Drama of the Middle Ages.
2.3 Chaucer and The Canterbury Tales.
3.1.Elizabethan poetry
3.2 Elizabethan drama: Shakespeare
3.3 Stuart drama.
3.4 Metaphysical and Cavalier poets.
3.5 Milton
4.1. Restoration drama.
4.2. Augustan poetry.
4.3. The origins of the novel: Defoe and Swift.
4.4. Evolution of the novel: Richardson and Fielding.
4.5. The Gothic and the sentimental novel.
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Unit 5. The Nineteenth century: Romantic Age
(1798-1832) and Victorian Age.

5.1. Romanticism
5.2. The Victorian novel.
5.3. Victorian prose.
5.4. Victorian drama.

Planiﬁcación
Class hours

Hours outside the
Total hours
classroom
Actividades introdutorias
5
9
14
Sesión maxistral
44
40
84
Traballos de aula
18
28
46
Prácticas autónomas a través de TIC
26
26
0
Probas de tipo test
5
8
13
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
6
36
42
*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Metodoloxía docente
Description
Actividades introdutoriasNesta actividade dedicaremos un tempo a explicar a maneira na que se desenvolverán as clases e
o tipo de actividades que levarán a cabo para cumprir cos obxectivos.
Sesión maxistral
Constitúen o maior volume de docencia presencial. Nestas expóñense os contidos teóricos da
materia segundo o temario detallado no paso 3. Pedirase ao estudante que se familiarice cos
termos e conceptos fundamentais de cada tema por adiantado. As exposicións da docente
realizaranse asistidas de diversos recursos multimedia: presentacións de power point, gravacións
de audio e visionado de películas relacionadas coas obras de lectura obrigatoria.
Traballos de aula
O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión da
profesora.
Prácticas autónomas a Porase a disposición do estudante un servizo de consulta por correo electrónico como extensión
través de TIC
das titorías presenciais, así como os recursos da plataforma virtual Faitic da UVI, entre os que
estarán a guía docente máis detallada coa listaxe das lecturas obrigatorias, a lista de textos para os
traballos críticos, o calendario da materia, a organización docente semanal, o modelo de ﬁcha de
lectura, diversas ligazóns a páxinas webs de relevancia para a materia, un modelo de exame virtual
para que o estudante se familiarice co tipo de exame e calquera outra información ou recursos
electrónicos que sexan interesantes para o alumnado. Os estudantes poderán traballar en grupo
elaborando un glosario das distintas unidades da materia, así como dispor dun foro para facer
comentarios sobre os diferentes textos de lectura obrigatoria.
Atención personalizada
Methodologies

Description

Prácticas autónomas a través As horas de tutoría do docente, ás que o alumno pode acudir de forma individual, servirán
de TIC
para recoller datos sobre a marcha da materia, para que manifesten calquera inquietude ou
achega con respecto ao desenvolvemento do programa. Revisarase a elaboración do
portafolios co propio estudante.
Avaliación
Description
Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Realizaranse dúas probas escritas que comprenderán os aspectos
teóricos e prácticos relacionados co contido de cada unha das unidades
do programa e as lecturas obrigatorias que lle correspondan e poderán
combinarse con outro tipo de preguntas breves. A primeira proba
realizarase unha vez terminada a unidade 3 (arredor da primeira
semana de novembro). A segunda proba incluirá os contidos das
unidades 4 e 5 e as lecturas obrigatorias que non entrasen no exame
anterior. Cada proba ten o valor do 50 % e a suma destas probas
escritas valerá o 100 % da cualiﬁcación ﬁnal.

Qualiﬁcation
100

Evaluated
Competencess
CE2
CT3
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE10
CE11

Other comments on the Evaluation
A avaliación na primeira edición de actas será continua, segundo o indicado máis arriba. A asistencia ás aulas non é
obrigatoria. Para a evaluación continua é obrigatorio realizar as duas probas previstas na avaliación. As probas non
realizadas contarán coma un cero. As datas das probas avalíabeis serán anunciadas no cronograma, na aula e en Faitic con
antelación suﬁciente. Se un/ha alumno/a, por causas de forza maior debidamente xustiﬁcadas, non puidese realizar algunha
proba, deberá falar co profesorado con anterioridade á data de realización da proba para establecer unha nova data.
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É responsabilidade do alumnado estar en contacto coa materia tanto se asiste ás aulas como se non.
Os estudiantes que non realicen a avaliación continua serán avaliados mediante unha única proba ao ﬁnal do cuatrimestre
(100% da nota) que se realizará na última semana do período docente, o día 11 de xaneiro de 2016. A data dos exames
escritos da avaliación continua será anunciada a través de Faitic e na aula. A copia ou plaxio en calquera tipo de traballo ou
exame suporá un cero nesa proba.
Segunda edición de actas:
O alumnado que non supere a materia na primeira edición de actas poderase presentar en XULLO para a segunda edición de
actas. A avaliación consistirá nunha única proba ﬁnal de toda a materia (100% da caliﬁcación) nas datas de exames oﬁciais
aprobadas pola Xunta de Facultade.

Bibliografía. Fontes de información
Libro de texto:
Alexander, Michael A History of English Literature. Basingstoke: Palgrave Macmillan 3rd edition (2013).
Libros de lectura obrigatoria:
Jane Austen: Pride and Prejudice
Emily Brontë: Wuthering Heights
Oscar Wilde: The Importance of Being Earnest
George B. Shaw: Pygmalion
Healy and Clark. The Arnold Anthology of British and Irish Literature in English. London: Arnold, 1997.
The Norton Anthology of English Literature. 9th edition, 2 vols. New York: Norton, 2012.
Barnard, Robert. A Short History of English Literature. Oxford: Basil Blackwell, 1994.
Carter, Ronald &John McRae. The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland. London and New York:
Routledge, 2001.
Sanders, Andrew.The Short Oxford History of English Literature. 3rd edition. Oxford: Oxford University Press, 2004.
Gaskell, Philip. Landmarks in English Literature. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 1998.
Villalba, Estefanía. Claves para interpretar la literatura inglesa. Madrid: Alianza, 1999.
Widdowson, Peter. The Palgrave Guide to English Literature and its contexts, 1500-2000. London: Palgrave, 2004.
Ademais das lecturas obrigatorias, o alumnado deberá ler fragmentos de textos literarios seleccionados para a súa análise
nas clases prácticas ou para os traballos individuales.
O resto da bibliografía entregarase o primeiro día de clase.

Recomendacións
Subjects that continue the syllabus
Análise e interpretación literaria de textos do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01401
Ámbitos literarios I do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01502

Other comments
Recoméndase o uso dos recursos da biblioteca.
A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección
lingüística.
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IDENTIFYING DATA
Primeiro idioma estranxeiro V: Inglés
Subject
Primeiro idioma
estranxeiro V:
Inglés
Code
V01G180V01302
Study
Grao en Linguas
programme Estranxeiras
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
6
Mandatory
2
1c
Teaching
Inglés
language
Department Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Coordinator Figueroa Dorrego, Jorge Juan
Lecturers
Figueroa Dorrego, Jorge Juan
Gonzalez Szamocki, Miguel Guido
E-mail
jdorrego@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
General
Materia que amplía os coñecementos de inglés instrumental obtidos no primeiro curso de Grao, ata acadar un
description nivel avanzado nas competencias lingüística e comunicativa do idioma.
Competencias
Code
CE1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes contextos sociais,
profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as destrezas de comprensión e
expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade social e cultural, incluíndo a defensa
dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da
democracia e a cultura da paz.
CE5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e aproveitamento para
o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios.
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.
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.
CT5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores
cun alto grao de autonomía.
Resultados de aprendizaxe
Learning outcomes
Comprensión dos conceptos gramaticais básicos e a súa expansión.

Adquisición dos coñecementos necesarios para expresarse na lingua obxecto de estudo.

Desenvolvemento das habilidades de comprensión e expresión oral e escrita no primeiro idioma
estranxeiro
Comprensión dos aspectos gramaticais indispensabeis para a organización do discurso oral.

CE1
CE5
CE8
CE1
CE5
CE8
CE1

CE1
CE5
Comprensión dos conceptos básicos e avanzados da lectura e redación de textos
CE1
CE5
Adquisición dos coñecementos neesarios para expresarse oralmente e por escrito co vocabulario e CE1
organización apropiados
Desenvolvemento da aprendizaxe autónoma na aplicación dos coñecementos gramaticais e
léxicos a contextos orais e escritos.

Competences
CT1
CT5
CT1
CT5
CT1
CT5
CT1
CT5
CT1
CT5
CT1
CT5
CT5

Contidos
Topic
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I. Use of English

1. Advanced practice of conditional forms, modals, future forms, relative
clauses, and ing forms.
2. Expressing wishes and regrets
3. Expressing reason, result and purpose
4. Participle clauses
5. Reported speech
6. Collocations
7. Idioms and ﬁxed phrases
8. Word formation
9. Connotation
10. Vocabulary about personality, jobs, technology, business, the city,
study, and fashion.
Listening to recordings set in a variety of situations, with one or more
speakers, talking about themselves, other people, diﬀerent cultures, jobs,
or instructions, at an advanced level.
Speaking about oneself and other people, role playing, discussing,
comparing and contrasting, making decisions, stressing, using supportive
expressions and academic language, and responding to oral, visual and
written prompts, at an advanced level.
Reading and analysing texts from various sources (newspapers,
magazines, books, leaﬂets, brochures, etc) and about diﬀerent topics
(such as other cultures, celebrities, instructions, jobs, technology, cities,
etc.), at an advanced level.
Formal and informal writing, letters and emails, essays, and reports, at an
advanced level.

II. Listening

III. Speaking

IV. Reading

V. Writing

Planiﬁcación
Class hours

Hours outside the
classroom
0
22
18
12
12

Total hours

Actividades introdutorias
2
2
Sesión maxistral
22
44
Traballos de aula
18
36
Debates
6
18
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma 0
12
autónoma
Resolución de problemas e/ou exercicios
4
34
38
*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Metodoloxía docente
Description
Actividades introdutoriasPresentación da materia, os seus obxectivos, a metodoloxía que se empregará e o sistema de
avaliación.
Sesión maxistral
Exposición dos contidos de gramática e vocabulario. As explicacións teóricas acompañaranse de
exercicios ou outras actividades a desenvolver polo alumnado.
Traballos de aula
Actividades prácticas para o desenvolvemento das destrezas orais e escritas.
Debates
Discusións organizadas sobre temas especíﬁcos relacionados cos contidos do curso.
Resolución de
Realización de exercicios prácticos relacionados cos contidos do curso.
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma
Atención personalizada
Methodologies

Description

Debates

Cando sexa preciso, os profesores prestarán axuda personalizada ao alumnado
ben na aula ou en horario de titorías.

Resolución de problemas e/ou exercicios Cando sexa preciso, os profesores prestarán axuda personalizada ao alumnado
de forma autónoma
ben na aula ou en horario de titorías.
Tests

Description

Resolución de problemas e/ou exercicios Cando sexa preciso, os profesores prestarán axuda personalizada ao alumnado
ben na aula ou en horario de titorías.
Avaliación
Description

Qualiﬁcation

Evaluated
Competencess
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Debates
Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma
Resolución de problemas
e/ou exercicios

Discusións organizadas sobre temas especíﬁcos relacionados
cos contidos do curso
Realización de exercicios de escritura relacionados cos contidos
do curso

10

Probas orais e escritas para avaliar o uso do vocabulario e a
gramática, así como as destrezas orais e escritas, ao ﬁnal do
cuadrimestre.
O valor de cada unha desas probas será o seguinte: Use of
English: 20%, Listening: 20%, Speaking: 10%, Reading: 20% e
Writing: 10%.

80

CE1

CT1
CT5
CT1
CT5

CE1
CE5
CE8

CT1
CT5

10

Other comments on the Evaluation
1ª EDICIÓN DE ACTAS
Avaliación continua:
O proceso de avaliación arriba descrito está deseñado para o alumnado que asista regularmente a clases. O alumnado que
non poida asistir con regularidade por algunha razón xustiﬁcada deberá comunicalo ao profesorado a principios do
cuadrimestre, e será avaliado polo sistema de avaliación única explicado abaixo.
As probas para avaliar o uso da gramática e vocabulario e as catro destrezas faranse a última semana do cuadrimestre, en
datas, horas e aulas que se anunciarán con antelación tanto nas clases como a través de Faitic. A entrega de traballos
escritos será a semana despois do periodo de traballo autónomo. As datas para a participación en debates durante o
cuadrimestre tamén serán comunicadas con antelación polo profesorado. As porcentaxes correspondentes a estas últimas
actividades uniranse ás das probas ﬁnais para que tanto o Speaking como o Writing supoñan un 20% da nota cada un, como
os demáis apartados.
Avaliación única
Excepcionalmente, como se dixo antes, aqueles estudantes que non poidan asistiren ás aulas con regularidade e, por tanto,
non poidan participar nos debates e entregar traballos, pasarán a ser avaliados a través das probas orais e escritas ﬁnais.
Esas probas suporán o 100% da súa avaliación, contando cada parte (Use of English, Listening, Speaking, Reading e Writing)
un 20%.
2ª EDICIÓN DE ACTASO alumnado que non se presente ou suspenda ao ﬁnal do cuadrimestre poderá presentarse aos
exames de xullo nas datas que marque o calendario oﬁcial do centro. Aqueles que se presentaran anteriormente pero foron
cualiﬁcados con Suspenso poderán facer somentes as partes nas que non acadara un 5, podendo conservar as notas das
partes que teña aprobadas. Para os estudantes que non se presentaran antes, as probas orais e escritas contarán o 100% da
súa nota, e cada parte un 20% tal como se explica no apartado de avaliación continua.
OUTROS COMENTARIOS
Durante a realización dos exames non se permite a utilización de dicionarios, ordenadores, ou calquera outro aparato
electrónico, con ou sen conexión a internet.
A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de actividade suporá un cero nesa parte. Alegar descoñecemento do que
supón un plaxio non eximirá ao alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

Bibliografía. Fontes de información
Para o desenvolvemento das sesións teórcas e prácticas utilizarase o seguinte libro de texto, que todo estudante que
curse esta materia debe ter e traer a clases:
O'Dell, Felicity and Annie Broadhead. Objective Advanced. Student's Book without answers. Cambridge:
Cambridge University Press. 2014 (4th edition).
Bibliografía adicional recomendada
Bailey, S. 2006. Academic Writing. A Handbook for International Students. 2nd ed. London: Routledge.
Carter, M & M. McCarthy. 2006. Cambridge Grammar of English. Cambridge: C.U.P.
Carter, R., M. McCarthy, G. Mark & A. OKeeﬀe. 2011. English Grammar Today. An A-Z of Spoken and Written
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Grammar. Cambridge: Cambridge University Press. [with workbook]
Craven, M 2011. Real Listening and Speaking 4 (C1 Advanced). Cambridge: C.U.P.
Driscoll, L. 2008. Real Reading 4 (C1 Advanced). Cambridge: C.U.P.
Haines, S. 2008. Real Writing (C1 Advanced). Cambridge: C.U.P.
Haines, S. 2012. Vocabulary for Advanced. Cambridge: C.U.P.
Hancock, M. 2003. English Pronunciation in Use, Cambridge: C.U.P..
Hewings, M. 2010. Grammar for CAE and Proﬁciency. Self-study Gammar Reference and Practice. Cambridge: C.U.P.
Murphy, R. 2003. English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge University Press.
O'Dell, F. & A. Broadhead 2014. Objective Advanced. Workbook with answers. Cambridge: C.U.P.
Zemach, D & L.A. Rumisek. Academic Writing: From Paragraph to Essay. London: Macmillan.

Recomendacións
Subjects that continue the syllabus
Primeiro idioma estranxeiro VI: Inglés/V01G180V01403

Subjects that it is recommended to have taken before
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro I: Inglés/V01G180V01104
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro II: Inglés/V01G180V01105
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro III: Inglés/V01G180V01203
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro IV: Inglés/V01G180V01204
Other comments
A asistencia activa ás sesións presenciais constitúe un elemento chave na adquisición de competencias por parte do
alumnado, polo que se recomenda a asistencia e participación activa na aula. De igual maneira, para superar esta materia é
necesario o traballo constante do alumnado, tanto nas sesións presenciais como a nivel persoal.
Recoméndase cursar esta materia tendo xa un nivel de lingua inglesa intermedio alto (equivalente a B2 do MCERL)
Recoméndase o uso dos recursos da biblioteca para a preparación desta materia, así como consultar os materiais e anuncios
que se fagan a través da plataforma Faitic.
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IDENTIFYING DATA
Pronunciación do primeiro idioma estranxeiro: Inglés
Subject
Pronunciación do
primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Code
V01G180V01303
Study
Grao en Linguas
programme Estranxeiras
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
9
Mandatory
2
1c
Teaching
Inglés
language
Department Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Coordinator Rama Martínez, María Esperanza
Lecturers
Gonzalez Szamocki, Miguel Guido
Rama Martínez, María Esperanza
E-mail
erama@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
General
Introdución xeral teórica e práctica ao nivel fonético e fonolóxico da lingua inglesa. Os obxectivos xerais son:
description - Ofrecer unha introdución xeral á teoría dos sons e de como se utilizan na lingua inglesa, establecendo as
comparacións pertinentes cos sistemas fonolóxicos doutras linguas, especialmente coas do castelán e galego.
- Equipar ao alumnado coas ferramentas básicas, unidades e conceptos teóricos necesarios para a descrición e
análise dos niveis segmental e suprasegmental e dos procesos fonolóxicos do inglés.
- Ofrecer ao alumnado as ferramentas prácticas necesarias para que melloren a pronuncia do inglés, tanto
dende a perspectiva da discriminación auditiva coma da producción oral.
- Conseguir que o alumnado se familiarice coas fontes de consulta da disciplina.
- Lograr a participación activa da/do estudante no desenvolvemento da materia, tanto na aula coma en
calquera actividade non presencial.
Competencias
Code
CE1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes contextos sociais,
profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as destrezas de comprensión e
expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade social e cultural, incluíndo a defensa
dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de 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 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.
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.
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.
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CT2 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.
CT3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área
de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
CT4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado
coma non especializado.
CT5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía.
Resultados de aprendizaxe
Learning outcomes
1. Coñecemento dos conceptos, unidades e procesos fundamentais da fonética e fonoloxía
inglesas.
2. Adquisición das técnicas de análise fonolóxica e das teorías fundamentais que a sosteñen.

3. Adquisición das técnicas de transcrición fonética e fonolóxica.

4. Capacidade para recoñecer auditivamente e reproducir oralmente textos ingleses seguindo un
modelo de pronuncia estándar.

5. Capacidade de autocorrección da pronuncia.

6. Desenvolvemento dos hábitos de manexo de recursos bibliográﬁcos e electrónicos pertinentes
para a investigación lingüística.

7. Perfeccionamento da pronuncia do inglés e adquisición dun maior grao de autonomía e
conﬁanza na expresión oral en lingua inglesa.

Contidos
Topic
1. Introduction

2. Articulatory Phonetics
3. The English consonant system

4. The English vowel system

5. English syllable structure

CE3
CE5
CE13
CE3
CE4
CE5
CE6
CE13
CE3
CE4
CE5
CE7
CE13
CE4
CE5
CE7
CE8
CE12
CE13
CE1
CE5
CE12
CE13
CE1
CE5
CE10
CE12
CE13
CE1
CE5
CE10
CE11
CE12
CE13

Competences
CT1
CT4
CT5
CT1
CT4
CT5

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT2
CT3
CT5

CT2
CT3
CT5
CT2
CT3
CT4
CT5
CT1
CT2
CT4
CT5

1.1. From sound to utterance
1.2. Phonetics versus Phonology
1.3. Phonetic transcriptions
2.1. The production of speech
2.2. Organs of speech
3.1. Inventory of consonant phonemes
3.2. Description of consonant phonemes
3.3. Classiﬁcation of consonant phonemes in terms of features
3.4. Orthographic representation
4.1. Cardinal vowels
4.2. Inventory of vowel phonemes
4.3. Description of vowel phonemes
4.4. Classiﬁcation of vowel phonemes in terms of features
4.5. Orthographic representation
4.6. Major pronunciation varieties: GB vs. GA
5.1. Monosyllabic words
5.2. Polysyllabic words
5.3. Syllabiﬁcation
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6. Phonotactics
7. Allophony

8. Phonological processes in speech

9. Stress and rhythm

6.1. Onset phonotactics
6.2. Rhyme phonotactics
7.1. Principles of allophony
7.2. English allophones
7.3. Rules of allophonic change
8.1. Assimilation
8.2. Reduction
8.3. Elision
8.4. Linking
9.1. Stress rules
9.2. Stress timing vs. syllable timing

Planiﬁcación
Class hours

Hours outside the
classroom
0
30
19
31
10
12
15

Total hours

Actividades introdutorias
1
1
Sesión maxistral
24
54
Prácticas de laboratorio
26
45
Resolución de problemas e/ou exercicios
20
51
Titoría en grupo
4
14
Prácticas autónomas a través de TIC
12
0
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou 3
18
simuladas.
Observación sistemática
0
0
0
Outras
30
30
0
*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Metodoloxía docente
Description
Actividades introdutoriasActividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia (obxectivos, contidos e sistema de avaliación).
Sesión maxistral
Exposición por parte da profesora dos contidos teóricos da materia seguindo o temario.
Prácticas de laboratorio As prácticas de laboratorio estarán destinadas á mellora da pronuncia do inglés tanto na súa
vertente de discriminación auditiva como de produción oral, así como á práctica da transcrición
fonolóxica.
Resolución de
Resolución de exercicios prácticos de fonoloxía e/ou actividades autónomas ou en pequenos grupos
problemas e/ou
dirixidas baseados nos contidos teóricos da materia explicados previamente. Son complemento da
exercicios
lección maxistral.
Titoría en grupo
Orientación xeral para a resolución de actividades/problemas/exercicios, revisión de conceptos,
resolución de dúbidas, explicación de cuestións de carácter metodolóxico, etc., é dicir,
asesoramento sobre as actividades e contidos da materia e do proceso de aprendizaxe.
Prácticas autónomas a Desenvolvemento de forma autónoma a través das TIC de exercicios/problemas ou outras
través de TIC
actividades de aplicación da teoría a un nivel práctico.
Atención personalizada
Methodologies

Description

Prácticas de
laboratorio

Para un óptimo seguimento e aproveitamento da materia, o alumnado contará con atención
personalizada en modalidade presencial (no despacho do profesorado durante o horario de titorías)
e en modalidade virtual (a través das ferramentas que ofrece a plataforma Tema de teledocencia e
o correo electrónico). Esta atención personalizada estará encamiñada a atender as necesidades e
consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Para un óptimo seguimento e aproveitamento da materia, o alumnado contará con atención
personalizada en modalidade presencial (no despacho do profesorado durante o horario de titorías)
e en modalidade virtual (a través das ferramentas que ofrece a plataforma Tema de teledocencia e
o correo electrónico). Esta atención personalizada estará encamiñada a atender as necesidades e
consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.

Avaliación
Description

Qualiﬁcation

Evaluated
Competencess
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Prácticas de
laboratorio

Unha proba parcial sobre as actividades desenvolvidas durante as clases
de laboratorio.

5

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resolución e entrega de exercicios, transcricións, gravacións, etc. que o
profesorado solicite realizar dentro ou fóra da aula, con ou sen previo
aviso, así como grao de desenvolvemento das actividades autónomas
nas TIC.

15

Probas prácticas, de Unha proba parcial sobre os contidos teórico-prácticos desenvolvidos
execución de tarefas nas clases teóricas.
reais e/ou simuladas.

10

Observación
sistemática

Recompilación por parte do profesorado de datos sobre a participación e
implicación do alumnado nas sesións presenciais: atención, comentarios
e preguntas ao fío das explicacións e realización de actividades
encomendadas.

10

Outras

Exame ﬁnal cun compoñente teórico-práctico que incluirá preguntas
curtas e longas sobre os contidos teóricos e a súa aplicación práctica
(incluída transcrición), e un compoñente práctico de laboratorio que
incluirá preguntas (a) tipo test e/ou curtas de discriminación auditiva,
(b) de transcrición da oralidad e (c) de lectura.

60

CE1
CE5
CE8
CE10
CE12
CE13
CE4
CE5
CE6
CE8
CE12
CE1
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE10
CE11
CE7
CE8
CE10
CE11
CE13
CE1
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE10
CE11

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT2
CT3
CT4
CT5
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Other comments on the Evaluation
PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS
A1)
Avaliación continua
A avaliación será continua e terá lugar ao ﬁnal do primeiro cuadrimestre. Para a avaliación continua computarán os
seguintes parámetros obrigatorios (entre parénteses ﬁguran as porcentaxes equivalentes da cualiﬁcación ﬁnal):
(1) Participación activa nas sesións presenciais (10%).
(2) Dúas probas parciais que terán lugar na semana inmediatamente posterior á ﬁnalización do tema 4: unha proba sobre os
contidos teóricos, a resolución de exercicios ou problemas relacionados coa teoría dos 4 primeiros temas e unha transcrición
fonolóxica (10%), e unha proba práctica de laboratorio sobre actividades de discriminación auditiva e produción oral (5%).
Un suspenso en calquera destas probas non é recuperable; a porcentaxe da cualiﬁcación ﬁnal alcanzada é sumativa.
(3) Entrega de actividades puntuais (resolución de exercicios, transcricións, grabacións, etc.) que o profesorado solicite
realizar dentro ou fóra da aula, con ou sen previo aviso, así como grao de desenvolvemento das actividades autónomas nas
TIC (15%). A non entrega dunha actividade en tempo e forma puntuará como cero. Un suspenso en calquera destas
actividades non é recuperable, salvo que o profesorado o indique explicitamente; a porcentaxe da cualiﬁcación ﬁnal
alcanzada é sumativa.
(4) Exame ﬁnal (60%): Constará de dous compoñentes, un teórico-práctico e un práctico de laboratorio (discriminación
auditiva e produción oral) que constituirán, respectivamente, un 65% e un 35% da cualiﬁcación ﬁnal do exame. Abarcarán
todos os contidos teóricos e prácticos explicados ao longo do cuadrimestre, incluíndo as lecturas obrigatorias tanto do libro
de texto como as complementarias. Para aprobar a materia é requisito indispensable superar ambas as partes do exame
ﬁnal cunha cualiﬁcación satisfactoria. O exame ﬁnal terá lugar na semana do 11 de xaneiro de 2016, despois da última
semana lectiva. As datas e horas exactas tanto da parte teórico-práctica como da parte do laboratorio serán anunciadas en
clase e a través da plataforma Tema coa debida antelación.
Para superar a avaliación continua é requisito asistir con regularidade ás sesións presenciais, tanto das sesións de grupo
grande como das sesións de grupo pequeno ou laboratorio. As faltas de asistencia deberán estar debidamente xustiﬁcadas.
No entanto, as faltas debidamente xustiﬁcadas repercutirán na puntuación do parámetro (1).
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A2)
Avaliación única
O alumnado que por motivos debidamente xustiﬁcados (eg. traballo) non poida cumprir co requisito da asistencia regular
deberá comunicarllo ao profesorado nos 15 primeiros días do curso. Este alumnado será avaliado en base a un único exame
ﬁnal que computará como o 100% da cualiﬁcación. O exame abarcará todos os contidos explicados ao longo do primeiro
cuadrimestre, incluíndo as lecturas obrigatorias, tanto do libro de texto como as complementarias. Constará dun
compoñente teórico-práctico e outro práctico de laboratorio (discriminación auditiva e produción oral) que constituirán,
respectivamente, un 65% e un 35% da cualiﬁcación ﬁnal. Para aprobar a materia é requisito indispensable ter superados
ambos os compoñentes cunha cualiﬁcación satisfactoria. A celebración do exame único, tanto a parte teórico-práctica como
a parte do laboratorio, terá lugar na mesma data, hora e lugar que o exame ﬁnal do alumnado que segue a avaliación
continua.
Aínda que este alumnado non ten ningún deber presencial, é altamente recomendable que asista ás sesións presenciais
sempre que poida.
SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO)
O alumnado que non supere a avaliación continua na primeira edición de actas ou que, acolléndose á avaliación única a
comezos de curso, non superase esta deberá presentarse á segunda edición de actas de xullo na que será avaliado en base
a un único exame ﬁnal que comprenderá tanto a parte teórico-práctica como a de práctica do laboratorio e que computará
como o 100% da cualiﬁcación (véxase arriba o apartado sobre avaliación única en (A2)). A parte teórico-práctica do exame
terá lugar na data, hora e lugar publicados polo Centro. A data, hora e lugar da realización do compoñente práctico será
anunciado durante a realización do compoñente teórico-práctico do exame.
Notas:
- A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección
lingüística.
- A copia ou plaxio total ou parcia en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nese traballo ou exame. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá ao alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

Bibliografía. Fontes de información
a) Libros de texto obrigatorios:
Smith, J. & A. Margolis (2012). Pronunciation. Study Book. Reading: Garnet.
b) Libros de texto recomendados:
Ashby, M. (2011). Understanding Phonetics. London: Hodder Arnold.
Bauman-Waengler, J. (2008). Introduction to Phonetics and Phonology: From Concepts to Transcription. Allyn & Bacon.
Brown, G. (1990). Listening to Spoken English. 2nd ed. London: Longman.
Collins, B. & I.M. Mees (2013). Practical Phonetics and Phonology: A Resource Book for Students. 3rd ed. London: Routledge.
Giegerich, H.J. (1992). English Phonology: An Introduction. Cambridge: C.U.P.
Gussenhoven, C. & H. Jakobs (2011). Understanding Phonology. 3rd ed. London: Hodder Arnold.
Harbers, H.M. (2012). A Phonetics Workbook for Students. Building a Foundation for Transcription. Pearson.
Knight, R-A. (2012). Phonetics. A Coursebook. Cambridge. C.U.P.
Kreidler, C.W. (1997). Describing Spoken English. London: Routledge.
López Soto, T. & D. Barrera Pardo (2000). Applied English Phonemic Transcription. Sevilla: Mergablum.
McMahon, A. (2002). An Introduction to English Phonology. Edinburgh: Edinburgh U.P.
Odden, D. (2013). Introducing Phonology. 2nd ed. Cambridge: C.U.P.
Reetz, H. & A. Jongman (2008). Phonetics: Transcription, Production, Acoustics and Perception. Oxford: Blackwell.
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Roca, I. & W. Johnson (1999). A Course in Phonology, and A Workbook in Phonology. Basil: Blackwell.
Rogerson-Revell, P. (2011). English Phonology and Pronunciation Teaching. London: Continuum.
Shockey, L. (2003). Sound Patterns of Spoken English. Oxford: Blackwell.
Tench, P. (2011). Transcribing the Sound of English. A Phonetics Workbook for Words and Discourse. Cambrige: C.U.P.
Trudgill, P. & J. Hannah (2008). International English. 5th ed. London: HodderArnold.
Yavas, M. (2011). Applied English Phonology. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell.

Crystal, D. (2008). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Oxford: Blackwell.
Trask, R.L. (1996). Dictionary of Phonetics and Phonology. London: Routledge.
Wells, J.C. (2008). Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education. (With CD ROM)

Recomendacións
Subjects that continue the syllabus
Discurso oral do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01901

Other comments
Para un excelente aproveitamento das leccións maxistrais é recomendable que o alumnado teña feitas as lecturas
obrigatorias antes de cada sesión para asimilar mellor os contidos que se van explicar e expor posibles dúbidas ou facer
comentarios ao respecto.
Para a resolución de exercicios e outras actividades prácticas é imprescindible ter feitas as lecturas obrigatorias
correspondentes así como revisado as notas das clases maxistrais.
Tanto para seguir as clases maxistrais como para a resolución de actividades prácticas recoméndase non só a consulta do
libro de texto senón tamén a consulta de fontes bibliográﬁcas complementarias. Todas elas están a disposición do alumnado
na biblioteca.
Recoméndase a consulta regular da plataforma Faitic posto que a través dela o profesorado fará anuncios e porá a
disposición do alumnado materiais necesarios para un excelente aproveitamento das sesións presenciais.
Competencias previas desexables:
- Bo coñecemento da lingua inglesa.
- Uso dos diferentes recursos que ofrece a Biblioteca.
- Manexo básico de ferramentas informáticas e internet.
Para a consecución destas competencias previas recoméndase a asistencia a sesións formativas especializadas.
O estudo suprasegmental iniciado nesta materia continúa na materia de 4º curso "Discurso oral do primeiro idioma
estranxeiro: Inglés" (V01G180V01901) co estudo dos sistemas de entoación, entre outros contidos.
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IDENTIFYING DATA
Segundo idioma estranxeiro III: Francés
Subject
Segundo idioma
estranxeiro III:
Francés
Code
V01G180V01304
Study
Grao en Linguas
programme Estranxeiras
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
6
Mandatory
2
1c
Teaching
Francés
language
Department Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Coordinator Alonso Rodríguez, Inés
Costa da Silva , Maria Manuela
Lecturers
Alonso Rodríguez, Inés
Costa da Silva , Maria Manuela
Jacques , Sylvia
E-mail
mariesilva@uvigo.es
ialonso@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
General
Os obxectivos da materia son repasar e aﬁanzar as competencias de comprensión/expresión escrita e oral
description fundamentalmente no que se reﬁre ao relato das propias experiencias. Pártese dun nivel B2.1 para acadar un
nivel B2.2.
Competencias
Code
CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado
coma non especializado.
CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía.
CG2 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.
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.
CE1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes contextos sociais,
profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as destrezas de comprensión e
expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade social e cultural, incluíndo a defensa
dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de 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 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.
CE5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e aproveitamento
para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios.
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.
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.
CT3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área
de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
Resultados de aprendizaxe
Learning outcomes
- Coñecemento medio-alto da lingua francesa como segundo idioma extranxeiro, o que inclúe as
perspectivas lingüística, comunicativa e de civilización.
- Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticais do
segundo idioma francés co propio.

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

Competences
CB5 CG2 CE5
CT3
CE7
CB4 CG3 CE1
CE3
CE5
CE10
CG2 CE1
CT3
CE10
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Comprensón da diversidade lingüística, as linguas en contacto e as características distintivas do bo
aprendiz de linguas
Contidos
Topic
1. Décrire les états anciens, les habitudes du
passé, les actions en cours d'accomplissement
2. Rapporter les événements passés. Exprimer
son point de vue sur des événements passés
3. Indiquer la durée des actions. Se situer par
rapport à leur début. Indiquer leur ﬁn
5. Négocier
6. Comprendre et rédiger des textes narratifs
7. Contenus civilisationnels

Les valeurs de l'imparfait. L'opposition état passé/état présent. Les valeurs
du plus-que parfait. L'opposition imparfait/passé composé
Les formes verbales liées au déroulement de l'action. Les marqueurs
temporels. La voix passive.
Les marqueurs linguistiques et les structures servant à se situer par
rapport au temps. La simultanéité, lantériorité, la postériorité.
Accepter, refuser, poser des conditions, contre argumenter.
Macro-structures textuelles et micro-structures linguistiques du texte
narratif.
Les grandes périodes de lhistoire de France. Lidée républicaine. Les
régions de France.

Planiﬁcación
Class hours

Hours outside the
classroom
32
14

Total hours

Sesión maxistral
16
48
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma 7
21
autónoma
Prácticas de laboratorio
20
20
40
Traballos tutelados
1
13
14
Debates
3
3
0
Resolución de problemas e/ou exercicios
2
8
10
Outras
3
11
14
*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Metodoloxía docente
Sesión maxistral
Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados

Debates

Description
Presentación e explicación dos contidos lingüístico e civilizacional tratados no curso.
Realización de exercicios baseados nos contidos teóricos

Práctica da lingua francesa co método "Vite et bien" e exercicios de fonética.
Explicación dun texto da obra de lectura
Traballo baseado sobre o contido civilizacional
Prácticas orais e diálogos a partir de temas vistos en clase.

Atención personalizada
Methodologies

Description

Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma

Os traballos tutelados serán feitos baixo a supervisión e corrección da profesora antes da
presentación ﬁnal. Os problemas e exercicios que se realicen serán corrixidos
individualmente ou en grupo.

Prácticas de laboratorio

Os traballos tutelados serán feitos baixo a supervisión e corrección da profesora antes da
presentación ﬁnal. Os problemas e exercicios que se realicen serán corrixidos
individualmente ou en grupo.

Traballos tutelados

Os traballos tutelados serán feitos baixo a supervisión e corrección da profesora antes da
presentación ﬁnal. Os problemas e exercicios que se realicen serán corrixidos
individualmente ou en grupo.

Tests

Description

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Os traballos tutelados serán feitos baixo a supervisión e corrección da profesora antes da
presentación ﬁnal. Os problemas e exercicios que se realicen serán corrixidos
individualmente ou en grupo.

Avaliación
Description

Qualiﬁcation

Evaluated
Competencess
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Prácticas de laboratorio Probas de comprensión, ditados, lectura e reformulación.
Traballos tutelados
Presentación da explicación dun texto da obra de lectura.
Presentación de un traballo de civilización.
Debates
Puntuará a participación activa
Resolución de problemas Os exercicios corrixidos individualmente serán avaliados.
e/ou exercicios
Outras
Proba ﬁnal global sobre os coñecementos adquiridos durante
o curso tanto na práctica coma na teoría

10
10

CB5
CB4

10
10

CB5

60

CB5

CG2
CG3

CE1
CE7
CE7
CE1

CG3

CT3

Other comments on the Evaluation
Primeira edición das actas: A avaliación é continua. Para ser avaliado será necesario ter entregado os traballos na data
requirida. As probas non entregadas contarán coma un cero. Os alumnos terán que aprobar todas as destrezas. En caso de
plaxio, a nota é de suspenso.
Nesta primeira edición das actas haberá unha avaliación única para o alumnado que ó comezo do curso xustiﬁque
debidamente, en tempo e forma (nas dúas primeiras semanas do inicio do curso), que non pode realizar a avaliación
continua. Nese caso fará unha proba única teórico-práctica. Esa nota contabilizará 50% para a parte práctica e 50% para a
parte teórica. Esta proba teórica-práctica e a proba ﬁnal global da avaliación continua faranse na última semana de aulas do
1º cuadrimestre.
 Segunda edición das actas: Os alumnos que non superen a materia na primeira edición das actas farán en xullo unha
proba ﬁnal que contará coma un 100% da nota: esa nota contabilizará 50% para a parte teórica e 50% para a parte práctica.
Bibliografía. Fontes de información
BIBLIOGRAFÍA INDISPENSABLE
 La Grammaire. Français. Théorie et pratique. Beatriz Job. Madrid : Santillana.
 Libro de lectura : Les Tribulations d'une caissière . Anna SAM. Paris : Stock, 2008 / Film dvd : Les Tribulations d'une
caissière. Pierre Rambaldi, Studio 37, 2011.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA PARA O TRABALLO INDIVIDUAL

Recomendacións
Subjects that continue the syllabus
Segundo idioma estranxeiro IV: Francés/V01G180V01404
Segundo idioma estranxeiro V: Francés/V01G180V01604

Subjects that it is recommended to have taken before
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Francés/V01G180V01106
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Francés/V01G180V01205
Other comments
Recoméndase o estudo continuado da materia, a consulta da gramática recomendada para realizar os exercicios prácticos e
a autocorrección. O nivel recomendado para seguir as clases é un nivel B2.1.
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IDENTIFYING DATA
Segundo idioma estranxeiro III: Alemán
Subject
Segundo idioma
estranxeiro III:
Alemán
Code
V01G180V01305
Study
Grao en Linguas
programme Estranxeiras
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
6
Mandatory
2
1c
Teaching
Alemán
language
Castelán
Department Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Coordinator Ruzicka Kenfel, Veljka
Lecturers
Cortes Gabaudan, Helena
Ruzicka Kenfel, Veljka
E-mail
kenfel@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
General
É unha materia de seis créditos, que se imparte no primeiro cuadrimestre do segundo curso do grao, e que
description está concibida como unha continuación das materias Segundo idioma estranxeiro: Alemán I e II (A1.1 e A1.2),
impartidas no primeiro ano como un curso de iniciación á lingua alemá básica, así como de introdución
elemental ao coñecemento da cultura sobre a que se sostén esta lingua. Esta materia é, logo, un paso máis na
progresión de coñecementos da lingua cotiá alemá e do seu uso nos países de fala alemá, e de modo principal
en Alemaña, Austria e Suíza.
Competencias
Code
CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía.
CE1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes contextos sociais,
profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as destrezas de comprensión e
expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade social e cultural, incluíndo a defensa
dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de 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 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.
CE5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e aproveitamento
para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios.
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.
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.
CT5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía.
Resultados de aprendizaxe
Learning outcomes
Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos e gramaticales do
segundo idioma estranxeiro co propio.
Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos de civilización propios das xentes que
falan o segundo idioma estranxeiro e alleos.
Contidos
Topic
1. Possessivartikel. Perfekt. Präteritum.
2. Wechselpräpositionen
3. Wortbildung: Nomen. Verb
4. Adjektivdeklination
5. Adjektivdeklination (I).
6. Temporale Präpositionen

Competences
CE1
CT5
CE3
CE5
CB5
CE7
CT5
CE10
CB5

Familie. Aktivitäten. Ereignisse.
Einrichtung. Umzug.
Natur. Landschaft.
Lebensmittel
Tourismus
Veranstaltungen
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7. "Konjunktiv II. Temporale Präpositionen und
Adverbien.
8. Konjunktionen "weil", "deshalb".
9. Adjektivdeklination (II)
10. Konjunktion "dass".
11. Reﬂexive Verben
12. Konjunktion "wenn".
Observación: Este temario inicial está aberto a
novas propostas que poidan xurdir durante o
desenvolvemento das clases desta materia.

Sportarten
Krankheit. Unfall
Arbeitsleben
Restaurant
Gebrauchsgegenstände
Gastronomie
Outros temas de contido cultural ou de Landeskunde.

Planiﬁcación
Class hours

Hours outside the
Total hours
classroom
Actividades introdutorias
2
2
0
Sesión maxistral
8
8
16
Traballos de aula
40
80
120
Probas de resposta curta
2
10
12
*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Metodoloxía docente
Description
Actividades introdutoriasExplicación pormenorizada do programa da materia e do desenvolvemento desta dentro e fóra da
aula, o que implica a descrición das características do curso, contidos, metodoloxía, formas de
avaliar e resolución de dúbidas, así como a presentación das diferentes ferramentas de traballo
necesarias para a súa aprendizaxe: manual, dicionarios, outros libros e lecturas complementarios e
outras ferramentas en liña para a aprendizaxe autónoma dunha lingua estranxeira.
Sesión maxistral
Exposicións teóricas e aprendizaxe gramatical, léxica e cultural.
Traballos de aula
Práctica de lectura, escritura e tradución, corrección de exercicios e resolución das diﬁcultades
lingüísticas e culturais.
Atención personalizada
Methodologies

Description

Traballos de aula

Seguimento e apoio na preparación e realización das tarefas do curso, tanto na aula como fóra
dela mediante titorías personalizadas no despacho ou non presenciais mediante o correo
electrónico.

Tests

Description

Probas de resposta curta Seguimento e apoio na preparación e realización das tarefas do curso, tanto na aula como fóra
dela mediante titorías personalizadas no despacho ou non presenciais mediante o correo
electrónico.
Avaliación
Description
Traballos de aula

Valoración continua da participación activa nas actividades de
presentación e control das prácticas lingüísticas, gramaticais e
léxicas e de Landeskunde.
Probas de resposta Proba escrita de contido léxico, gramatical e de Landeskunde.
curta

Qualiﬁcation
20

80

Evaluated
Competencess
CB5
CE1
CT5
CE3
CE7
CE5
CE10

Other comments on the Evaluation
A avaliación e conseguinte cualiﬁcación do traballo do alumnado levarase a cabo cun procedemento de avaliación continua
de acordo coas porcentaxes descritas máis arriba. A proba escrita realizarase na derradeira semana de clase.
A avaliación continua comprende probas escritas esporádicas no aula (máximo catro) e avaliación continua de destrezas
orais.
Os estudantes que suspenden son examinados de toda a materia.
O alumnado que non se acolla ao sistema de avaliación continua e escolla avaliación única deberá realizar un exame escrito
na derradeira semana de clase sobre os contidos da materia e máis outro oral noutra data concertada co profesorado para
superala. O primeiro cun valor do 80% e o segundo cun valor do 20% da nota.
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Tanto no caso da avaliación continua, como da avaliación única, a nota do exame escrito non deberá ser inferior a 4 para
superar a materia.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO): Exame teórico-práctico escrito dos contidos do curso polo 100% da cualiﬁcación.
Para o alumnado que durante o curso se acolleu á avaliación única este exame ten un valor do 80% da nota; este alumnado
terá que facer tamén unha proba oral polo 20% da cualiﬁcación para superar a materia. A nota do exame escrito non deberá
ser inferior a 4 para superar a materia. A proba oral realizarase nunha data concertada co profesorado.

Bibliografía. Fontes de información
Charlotte Habersack, Angel Pude, Franz Specht, Menschen A2.1. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch, 2013,
Bibliografía complementaria e orientativa:

A. Menschen A2.1-Materialien
Menschen DaF Arbeitsbuch (mit Audio-CD). ISBN: 9783193119025
Menschen DaF Glossar XXL/ Guía Deutsch-Spanisch/ Alemán-Español.

B. Dicionarios e vocabularios
Collins. Diccionario Compact Plus. Español Alemán. Deutsch Spanisch. Glasgow, HarperCollins Publishers, 2013.
Tschirner, E. Grund- und Aufbauwortschatz. Deutsch als Fremdsprache nach Themen. Berlin, Cornelsen. 2008.
Davies, H. Diccionario de alemán para principiantes (Dicc. ilustrado). Madrid, Susaeta Ediciones.
Langenscheidt. Diccionario Moderno Alemán. Español-Alemán, Alemán-Español. Berlin-München, Langenscheidt. 2009.
Langenscheidt. Langenscheidt Diccionario Básico Alemán, Berlin-München, Langenscheidt. 2001.
Pons. Kompaktwörterbuch Spanisch. Spanisch-Deutsch, Deutsch-Spanisch. Stuttgart, Ernst Klett Sprachen GmbH. 2009.
Larousse Planeta. Vocabulario Básico del alemán. España, Larousse Planeta. 2013.
C. Gramáticas e outros libros
Braucek, B. / Castell, A. Verbos alemanes. Madrid, Idiomas. 2002.
Castell, A. Gramática de la lengua alemana. Madrid, Idiomas. 2011.
Corcoll, B./ R. Gramática Programm: Alemán para hispanohablantes. Barcelona, Herder. 1999.
Funk, H. et al. Deutsche Grammatik. Zürich, Cornelsen. 2006.
Horbert R./ U. Der kleine Duden. Gramática del alemán. Madrid, Max Hueber Verlag-Editorial Idiomas. 2004.
Larousse. Gramática Alemana. Barcelona, Larousse Editorial S. A. 2009.
Lemcke, C./ Rohrmann, L. Einfach Grammatik A1. Deutsch.Berlin, München, Langenscheidt. 2006.
Lemcke, C./ Rohrmann, L.Wortschatz Intensivtrainer A1. Deutsch. Berlin, München, Langenscheidt. 2007.
Ruipérez, G. Gramática Alemana. Madrid, Cátedra. 2006.
Werner, G.Langenscheidts Grammatiktraining. Deutsch.Berlin, München, Langenscheidt. 2001.

Recomendacións
Subjects that continue the syllabus
Segundo idioma estranxeiro IV: Alemán/V01G180V01405
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Subjects that it is recommended to have taken before
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Alemán/V01G180V01107
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Alemán/V01G180V01206
Other comments
Recoméndase ter coñecementos básicos do idioma alemán equivalentes a 12 créditos desta materia (A1.1.; A1.2)
Recoméndase a asistencia ás clases e o traballo regular.
Recoméndase o uso dos resursos da biblioteca.
A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñocemento
do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.
É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.
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IDENTIFYING DATA
Análise e interpretación literaria de textos do primeiro idioma estranxeiro: Inglés
Subject
Análise e
interpretación
literaria de textos
do primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Code
V01G180V01401
Study
Grao en Linguas
programme Estranxeiras
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
9
Mandatory
2
2c
Teaching
Inglés
language
Department Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Coordinator Bringas López, Ana María
Lecturers
Bringas López, Ana María
E-mail
abringas@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
General
A materia fornece estratexias xerais de lectura, así como pautas especíﬁcas para aplicar á interpretación e
description análise de textos literarios de natureza diversa. Está orientada a favorecer o desenvolvemento de destrezas
comunicativas mediante a práctica da lectura, a escritura e a expresión oral, así como a expor ao alumnado ao
reto emocional e intelectual que supón enfrontarse a textos heteroxéneos tanto no que respecta á súa tipoloxía
diversa, á súa temática variada ou á súa pertenza a xéneros e estéticas diferentes. Ademais da introdución ao
vocabulario especíﬁco e á terminoloxía crítica e da identiﬁcación dos recursos formais e aspectos estilísticos
relevantes, a materia persegue formar ao alumnado para que desenvolva o seu espírito crítico ante a lectura
dun texto literario de xeito que poida responder combinando a súa capacidade de interpretación persoal e
creativa cun discurso crítico informado e rigoroso.
Competencias
Code
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.
CB3 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.
CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado
coma non especializado.
CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía.
CE2 Identiﬁcar as principais contribucións teóricas nos distintos ámbitos xeográﬁcos, sociais e culturais da literatura do
primeiro idioma estranxeiro, desde unha perspectiva que teña en consideración os valores democráticos, de igualdade
social, de xénero, raza e orientación sexual, así como dunha cultura para a paz.
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.
CT2 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.
CT3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área
de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
CT5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía.
Resultados de aprendizaxe
Learning outcomes
Competences
Coñecemento e comprensión de autoras/es, obras e movementos representativos da literatura do CB5
CE2
CT2
primeiro idioma estranxeiro.
CE3
CE10
CE13
Desenvolvemento de hábitos críticos que permitan explorar os textos de forma autónoma e
CB2
CE5
CT3
creativa.
CB3
CE6
CB5
CE8
Posta en valor das achegas das mulleres e das minorías á expresión literaria do primeiro idioma
CB4
CE10
CT3
estranxeiro.
CE11
Comprensión de conceptos fundamentais relacionados coa creación e a análise de textos literarios.CB3
CE4
CT2
CE5
CE8
Adquisición dun método de comentario de texto que permita a análise sobre a mera
CB3
CE8
CT3
interpretación.
CB5
Eﬁcacia na consulta de fontes bibliográﬁcas cun certo grao de autonomía e a súa posterior
CB5
CE6
CT5
utilización en exposicións ou argumentacións en torno a temas literarios.
CE12
Iniciación na investigación literaria mediante a realización de traballos especíﬁcos que fomenten a CB4
CE7
CT3
escritura cientíﬁca sobre temas literarios.
CE8
CE9
Contidos
Topic
1. Introduction
2. Poetry

3. Narrative

1.1. Critical strategies for reading literature
2.1. What is poetry? How do we read it?
2.2. The language of poetry: diction; imagery; ﬁgures of speech; symbol;
irony
2.3. The sounds of poetry: rhyme, rhythm and metre
2.4. Poetic form: ﬁxed-form and open-form poetry
3.1. What is narrative? Narrative genres
3.2. Elements of ﬁction: point of view, plot and structure, characterisation,
setting
N.B. Para cada bloque do temario, o alumnado disporá dun esquema
detallado e dunha selección de textos teórico-críticos para ampliar e
reforzar conceptos. A profesora fornecerá tamén, para a súa análise
detallada, unha selección de textos literarios (poéticos e narrativos) de
autoras e autores de diversas épocas e tradicións culturais de expresión
inglesa. Os textos estarán a disposición do alumnado na plataforma de
teledocencia Faitic antes do comezo do cuadrimestre.

Planiﬁcación
Class hours
Actividades introdutorias
Sesión maxistral
Estudos/actividades previos
Traballos de aula
Presentacións/exposicións
Probas de resposta longa, de desenvolvemento

2
26
0
26
20
2

Hours outside the
classroom
0
40
23
40
24
10

Total hours
2
66
23
66
44
12
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Probas de resposta longa, de desenvolvemento
2
10
12
*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Metodoloxía docente
Description
Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia.
Sesión maxistral
Exposición por parte da profesora dos contidos teóricos da materia.
Estudos/actividades
O alumnado deberá ler os textos obrigatorios, tanto os teórico-críticos coma os diversos textos
previos
literarios, con antelación ás clases nos que se comentarán. O calendario de comentario dos textos
obrigatorios estará publicado en Faitic antes do comezo das clases. O alumnado debe consultar
este calendario e realizar a lectura do material con anterioridade á clase correspondente.
Traballos de aula
Exercicios prácticos e comentarios de texto realizados polo alumnado, individualmente ou en grupo,
baixo a dirección e supervisión da profesora. Poderán ser tanto orais coma escritos e neles o
alumnado deberá aplicar os contidos teóricos expostos nas sesións maxistrais.
Presentacións/exposición Presentacións orais en grupo dun tema ou texto relacionado cos contidos da materia.
s

Atención personalizada
Methodologies

Description

Presentacións/exposicións A profesora orientará e supervisará o traballo do alumnado durante a realización dos exercicios
e traballos sobre os contidos da materia, tanto nas aulas coma no horario de titorías.
Avaliación
Description

Qualiﬁcation

Presentacións/exposicións

Presentación oral por parte do alumnado de
traballos elaborados grupalmente sobre temas
ou textos do programa que se determinarán
baixo a supervisión da profesora.

20

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Exame parcial despois do primeiro bloque de
contidos (poesía).

40

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Exame parcial despois do segundo bloque de
contidos (narrativa).

40

Evaluated
Competencess
CB2
CE2
CT2
CB3
CE3
CT3
CB4
CE4
CT5
CB5
CE6
CE7
CE9
CE10
CE11
CE12
CE13
CB2
CE2
CT2
CB3
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE10
CB2
CE2
CT2
CB3
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE10

Other comments on the Evaluation
1. PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS
A avaliación desenvolverase consonte o detallado máis arriba.
É obrigatorio realizar todas as probas previstas na avaliación. As probas non realizadas contarán coma un cero. As datas das
probas serán propostas pola profesora no cronograma entregado o primeiro día de aulas e serán consensuadas co alumnado
e publicadas en Faitic con antelación suﬁciente. Se un/ha alumna/o, por causas de forza maior debidamente xustiﬁcadas,
non puidese realizar algunha proba, deberá falar coa profesora, con anterioridade á data de realización da proba, para
estabelecer unha nova data.
A presentación oral terá lugar durante as aulas prácticas consonte un calendario que se estabelecerá ao comezo do
cuadrimestre (dende aproximadamente a semana 7 até o remate do cuadrimestre). Para a súa preparación é
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responsabilidade da/do estudante asistir a titorías coa profesora. Cada persoa integrante do grupo será avaliada pola súa
contribución individual. Avaliaranse tanto as competencias referidas ao coñecemento da cuestión analizada como as
relacionadas coa construción de argumentos e a súa expresión oral correcta. Deberá utilizarse como apoio software de
diapositivas para presentacións, e avaliarase a correcta expresión escrita nestes textos, que se lle deberán entregar á
profesora na mesma data da presentación a través da plataforma de teledocencia Tema.
O primeiro exame parcial terá lugar ao remate do primeiro bloque de contidos (semanas 8 ou 9) e o segundo exame parcial
realizarase na derradeira semana de aulas. A cualiﬁcación obtida en cada exame parcial computará polo 40% da
cualiﬁcación ﬁnal. No caso de que a cualiﬁcación do primeiro parcial (poesía) non acade un 4, a/o estudante deberá realizar
novamente unha proba correspondente ao bloque de poesía coincidindo coa data do segundo parcial (narrativa).
Todas as probas cualiﬁcaranse tendo en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa
corrección lingüística.
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 á profesora argumentadamente ao comezo do cuadrimestre (nas dúas primeiras semanas de clase). A
avaliación constará dun exame único, baseado nos contidos da materia, que combinará preguntas teóricas e exercicios
prácticos de análise e interpretación de textos e cuxa nota constituirá o 100% da cualiﬁcación ﬁnal. Este exame terá lugar
na mesma data ca o segundo exame parcial (ver máis arriba).
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.
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.
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 único, baseado nos contidos da materia, que
combinará preguntas teóricas e exercicios prácticos de análise de textos e cuxa nota constituirá o 100% da cualiﬁcación
ﬁnal. Este exame terá lugar na data oﬁcial de xullo aprobada pola Xunta de Facultade.
Ao alumnado que na primeira edición de actas superase só a proba correspondente a un dos bloques de contido (poesía ou
narrativa) conservaráselle esa cualiﬁcación até xullo. Na segunda edición de actas este alumnado examinarase unicamente
da materia correspondente ao bloque non superado.
Recoméndase ﬁrmemente que o alumnado asista ás aulas e titorías con regularidade e se implique activamente no seu
proceso de aprendizaxe.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía básica
Atkin, Graham, Chris Walsh & Susan Watkins, eds. (1995): Studying Literature: A Practical Introduction. New York & London:
Harvester Wheatsheaf.
Childs, Peter (2001): Reading Fiction: Opening the Text. Basingstoke & New York: Palgrave.
Childs, Peter & Roger Fowler, eds. (2006): The Routledge Dictionary of Literary Terms. London: Routledge.
Furniss, Tom & Michael Bath (2007): Reading Poetry: An Introduction. 2nd edition. London & New York: Prentice
Hall/Harvester Wheatsheaf.
Griﬃth, Kelley (2006): Writing Essays about Literature: A Guide and Style Sheet. Boston: Thomson/Wadsworth.
Klarer, Mario (2013): An Introduction to Literary Studies. 3rd edition. London & New York: Routledge.
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Meyer, Michael (2013): Poetry: An Introduction. 7th edition. Boston & New York: Bedford/St Martins.
Montgomery, Martin, Alan Durant, Nigel Fabb, Tom Furniss & Sara Mills (2013): Ways of Reading: Advanced Reading Skills for
Students of English Literature. 4th edition. London & New York: Routledge.
Peck, John & Martin Coyle (2002): Literary Terms and Criticism. 3rd edition. Basingstoke & New York: Palgrave.
Pope, Rob (2012): Studying English Literature and Language: An Introduction and Companion, 3rd edition. London & New
York: Routledge.
Pugh, Tison & Margaret E. Johnson (2014): Literary Studies: A Practical Guide. London & New York: Routledge.
Rainsford, Dominic (2014): Studying Literature in English: An Introduction. London & New York: Routledge.
Wolfreys, Julian (2011): The English Literature Companion. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Bibliografía complementaria
Bennet, Andrew & Nicholas Royle (2015): This Thing Called Literature: Reading, Thinking, Writing. London & New York:
Routledge.
Eaglestone, Robert (2009): Doing English: A Guide for Literature Students. 3rd edition. London & New York: Routledge.
Goring, Paul, Jeremy Hawthorn & Domhnall Mitchell (2001): Studying Literature: The Essential Companion. London: Arnold.
Hutchings, William (2012): Living Poetry: Reading Poems from Shakespeare to Don Paterson. Basingstoke: Palgrave
Macmillan.
Marsh, Nicholas (2002): How to Begin Studying Literature. 3rd edition. Basingstoke & New York: Palgrave.
Peck, John (1983): How to Study a Novel. Basingstoke & London: Macmillan.
Peck, John & Martin Coyle (1995): Practical Criticism: How to Write a Critical Appreciation. 2nd edition. Basingstoke & New
York: Palgrave.
Simpson, Paul (2014): Stylistics: A Resource Book for Students. 2nd edition. London & New York: Routledge.

Recomendacións

Subjects that it is recommended to have taken before
Literatura: Pensar a literatura/V01G180V01202
Introdución á literatura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01301
Other comments
Nesta materia, a asistencia activa ás sesións presenciais constitúe un elemento clave na adquisición de competencias por
parte do alumnado, polo que se recomenda a presenza e participación activa na aula.
Para superar a materia é necesario o traballo constante do alumnado, tanto nas sesións presenciais como nas horas de
traballo persoal fóra da aula. Xa que logo, recoméndase ﬁrmemente o estudo diario da materia, así como a lectura atenta de
todos os materiais literarios e teórico-críticos proporcionados ao longo do desenvolvemento das aulas.
Recoméndase igualmente facer uso dos recursos da Biblioteca, tanto electrónicos coma en papel.
O alumnado deberá ter acceso a Faitic e consultar o espazo web da materia con regularidade, xa que éste será o medio
principal de comunicación e de entrega de materiais de lectura por parte da profesora.
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IDENTIFYING DATA
Morphosyntax of the ﬁrst foreign language: English
Subject
Morphosyntax of
the ﬁrst foreign
language: English
Code
V01G180V01402
Study
(*)Grao en Linguas
programme Estranxeiras
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
9
Mandatory
2nd
2nd
Teaching
language
Department
Coordinator Seoane Posse, Elena Celsa
Lecturers
Bemposta Rivas, Sofía
Llantada Díaz, María Francisca
Seoane Posse, Elena Celsa
E-mail
elena.seoane@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
General
Introduction to the morphological and syntactic analysis of the grammatical units of the ﬁrst foreign language
description (English). Acquisition of the basic knowledge to be able to analyse, develop and critically evaluate the diﬀerent
strategies of morphosyntactic analysis of the ﬁrst foreign language (English).
Competencies
Code
CB1
CB2
CB4
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.
CG5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía.
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE13
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
Learning outcomes
Learning outcomes
Understanding of the fundamental concepts of the morphology and the syntax, applied to the
description of the ﬁrst foreign language.

Competences
CB1 CG3 CE3
CT1
CB2
CE4
CT2
CB4
CE5
CT5
CE6
CE8
CE13
Acquisition of the indispensable knowledge to analyse, develop and evaluate critically the distinct CB1 CG5 CE3
CT1
strategies of morphosyntactic analysis within a wider concept of sciences of the language.
CB2
CE4
CT2
CB4
CE5
CT5
CE6
CE7
CE8
CE9
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Acquisition of a systematic method of analysis and critique of the bibliographic and electronic
resources relative to the morphology and syntax of the ﬁrst foreign language.

Initiation in the investigation in morphosyntax by means of the realization of exercises, practical
and speciﬁc academic works of this ﬁeld.

CB1
CB2
CB4

CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CB1 CG5 CE6
CB2
CE7
CB4
CE9

CT1
CT2
CT3

CT3
CT4
CT5

Contents
Topic
1.1. The morphosyntactic study of English
1.2. Language variation: Registers, dialects, standard and vernacular
English
1.3. Descriptive and prescriptive approaches to grammar
UNIT 2: AN OVERVIEW OF GRAMMATICAL UNITS: 2.1. Sentence, clause, phrase and word
(week 1-3)
2.2. Category vs function
2.3. Word and lexeme categories: the parts of speech
2.4. Survey of lexical words and function words
2.5. The structure of phrases
2.6. Canonical and non-canonical clauses
2.7. Structure of words: Inﬂection vs derivation
2.8. Word-formation processes
UNIT 3: CLAUSE STRUCTURE (week 4-6)
3.1. Introduction
3.2. The subject
3.3. The object
3.4. Predicative complements
3.5. Types of clause structures
3.6. Multi-word lexical verbs: Phrasal, prepositional and phrasalprepositional verbs
3.7. Adjuncts
UNIT 4: THE VERB PHRASE (week 7)
4.1. The verb phrase
4.2. Finite vs non-ﬁnite verbs
4.3. Auxiliary vs lexical verbs
4.4. An overview of tense, aspect, voice and modality
5.1. Characteristics of adjectives
UNIT 5: THE ADJECTIVE AND THE ADVERB
5.2. The structure and function of adjective phrases
PHRASE (week 8)
5.3. Characteristics of adverbs
5.4. The structure and function of adverb phrases
UNIT 6: THE PREPOSITIONAL PHRASE (week 9)
6.1. The structure of prepositional phrases
6.2. Preposition stranding
6.3. PP complements in clause structure
UNIT 7: THE NOUN PHRASE (week 10-11)
7.1. Introduction
7.2. Determiners
7.3. Complements
7.4. Internal and external modiﬁers
7.5. Pronouns
7.6. Genitive case
UNIT 8: SUBORDINATION AND CONTENT CLAUSES 8.1. Subordinate clauses
(week 12-13)
8.2. Clause type in content clauses
8.3. Declarative content clauses
8.4. Interrogative content clauses
8.5. Exclamative content clauses
UNIT 9: RELATIVE CLAUSES (week 14)
9.1. The function of relative clauses
9.2. Integrated vs supplementary relatives
9.3. Relative words in integrated vs supplementary relative clauses
9.4. Fused relatives
UNIT 10: NON-FINITE CLAUSES (week 15)
10.1 Four kinds of non-ﬁnite clause
10.2 The form of non-ﬁnite clauses
10.3. The functions of non-ﬁnite clauses
UNIT 1: INTRODUCTION TO THE LINGUISTIC
STUDY OF ENGLISH (week 1)

Planning
Class hours
Master Session
Seminars

49
25

Hours outside the
classroom
50
40

Total hours
99
65
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Troubleshooting and / or exercises
27
27
0
Long answer tests and development
2
10
12
Long answer tests and development
2
20
22
*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Methodologies
Description
(*)Exposición por parte do profesorado dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo alumnado.
Seminars
(*)Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema especíﬁco, que permiten afondar ou
complementar os contidos da materia. Empréganse como complemento das clases teóricas.
Troubleshooting and / or (*)Actividade na que se formulan exercicios relacionados coa materia. O alumnado debe
exercises
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Serán o complemento da lección maxistral e os seminarios.
Master Session

Personalized attention
Methodologies

Description

Troubleshooting and / or exercises Students can visit professors during oﬃce hours, which will be posted at their door and
available in faitic. They can also send their questions via email and faitic.
Assessment
Description

Qualiﬁcation

Master Session

Active participation in main "theoretical" classes will be taken into
account for the continuous evaluation.

5

Seminars

Active participation in practical classes will be taken into account
for the continuous evaluation.

5

Troubleshooting and / or
exercises

(cast-eng)The correct realisation of the exercises proposed in the
practical sessions will be taken into account for the continuous
evaluation.

10

Long answer tests and
development

Written test sat during the ﬁrst week of April with combination of
short questions and exercises. This test evaluates the knowledge
acquired so far.

30

Long answer tests and
development

Final test sat during the third week of Mayl with combination of
short questions and exercises. This test evaluates the whole
subject.

50

Evaluated
Competencess
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CE3
CE4
CE5
CE7
CE8
CE9
CE13
CE3
CE4
CE5
CE7
CE8
CE9
CE13
CE3
CE4
CE5

Other comments on the Evaluation
The evaluation will be continuous. The following compulsory tasks will be taken into consideration for the ﬁnal grade
(proportion of the total grade in parenthesis):
1. Active participation and prior readings, when necessary, in the classes (5%) and seminars (5%).2. Tasks and exercises to
be handed in to the professor when shes asks for them (10%) 3. Written test of the contents dealt with so far. It will take
place on the week of 4th April (30%)4. Final written test of all the contents of the whole semester. It will take place on the
week of 16 May (50%)
In order to pass the subject you need a pass (5 out of 10) in the ﬁnal written test (item 4 above).
If you fail in May you may sit the July ﬁnal test, which will be 100% of your grade.
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If a student cannot follow the continuous evaluation they need to explain it to the professor at the beginning of the
semester.
Plagirism will mean a fail in the subject.
Sources of information
Bibliography
Textbook: Biber, Douglas, Susan Conrad and Geoﬀrey Leech. 2002. Longman Student Grammar of Spoken and Written
English. London: Longman.
(There are a few copies in the library but not enough for all students; they must have their copy of the book).

Bibliografía (general references)
Aarts, B. 1997. English Syntax and Argumentation. London: Macmillan.
Aarts, B. 2007: Syntactic Gradience. The Nature of Grammatical Indeterminacy. Oxford: Oxford University Press.
Aarts, B., D. Denison, E. Keizer & G. Popova. 2004: Fuzzy Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Bauer, L. 2002. An Introduction to International Varieties of English. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Biber, D., S. Johansson, G. Leech, S. Conrad, and E. 1999. Longman grammar of spoken and written English. London:
Longman
*Biber, Douglas, Susan Conrad and Geoﬀrey Leech. 2002. Longman Student Grammar of Spoken and Written
English. London: Longman.
Brinton, L and D. Brinton. 2010 (2000).The Linguistic Structure of Modern English. Amsterdam and Philadelphia: John
Benjamins
Burton-Roberts, N. 1997: Analysing Sentences. London and New York: Longman.
Carnie, A. 2006: Syntax. London: Blackwell.
Collins, P. And C. Hollo. 2010. English Grammar. An Introduction. London: Palgrave Macmillan.
Culpeper, Jonathan, Francis Katamba, Paul Kerswill, Ruth Wodak and Tony McEnery (eds.) 2009. English Language.
Description, Variation and Context. Lancaster: Palgrave Macmillan.
Crystal, D. 2004, Making Sense of Grammar. London: Longman
Downing, A. & P. Locke 2006 (1992): A University Course in English Grammar. Hemel Hempsted: Prentice Hall International.
Gelderen, Elly van. 2010. A Introduction to the Grammar of English. Revised Edition. Amsterdam and Philadelphia: John
Benjamins.
Givón, T. 1993: English Grammar. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamin Publishing Company.
Huddleston, R. 1984: Introduction to the Grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press.
Huddleston, R. 1988: English Grammar: An Outline. Cambridge: Cambridge University Press.
*Huddleston, R. & G. Pullum 2002: The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University
Press.
Huddleston, Rodney and Geoﬀrey Pullum (2005). A Students Introduction to English Grammar. Cambridge: Cambridge
University Press.
Kolln, M. & Funk, R. 2001: Understanding English Grammar. London: Longman.
Kuiper, K. And W.S. Allan. 2010. An Introduction to English Language. 3rd edition. London: Palgrave Macmillan.
Mackenzie, J.L. and E. Martínez Caro, 2012. Compare and Contrast: A Grammar of English for Speakers of Spanish. Granada:
Comares.
Matthews, P. H. 1984: Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.
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Matthews, P. H. 2007: Syntactic Relations. A Critical Survey. Cambridge: Cambridge University Press.
Miller, J. 2002: An Introduction to English Syntax. Edinburgh: E.U.P.
Muñoz, C. 1995: Clause Analysis. A Practical Approach. Barcelona: PPU.
*Quirk, R. et al. 1985: A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.
Rojo, G. & Jiménez Juliá, T. 1989: Fundamentos de análisis sintáctico funcional. Santiago de Compostela: Servizo de
Publicacións e Intercambio Cientíﬁco.
Van Valin, R.D. 2001. An Introduction to Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.
Wardaugh, Ronald 2008: Understanding English Grammar. A Linguistic Approach. London: Blackwell.
Young, D.J. 1980: The Structure of English Clauses. London: Hutchinson.

Recommendations

Subjects that it is recommended to have taken before
Modern language: ﬁrst foreign language I: English/V01G180V01104
Modern language: ﬁrst foreign language II: English/V01G180V01105
Modern language: ﬁrst foreign language III: English/V01G180V01203
Modern language: ﬁrst foreign language IV: English/V01G180V01204
Linguistics: Describing language/V01G180V01201
First foreign language V: English/V01G180V01302
Other comments
In order to be able to follow this class, students should be able to recognise the basic units of grammatical analysis, both
word classes (adjectives, adverbs, auxiliary verbs) and syntactic functions (subject, direct object, transitive verb).
It is essential that students sign up for FAITIC and follow the instructions there.
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IDENTIFYING DATA
Primeiro idioma estranxeiro VI: Inglés
Subject
Primeiro idioma
estranxeiro VI:
Inglés
Code
V01G180V01403
Study
Grao en Linguas
programme Estranxeiras
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
6
Mandatory
2
2c
Teaching
Inglés
language
Department Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Coordinator Bueno Alonso, Jorge Luis
Lecturers
Bueno Alonso, Jorge Luis
E-mail
jlbueno@uvigo.es
Web
General
Materia que amplía os coñecementos de inglés instrumental obtidos no primeiro curso de Grao, ata acadar un
description nIvel avanzado nas competencias lingüística e comunicativa do idioma. A materia prestará especial atención
ás destrezas de carácter produtivo, isto é, á escrita e á produción oral.
Competencias
Code
CB3 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.
CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado
coma non especializado.
CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía.
CE1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes contextos sociais,
profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as destrezas de comprensión e
expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade social e cultural, incluíndo a defensa
dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da
democracia e a cultura da paz.
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.
CE12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación, didáctico e de
comunicación.
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.
CT2 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.
CT3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área
de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
CT4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado
coma non especializado.
CT5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía.
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Resultados de aprendizaxe
Learning outcomes
Competences
3. Desenvolvemento das habilidades de comprensión oral e escrita no primeiro idioma estranxeiro. CB5
CE1
CT4
CE5
CT5
CE7
CE9
6. Adquisición dos coñecementos necesarios para expresarse de maneira escrita e oral cun
CB3
CE6
CT2
vocabulario e unha organización axeitada.
CB4
CE7
CT3
7. Familiarización cos hábitos de traballo en equipo.
CE1
CT2
CE6
CT3
CE7
CT4
CE9
CT5
CE12
8. Desenvolvemento das habilidades de comprensión e expresión oral no uso do vocabulario e da CB3
CE1
CT1
produción do discurso oral baseado nos coñecementos adquiridos a través da lectura e da escrita.
CE5
CT3
CE8
CT5
10. Desenvolvemento da aprendizaxe autónoma na aplicación dos coñecementos gramaticáis e
CB4
CE1
CT2
léxicos a contextos orais e escritos.
CE6
CT3
CE9
CT4
CT5
11. expansión dos coñecemento teóricos e prácticos para a súa posterior aplicación ó exercicio
CB4
CE8
CT1
profesional.
CB5
CE9
CT2
CT3
CT4
CT5
Contidos
Topic
1. Use of English & Grammar

Key Aspects:
Mixed Conditionals, Hypothesising, Emphasis, Inversion, Language of
Persuasion, Complex Sentences, Collocations & Idiomatic expressions,
Phrasal verbs (II).

2. Speaking

Use of English and Grammar Task Types:
Multiple-choice gap ﬁll, Open-gap ﬁll, Word formation, gapped text, Key
word transformation.
Key Aspects:
Oral production practice and comprehension on a wide array of topics and
everyday situations (Communication, Family Life, The Senses, Proposals
and Negotiations, The Arts, Human Relations, Climate Change)

3. Reading & Vocabulary

Speaking Task Type:
Three-way Conversation, Three-Way Interaction, Collaborative Discussion,
Long-Turn with Partner Response.
Key Aspects:
Analysis of texts from a wide array of types and topics (Communication,
Family Life, The Senses, Proposals and Negotiations, The Arts, Human
Relations, Climate Change)

4. Writing

Reading and Vocabulary Task Type:
Multiple Choice & Matching, Gapped Text.
Writing Key Aspects:
Techniques for writing essays, articles and reviews (Organization,
Brainstorming, Structure, Writing Tips)

5. Listening

Writing Task Type:
Essay, article snd review writing tasks which specify the type of text you
have to write, your purpose for writing and the person or people you have
to write for.
Key Aspects:
CD, DVD & Web Streaming recordings related to the contents of sections
1-4
Listening Task Type:
Multiple choice & matching, Sentence completion.

Planiﬁcación
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Class hours

Hours outside the
classroom
3
23
0

Total hours

Actividades introdutorias
3
6
Sesión maxistral
20
43
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma 7
7
autónoma
Presentacións/exposicións
5
12
17
Debates
5
7
12
Traballos de aula
4
10
14
Titoría en grupo
2
4
6
Outras
3
21
24
Traballos e proxectos
3
18
21
*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Metodoloxía docente
Actividades introdutorias
Sesión maxistral
Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma
Presentacións/exposición
s
Debates
Traballos de aula
Titoría en grupo

Description
Contextualización teórico-práctica do tema a tratar.
Explicacións sobre os contidos do curso.
Realización de exercicios prácticos relacionados cos contidos do curso.

Presentacións individuais e/ou en pequenos grupos sobre diversos aspectos dos contidos do curso.
Discusións organizadas sobre temas especíﬁcos relacionados cos contidos do curso.
Tarefas amplas relacionadas cos contidos e solucionadas individualmente e/ou en pequenos grupos.
Consultas ao docente e/ou ás compañeiras e compañeiros sobre dúbidas teóricas e/ou prácticas
derivadas do estudo dos contidos do curso.

Atención personalizada
Tests

Description

Traballos e proxectos O profesor prestará ao alumnado a axuda personalizada necesaria para a consecución exitosa dos
traballos que serán avaliados.
Avaliación
Description

Qualiﬁcation

Presentacións/exposiciónsAs competencias orais serán avaliadas por medio dunha proba que
terá lugar nas datas sinaladas polo profesor unha vez rematadas as
clases presenciais do segundo cuadrimestre no período do 19 ó 30
de maio.

25

Outras

As competencias gramaticais, de vocabulario, de escoita e de
lectura serán avaliadas mediante unha proba ﬁnal nas datas
sinaladas polo profesor unha vez rematadas as clases presenciais
do segundo cuadrimestre no período do 19 ó 30 de maio. O valor
total ﬁnal de cada destreza é como segue: gramática e uso (15%),
lectura e vocabulario (20%), escoita (15%)

50

Traballos e proxectos

As competencias escritas serán avaliadas por medio de cinco
composicións escritas asignadas polo profesor ó longo do curso e
que serán entregadas progresivamente ó remate das unidades
principais do temario. A data límite de entrega de cada composición
corresponderase sempre coa petición do seguinte encargo. A data
ﬁnal da derradeira composición do curso corresponderase coa data
sinalada polo profesor para a proba ﬁnal das competencias
descritas no apartado anterior.

25

Evaluated
Competencess
CB4 CE1 CT1
CB5 CE5 CT2
CE6 CT3
CE7 CT4
CE8 CT5
CE9
CB3 CE1 CT1
CE5 CT2
CE6 CT3
CE7 CT4
CE8 CT5
CE9
CE12
CB3 CE1 CT1
CE5 CT2
CE6 CT3
CE7 CT4
CE8 CT5
CE9

Other comments on the Evaluation
(1) AVALIACIÓN CONTINUA
O proceso de avaliación arriba descrito será válido para todo o alumnado, que terá que asistir con regularidade ás sesións
das que se compón o curso, tanto de tipo teórico como de tipo práctico. Se algunha alumna ou alumno non pode cumprir
con este requisito deberá comunicarllo ó profesor argumentadamente.
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Cada unha das destrezas da lingua será avaliada mediante probas especíﬁcas, tal e como se indica arriba, ao longo do
curso. As datas de entrega de traballos escritos ﬁxaranse no calendario con antelación suﬁciente. Terase que acadar unha
porcentaxe mínima de puntuación (4/10) en todas as probas especíﬁcas para calcular as porcentaxes da nota ﬁnal. No caso
de acadar un suspenso na nota ﬁnal, se o alumno aproba algunha das probas especíﬁcas, gardaráselle a nota desa proba
polo que so terá que recupera-las partes suspensas.
O alumnado que non supere a materia mediante a avaliación continua terá que se presentar en xullo [véxase (2)].
O plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo suporá un suspenso automático na materia. Alegar descoñecemento do
que supón un plaxio non eximirá ao alumno ou alumna da súa responsabilidade.
(2) SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO)
O alumnado que suspenda a avaliación continua será avaliado mediante un único exame ﬁnal no mes de xullo. Este exame
computará coma o 100% da nota e constará de cinco partes, correspondentes a gramática e uso (15%), lectura e
vocabulario (20%), escrita (25%), escoita (15%) e produción oral (25%). Terase que acadar unha porcentaxe mínima de
puntuación (4/10) en todas as probas especíﬁcas para calcular as porcentaxes da nota ﬁnal.

Bibliografía. Fontes de información
Felicity O'Dell & Annie Broadhead, Objective Advanced. Student's Book without answers., 2014,
Para o desenvolvemento do día a día das sesións teórico-prácticas se seguirá o seguinte libro de texto: O'Dell, Felicity &
Broadhead, Annie. 2014: Objective Advanced. Student's Book without answers. Cambridge: Cambridge University Press
[Fourth Edition, for revised exam from 2015]
O profesor proporcionará todo o material adicional que sexa preciso nas sesións oportunas.
BIBLIOGRAFIA ADICIONAL RECOMENDADA:
Grammar in use: Carter, M & McCarthy, M. 2006: Cambridge Grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press
Use of English:Hewings, M. 2010: Grammar for CAE & Proﬁciency: Self-study grammar reference and practice. Cambridge:
Cambridge University Press.
Vocabulary development: McCarthy, M. & ODell, F. 2003: English Vocabulary in Use: Advanced. Cambridge: Cambridge
University Press.
Reading: Driscoll, L. 2008: Real Reading 4 (C1 Advanced). Cambridge: Cambridge University Press.
Listening & Speaking: Craven, M. 2011: Real Listening & Speaking 4 (C1 Advanced). Cambridge: Cambridge University
Press.
Writing: Haines, S. 2008: Real Writing 4 (C1 Advanced): Advanced. Cambridge: Cambridge University Press; Zemach, D. &
Rumisek,L. A. 2005. Academic Writing: From Paragraph to Essay. London: Macmillan.

Recomendacións
Subjects that continue the syllabus
Primeiro idioma estranxeiro VII: Inglés/V01G180V01503

Subjects that it is recommended to have taken before
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro I: Inglés/V01G180V01104
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro II: Inglés/V01G180V01105
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro III: Inglés/V01G180V01203
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro IV: Inglés/V01G180V01204
Primeiro idioma estranxeiro V: Inglés/V01G180V01302
Other comments
Nunha materia de inglés instrumental, a asistencia activa ás sesións presenciais constitúe un elemento chave na adquisición
de competencias por parte do alumnado, polo que se recomenda encarecidamente a presencia e participación na aula.
Do mesmo xeito, para superar esta materia é necesario o traballo constante do alumnado, tanto nas sesións presenciais
como a nivel persoal.
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Para poder seguir as clases recoméndase posuír un nivel B2 de inglés. O nivel para superar a materia ao ﬁnal do
cuadrimestre deberá ser un nivel próximo o C1 de inglés.

Páxina 37 de 44

IDENTIFYING DATA
Segundo idioma estranxeiro IV: Francés
Subject
Segundo idioma
estranxeiro IV:
Francés
Code
V01G180V01404
Study
Grao en Linguas
programme Estranxeiras
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
6
Mandatory
2
2c
Teaching
language
Department Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Coordinator Salceda Rodríguez, Hermes
Costa da Silva , Maria Manuela
Lecturers
Costa da Silva , Maria Manuela
Jacques , Sylvia
Salceda Rodríguez, Hermes
E-mail
mariesilva@uvigo.es
hermes.salceda@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
General
Tratase dunha materia sobre todo práctica que pretende desenvolver as competencias de
description comprensión/expresión orales e escritas. A metodoloxía dalle prioridade a análise de documentos auténticos
orales e escritos. Nivel: B1.
Competencias
Code
CB3 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.
CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado
coma non especializado.
CE1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes contextos sociais,
profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as destrezas de comprensión e
expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade social e cultural, incluíndo a defensa
dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de 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 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.
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.
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.
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.
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.
CT3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área
de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
CT4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado
coma non especializado.
Resultados de aprendizaxe
Learning outcomes

Competences
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Coñecemento asentado das habilidades de comprensión e de expresión oral.

CB3
CB4

Dominio da capacidade de expresión e comprensión da lingua francesa e a práctica
dos coñecementos morfosintacticos e semánticos.

CB3
CB4

Coñecemento contrastivo de aspectos básicos de civilización propios das xentes que falan o
segundo idioma estranxeiro e alleos.

CB3
CB4

Contidos
Topic
1. Rapporter les paroles dautrui
2. Argumenter 1
3. Argumenter 2

CE1
CE3
CE5
CE6
CE8
CE10
CE1
CE3
CE5
CE6
CE8
CE10
CE1
CE3
CE5
CE6
CE8
CE10

CT1
CT3
CT4

CT1
CT3
CT4

CT1
CT3
CT4

Les verbes de parole. Le discours rapporté.
Les articulateurs logiques : cause, conséquence, but, opposition.
Les macro-structures du texte argumentatif. Les diﬀérentes formes
dexpression des rapports logiques.
Techniques pour résumer des raisonnements, des textes. Regrouper
ordonner les informations. La nominalisation.
Homonymie et synonimie. Dénotation et connotation. Les expressions
ﬁgées.
Lorganisation politique de La France. Les partis politiques, les syndicats.
Les principaux débats politiques en France.

5. Le résumé
6. Saisir les implicites des textes
7. Contenus civilisationnels

Planiﬁcación
Class hours

Hours outside the
classroom
40
12
40

Total hours

Sesión maxistral
20
60
Traballos de aula
6
18
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma 20
60
autónoma
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
6
6
12
*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Metodoloxía docente
Sesión maxistral
Traballos de aula
Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Description
Presentación e análisis de documentos variados.
Traballos para o desenvolvemento das competencias de compresión/expresión oral e escrita.
Exercicios e traballos de redacción.

Atención personalizada
Methodologies

Description

Traballos de aula

Traballos dirixidos polo profesor.

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma

Traballos dirixidos polo profesor.

Tests

Description

Probas de resposta longa, de desenvolvemento

Traballos dirixidos polo profesor.

Avaliación
Description

Qualiﬁcation

Evaluated
Competencess
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Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma

Tres exercicios de comprensión/expresión escrita
(50% da nota); un traballo a partir dunha lectura
obrigada (20% da nota).

70

CB3
CB4

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Examen de comprensión/expresión escrita.

30

CB3
CB4

CE1
CE3
CE5
CE6
CE8
CE10
CE1
CE3
CE5
CE6
CE8
CE10

CT1
CT3
CT4

CT1
CT3
CT4

Other comments on the Evaluation
NOTA BENE
--- A principio de curso indicarase unha obra de lectura obligatoria.
- Primeira edición das actas: A avaliación será continua:
-- Nota ﬁnal: suma ponderada das notas de todas as probas.
-- Plaxio (parcial ou total) : Implica 0. O descoñecemento non exime de responsabilidade.
-- Traballo non entregado: Implica 0.
Datas entregas de traballos : mediados de outubro, mediados de novembro, ﬁnal de semestre
Data examen ﬁnal : ultima quincena semestre.
Avaliación única: examen teórico/práctico (100% da nota, ultima quincena do semestre) para alumnos que suspendan a
avaliación continua et para alumnos que non se acollan a avaliación continua.
- Segunda edición das actas: Os alumnos que non superen a materia na primeira edición das actas farán en xullo unha
proba ﬁnal que contará coma un 100% da nota.

Bibliografía. Fontes de información
Boularès &amp; Frérot., Grammaire progressive du français avec 400 exercices, Paris : Clé International, 1997,
Leroy-Miquel &amp; Goliot-Lété, Vocabulaire progressif du français, Paris, Clé international,
A. Belot, Lespagnol mode demploi, Pratiques linguistiques et traduction, Editions du Castillet, Perpignan,
Y. Artignan, J. Bleynie, C. Desaintghislain, Les techniques du français BTS 1 ière et 2 ième année.
Regine Merieux, Yves Loiseau, Connexions, 1,2,3, Paris, Didier, 2004.
Michèle Barféty, Expression orale niveau 4, Paris, Clé internationale, 2004.
Michèle Barféty, Compréhension orale niveau 4, Paris, Clé internationale, 2004.¡
Courtillon, J., Élaborer un cours de FLE, Paris, Hachette (collection F), 2003.
A.Boissinot, M.M. Laserre. Techniques du français 1. Lire.Argumenter. Rédiger. Bertrand Lacoste Paris 1989.Desaintghislain
Christophe, Hebert Sébastien, Lasowski Patrick Wald, Français, méthodes et techniques, classes des lycées, Paris, Nathan
2011.
Jacqueline Picoche, Didactique du vocabulaire français, Nathan, Paris, 1993.
Jean Kokelberg, Les techniques du style, Nathan, Paris, 1991.
Joëlle Gardes-Tamine, La stylisque, Armand Colin , Paris, 1992.
Bertrand Denis, Méthodes et techniques, français BTS : culture générale et expression, Paris, Nathan, 2012.
M.-José Reichler-Béguelin, M. Denervaud, J.Jespersen. Ecrire en français.Cohésion textuelle et
1. apprentissage de l'expression écrite, Delachaux, Niestlé, Paris 1988.
2. A.Sebbah, M.Raspail. Le texte argumentatif, Magnard, Paris 1996.
3.

J.Fournier, R.Dutertre. Le résumé de textes par l'exemple, Edit; Roudil, Paris 1992
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4. Matthieu Gamard, Le Travail de lécriture 2e, Paris, Magnard, 2002.
5. Alain Sebbah, Le texte argumentatif, Paris, Magnard, 1999.
6. Geneviève Clerc, 50 méthodes De résumé De Textes - principes et Méthodes - Dégager l' Idée Principale - Visualiser La
Structure, Paris, Marabout, 1993.
7. Jean Proﬁt, Résume de texte, note de synthèse ; mode d'emploi, Paaris, Chronique Sociale, 2008.
8. Christian Battaglia, La dissertation rediger un texte argumentatif objectif daeu a & b, Paris, Ellipses, 2012.
9. Rigouste Jean & Meric Laurence, Atout Bac Francais - Premieres Toutes Series - Tome 1 : Texte Argumentatif Commentaire
Litteraire - Fiche De Cours - Conseils Methodologiques - Exercices D'Entrainement  Sujets, Paris, Nathan 2000.
10. n Comprehension orale niveau 4 + cd audio - collection competences b2/c1, clé international
11. Sites internet : 
Comme pour les cours précédents la fréquentation des médias français est fortement conseillée. Sur ce
site on trouvera nombre dexercices décriture à partir de textes : http://www.site-magister.com/ Site intéressant,
comprenant nombre de propositions sur des documents vidéo. http://expressionbts.canalblog.com/
12. Educaserve: Cours de français sur Internet (Niveaux 1-3)
Cours intermédiaire de français mettant l'accent sur la grammaire.
13. Grammaire française BEPP (Département de didactique, de psychopédagogie et de technologie de l'enseignement de
l'Université Laval, Québec) (Niveau 3)
Recomendacións
Subjects that continue the syllabus
Segundo idioma estranxeiro V: Francés/V01G180V01604

Subjects that it is recommended to have taken before
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Francés/V01G180V01106
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Francés/V01G180V01205
Segundo idioma estranxeiro III: Francés/V01G180V01304
Other comments
Aconséllase:
--- frecuentar os medios de comunicación franceses;
--- traballar todos os días.
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IDENTIFYING DATA
Segundo idioma estranxeiro IV: Alemán
Subject
Segundo idioma
estranxeiro IV:
Alemán
Code
V01G180V01405
Study
Grao en Linguas
programme Estranxeiras
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
6
Mandatory
2
2c
Teaching
Alemán
language
Castelán
Department Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Coordinator Corvo Sánchez, María José
Lecturers
Cortes Gabaudan, Helena
Corvo Sánchez, María José
E-mail
mcorvo@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
General
É unha materia de seis créditos que se imparte no segundo cuadrimestre do segundo curso do grao e que está
description concibida como unha continuación da materia Segundo Idioma Estranxeiro III, impartida no primeiro
cuadrimestre, como un curso orientado cara á consolidación do coñecemento do alemán e a súa cultura.
Presupón un coñecemento básico tanto lingüístico como cultural e persegue a consecución dun nivel básicomedio de coñecemento da lingua alemá básica. Xa que logo, debe entenderse esta materia como un curso de
consolidación dunha boa base para seguir profundizando máis adiante nos coñecementos do alemán, na súa
gramática e o seu léxico, así como noutros aspectos culturais xerais igualmente necesarios para unha
aprendizaxe oral e práctica da lingua cotiá alemá.
Competencias
Code
CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía.
CE1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes contextos sociais,
profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as destrezas de comprensión e
expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade social e cultural, incluíndo a defensa
dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de 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 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.
CE5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e aproveitamento
para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios.
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.
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.
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.
CT5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía.
Resultados de aprendizaxe
Learning outcomes
1. Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos e gramaticales
do segundo idioma estranxeiro co propio.

Competences
CE1
CT5
CE3
CE5
CE12
CE13
2. Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos de civilización propios das xentes que CB5
CE7
CT5
falan o segundo idioma estranxeiro e alleos.
CE10
CE13
CB5

Contidos
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Topic
1. As "Nebensätze": A conxunción "als".
Falar sobre a aprendizaxe dunha língua estranxeira.
"Silbentrennung" ou separación das sílabas.
2. A voz pasiva no presente.
Na oﬁcina de correos.
3. Verbos con acusativo e dativo: repaso dos
Os medios de comunicación.
complementos (nomes e pronomes).
4. As oracións interrogativas indirectas.
No hotel: reservar unha habitación e solicitar información.
Preposicións locais: repaso (I).
5. Os verbos en indicativo: "Wiederholung und
As viaxes.
Ergänzung". Preposicións locais: Repaso (II).
6. Os verbos e os pronomes preposicionais. O
Falar sobre o tempo.
pronome "es" e os "Wetterverben".
7. Determinantes e pronomes. Preposicións
Os actos de fala.
locais: Repaso (III).
8. O "Präteritum" dos verbos modais.
A lectura e os libros. Expresar interese.
9. Os pronomes interrogativos "welch-" e "was für Informes e documentos.
ein-". O verbo "lassen".
10. Outras conxunciós coordinadas e
Rexistros e solicitudes electrónicas.
subordinadas.
11. O pronome e a oración de relativo.
A escola e a formación.
12. O "Präteritum" dos verbos regulares e
Viaxar ao estranxeiro.
irregulares.
Observación:
Outros temas de contido cultural ou de Landeskunde.
Este temario inicial está aberto a novas propostas
que poidan xurdir durante o desenvolvemento
das clases desta materia no referente aos temas
de Landeskunde aquí propostos.
Planiﬁcación
Class hours

Hours outside the
Total hours
classroom
Actividades introdutorias
2
2
0
Sesión maxistral
8
8
16
Traballos de aula
40
80
120
Probas de resposta curta
2
10
12
*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Metodoloxía docente
Description
Actividades introdutoriasExplicación pormenorizada do programa da materia e do desenvolvemento desta dentro e fóra da
aula, o que implica a descrición das características do curso, contidos, metodoloxía, formas de
avaliar e resolución de dúbidas, así como a presentación das diferentes ferramentas de traballo
necesarias para a súa aprendizaxe: manual, dicionarios, outros libros e lecturas complementarios e
outras ferramentas en liña para a aprendizaxe autónoma dunha lingua estranxeira.
Sesión maxistral
Exposicións teóricas e aprendizaxe gramatical, léxica e cultural.
Traballos de aula
Práctica de lectura, escritura e tradución, corrección de exercicios, exposicións individuais e
resolución das diﬁcultades lingüísticas e culturais.
Atención personalizada
Methodologies

Description

Traballos de aula

Seguimento e apoio na preparación e realización das tarefas do curso, tanto na aula como fóra
dela mediante titorías personalizadas no despacho ou non presenciais mediante o correo
electrónico.

Tests

Description

Probas de resposta curta Seguimento e apoio na preparación e realización das tarefas do curso, tanto na aula como fóra
dela mediante titorías personalizadas no despacho ou non presenciais mediante o correo
electrónico.
Avaliación
Description

Qualiﬁcation

Evaluated
Competencess
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Traballos de aula

Valoración continua da participación activa nas actividades de
presentación e control das prácticas lingüísticas, gramaticais e
léxicas e de Landeskunde.

Probas de resposta Proba escrita de contido léxico, gramatical e de Landeskunde.
curta

20

80

CB5

CE1
CE3
CE7
CE12
CE13
CE5
CE10

CT5

Other comments on the Evaluation
A avaliación e conseguinte cualiﬁcación do traballo do alumnado levarase a cabo cun procedemento de avaliación continua
de acordo coas porcentaxes descritas máis arriba. A proba escrita realizarase na derradeira semana de clase.
O alumnado que non se acolla ao sistema de avaliación continua e escolla avaliación única deberá realizar un exame escrito
na derradeira semana de clase sobre os contidos da materia e máis outro oral noutra data concertada co profesorado para
superala. O primeiro cun valor do 80% e o segundo cun valor do 20% da nota.
Tanto no caso da avaliación continua, como da avaliación única, a nota do exame escrito non deberá ser inferior a 4 para
superar a materia.
SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO): Exame teórico-práctico escrito dos contidos do curso polo 100% da cualiﬁcación.
Para o alumnado que durante o curso se acolleu á avaliación única este exame ten un valor do 80% da nota; este alumnado
terá que facer tamén unha proba oral polo 20% da cualiﬁcación para superar a materia. A nota do exame escrito non deberá
ser inferior a 4 para superar a materia. A proba oral realizarase nunha data concertada co profesorado.
Bibliografía. Fontes de información
Charlotte Habersack, Angel Pude, Franz Specht, Menschen A2. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch, 2013,
Bibliografía complementaria e orientadora A. Menschen A2.2-Materialien Menschen DaF Arbeitsbuch (mit Audio-CD). ISBN:
9783195119023 Menschen DaF Glossar XXL/ Guía Deutsch-Spanisch/ Alemán-Español. ISBN: 9783191919016 B. Dicionarios
e vocabularios Collins. Diccionario Compact Plus. Español Alemán. Deutsch Spanisch. Glasgow, HarperCollins Publishers,
2013. Tschirner, E. Grund- und Aufbauwortschatz. Deutsch als Fremdsprache nach Themen. Berlin, Cornelsen. 2008. Davies,
H. Diccionario de alemán para principiantes (Dicc. ilustrado). Madrid, Susaeta Ediciones. Langenscheidt. Diccionario Moderno
Alemán. Español-Alemán, Alemán-Español. Berlin-München, Langenscheidt. 2009. Langenscheidt. Langenscheidt Diccionario
Básico Alemán. Berlin-München, Langenscheidt. 2001. Langenscheidt. Taschenwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. BerlinMünchen, Langenscheidt. 2003. Pons. Kompaktwörterbuch Spanisch. Spanisch-Deutsch, Deutsch-Spanisch. Stuttgart, Ernst
Klett Sprachen GmbH. 2009. Larousse Planeta. Vocabulario Básico del alemán. España, Larousse Planeta. 2013. C.
Gramáticas e outros libros Braucek, B. / Castell, A. Verbos alemanes. Madrid, Idiomas. 2002. Castell, A. Gramática de la
lengua alemana. Madrid, Idiomas. 2011. Corcoll, B./ R. Gramática Programm: Alemán para hispanohablantes. Barcelona,
Herder. 1999. Funk, H. et al. Deutsche Grammatik. Zürich, Cornelsen. 2006. Horbert R./ U. Der kleine Duden. Gramática del
alemán. Madrid, Max Hueber Verlag-Editorial Idiomas. 2004. Larousse. Gramática Alemana. Barcelona, Larousse Editorial S.
A. 2009. Lemcke, C./ Rohrmann, L. Einfach Grammatik A1. Deutsch.Berlin, München, Langenscheidt. 2006. Lemcke, C./
Rohrmann, L. Wortschatz Intensivtrainer A1. Deutsch. Berlin, München, Langenscheidt. 2007. Ruipérez, G. Gramática
Alemana. Madrid, Cátedra. 2006. Werner, G. Langenscheidts Grammatiktraining. Deutsch.Berlin, München, Langenscheidt.
2001.
Recomendacións
Subjects that continue the syllabus
Segundo idioma estranxeiro V: Alemán/V01G180V01605

Subjects that it is recommended to have taken before
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Alemán/V01G180V01107
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Alemán/V01G180V01206
Segundo idioma estranxeiro III: Alemán/V01G180V01305
Other comments
Recoméndase ter coñecementos básicos do idioma alemán (A2.1.) equivalentes a 18 créditos desta materia.
Recoméndase a asistencia ás clases e o traballo regular, así como o uso dos recursos da biblioteca.
Recoméndase ademáis ter en conta os dous aspectos seguintes:
1. 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.
2. É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto
das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.
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