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Acta da sesión ordinaria da Xunta de Facultade de Filoloxía e Tradución, 

que se celebrou o día 5 de xullo de 2016 no Salón de Actos da Facultade. 

 

 

 

Informa o decano dos seguintes asuntos: 

 

a. Haberá que aprobar as guías docentes de 2º, 3º e 4º 

noutra sesión da Xunta de Facultade que será 

probablemente o 15 de xullo. Tal vez haxa que 

convocar unha terceira para aprobar cuestións 

organizativas que queden pendentes. 

b. Ademais dos horarios dos graos, é preciso aínda  

aprobar os das materias ODIE, nos que está a 

traballar actualmente a vicedecana de Organización 

Académica, e os dos mestrados. Aproveita para 

recordar aos coordinadores e coordinadoras dos 

mestrados da FFT que aínda non entregaron 

horarios que por favor o fagan. 

c. As xornadas de acollida de estudantes serán os días 

6 e 7 de setembro. Farase un programa non 

demasiado cargado pero o suficientemente 

informativo para cumprir a súa función. Pedirase a 

opinión dos e das representantes do estudantado 

para facer un programa que resulte útil. 

d. Rematou a primeira fase da campaña de promoción 

do GCLEL. Haberá unha segunda quenda en 

setembro. 

e. O decano falou coa administradora de centros sobre 

a necesidade de pintar os aparcadoiros. A 

administradora advertiu da necesidade de 

reorganizar o tráfico. Isto último é tarefa da 

Unidade Técnica. 

f. Sobre unha pregunta do profesor Baxter sobre as 
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horas de finalización de exames e probas de 

avaliación, fíxose unha consulta á secretaría xeral, 

que está tratando de resolver acadando un 

equilibrio entre ter en conta as posibles limitacións 

por parte do alumnado co acceso a internet e non 

poñer moitos límites á posibilidade de facer 

estudos a distancia 

Aprobación, se proceder, das guías docentes de 

1º dos graos da FFT

O decano agradece o traballo dos e das coordinadoras de 

grao para revisar as guías, que foron enviadas con 

anterioridade á reunión. As guías docentes están 

convenientemente revisadas.  

 

Apróbanse por asentimento.  

4. Aprobación, se proceder, dos horarios oficiais do 

curso académico 2016-2017 dos graos da FFT 

O decano explica como foi o proceso de elaboración de 

horarios. Agradece o traballo da vicedecana de 

Organización Académica e a colaboración do profesor 

Antonio Rifón. Utilizouse un novo programa informático 

de elaboración de horarios que daba como resultado unha 

proposta completamente nova. Valorouse que era 

importante manter os horarios anteriores na medida en 

que fose posible. 

 

Toma a palabra a vicedecana de Organización Académica 

para explicar como procedeu. Explica que a tarefa estivo 

condicionada por unha serie de factores: cambios no 

POD, vinculación de materias que se comparten en máis 

dun grao ou máis dun curso, redución e cambios de 

grupos, motivos de conciliación da vida laboral e familiar, 

a implantación de 3º curso do GCLEL. Engade que tratou 

de atender todas as solicitudes de cambio por parte do 

profesorado, dentro das limitacións existentes. Reuniuse 

con grupos de estudantes dos diferentes graos e 

representantes de alumnado en Xunta de Facultade. 

 

A asignación de aulas é provisional e aínda está por 

completar. 

 

A vicedecana agradece a colaboración de todas as persoas 

que a axudaron. 
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Apróbanse por mayoría, coa abstención da profesora 

Amparo Solla. 

 

 
 

A profesora Carmen Becerra solicita que a Xunta de 

Facultade se manifeste a favor dos traballadores do 

persoal e servizos e en contra da proposta de unificación 

de postos por parte da xerencia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español I 

Materia Lingua:
Fundamentos
gramaticais do
galego e do
español I

     

Código V01G400V01101      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 1c

Lingua
impartición

     

Departamento Lingua española

Coordinador/a Sueiro Justel, Joaquín

Profesorado Sueiro Justel, Joaquín

Correo-e jsueiro@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Primeira materia do grao que estuda a gramática do galego e do español. Preséntase unha introdución aos
fundamentos das gramáticas e á identificación das unidades e relacións gramaticais. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo. 

- saber
- saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber
- saber facer

CG4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos
profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas. 

- saber
- saber facer

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos ámbitos
de estudo que integran o título. 

- saber
- saber facer

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias. - saber
- saber facer

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

- saber
- saber facer

CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa. - saber
- saber facer

CE2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa. - saber
- saber facer
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CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística. - saber
- saber facer

CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística. - saber
- saber facer

CE15 Coñecemento das repercusións lingüísticas e interculturais do contacto de linguas. - saber
- saber facer

CE20 Coñecemento teórico e práctico dos dicionarios do español/galego/portugués nos seus diferentes
formatos. 

- saber
- saber facer

CT1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica 

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber
- saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber
- saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber
- saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber
- saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber
- saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Perfecto dominio instrumental das linguas española e galega. CB1
CB2
CB5
CG4
CG5
CG7
CG9
CE1
CE2
CE5
CE8
CE15
CE20
CT2
CT10
CT11
CT12

Coñecemento dos diferentes tipos de gramáticas das linguas galega e española. CB1
CB2
CB5
CG1
CG4
CG5
CG7
CG9
CE1
CE2
CE5
CE8
CE15
CE20
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Páxina 2 de 7



Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüistica CB1
CB2
CB5
CG1
CG5
CG7
CG9
CE1
CE2
CE5
CE8
CE15
CE20
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Capacidade de análise e comentario das ideas lingüísticas presentes nas gramáticas CB1
CB2
CB5
CG1
CG4
CG5
CG7
CG9
CE1
CE2
CE5
CE8
CE15
CE20
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Perfecto dominio dos criterios de identificación e análise das diferentes unidades lingüísticas e as súas
relacións 

CG1
CG7
CE2
CE5
CE8
CT1

Contidos 

Tema  

1. A Gramática 1.1. Concepto de Gramática
1.2. A Gramática fronte a outras disciplinas
1.3. Tipos de gramáticas
1.4. Principais textos gramaticais do galego e do español
1.5. Partes dunha Gramática: discusión, delimitación e caracterización

2. Funcións, categorías e relacións. 2.1. Definición, delimitación e caracterización. 
2.2. Tipoloxía de funcións, categorías e relacións.

3. Introdución á análise gramatical 3.1 Identificación de funcións, categorías e relacións en diferentes tipos
de discurso
3.2 Presentación e práctica da análise sintáctica.
3.3. O estudo da frase e da cláusula
3.4. introdución ao estudo da oración

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 20 40 60

Resolución de problemas e/ou exercicios 9 18 27
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Traballos de aula 10 20 30

Actividades introdutorias 1 0 1

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 4 8 12

Traballos e proxectos 4 16 20

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición dentro da aula dos conceptos gramaticais, presentación das gramáticas e dos métodos
de análise gramatical máis significativos. O profesor explicará os contidos esenciais de cada un dos
temas, aclarando os conceptos-clave da materia e orientando ao alumnado nas lecturas
obrigatorias relacionadas con cada tema. É moi recomendable ter traballadas estas lecturas
previamente.
No caso do réxime semipresencial, o alumnado disporá na plataforma de ensino virtual Faitic dos
materiais necesarios para avanzar en cada unidade temática. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Proposta e resolución na aula de exercicios e comentarios de textos relacionados cos diferentes
apartados do programa. No caso do réxime semipresencial, o alumnado disporá na plataforma de
ensino virtual Faitic dos materiais necesarios para avanzar en cada unidade temática. 

Traballos de aula Realización, na aula e fóra, de traballos relacionados con algún apartado do programa. Un deles
será exposto diante dos compañeiros. 
No caso do réxime semipresencial, o alumnado disporá na plataforma de ensino virtual Faitic dos
materiais necesarios para avanzar. Sería moi desexable a defensa presencial do seu traballo. 

Actividades
introdutorias

Presentación da materia: programa, metodoloxía docente, contidos, sistemas de titoría e atención
personalizada e sistema de avaliación, así como da bibliografía e lecturas obrigatorias e
recomendadas. No caso do réxime semipresencial, cóntase coa pesenza na aula do alumnado. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Actividades introdutorias Tanto o alumnado presencial coma semipresencial recibirá indicacións metodolóxicos e
bibliográficas para o estudo da materia.

Traballos de aula Tanto na aula como nas titorías ou a través do correo electrónico, o alumnado terá as
instrucións e axudas para a realización dos traballos. Asemade, recibirá os exercicios
corregidos e avaluados. 

Probas Descrición

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

O alumnado, nas titorías poderá solucionar d xeito individualizado ás dúbida e que se lle
plantexen na preparacióón do exame.

Traballos e proxectos Nas titorías e a través de correo electrónico, cada alumno/a acordará o traballo que ten
que realizar e presentará ás distintas fases de elaboración do mesmo.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resposta a problemas propostos ou realización de exercicios
na aula. No caso do alumnado semipresencial, estes exercicios
indicaranse e presentaranse a través da plataforma de
teledocencia FaiTIC 

5 CB1

CB2

CB5

CG1

CG4

CG5

CG7

CG9

CE1

CE2

CE5

CE8

CE15

CE20

CT1

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Traballos de aula Realización de pequenos traballos, comentarios de textos
gramaticais. Tamén se inclúe neste apartado a participación
activa na marcha da aula. Os traballos poden realizarse na
aula ou fóra. No caso do alumnado semipresencial, estes
traballos indicaranse e presentaranse a través da plataforma
de teledocencia FaiTIC 

5 CB1

CB2

CB5

CG1

CG4

CG5

CG7

CG9

CE1

CE2

CE5

CE8

CE15

CE20

CT1

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12
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Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

O alumnado respostará a unha proba escrita que contará con
cuestións teóricas e prácticas sobre o temario. Terase en
conta, na súa avaliación, os contidos e a expresión escrita. O
alumnado semipresencial realizará esta proba de xeito
presencial. 

60 CB1

CB2

CB5

CG1

CG4

CG5

CG7

CG9

CE1

CE2

CE5

CE8

CE15

CE20

CT1

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Traballos e proxectos O alumnado preparará, na aula e fóra, baixo a dirección do
docente, un traballo sobre un tema relacionado con algún das
epígrafes do programa e presentarao na aula, valorándose
tanto o contido coma a expresión escrita e a presentación oral.
No caso do alumnado semipresencial, avaliarase só o traballo
escrito que se presentará no momento da proba escrita 

30 CB1

CB2

CB5

CG1

CG4

CG5

CG7

CG9

CE1

CE2

CE5

CE8

CE15

CE20

CT1

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O exame correspondente á 1ª edición das actas terá lugar no día que sinale o calendario oficial da FFT. A presentación oral
de traballos realizarase na penúltima semana de curso en novembro-decembro do 2016. As datas dos exames son as
mesmas tanto para alumnos presenciais como semipresenciais. Para este alumnado celebrarse unha titoría grupal
presencial ao mes, en data acordada e  establecida pola coordinación do grao.

Tódolos alumnos semipresenciais deberán asistir á sesión de presentación da materia. Alén diso, deberán asistir as titorías
obrigatorias, e, alomenos, a unha titoría grupal presencial cada mes.

A avaliación na 2ª edición das actas (xullo) realizarase a través dun exame na data oficial marcada pola Facultade.Nesa data,
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os alumnos/as presentarán tamen un traballo previamente acordado e dirixido polo docente. 

Bibliografía. Fontes de información 

Academia Española de la Lengua, Real, Nueva Gramática de la Lengua Española: manual, 2010, espasa

Manuel Casado, El Castellano actual : usos y normas, 2012, Eunsa

Alarcos Llorach, Emilio, Estudios de gramática funcional del español, 1980, Gredos

Martínez, José A., Funciones, categorías y transposición, 1994, Istmo

Alarcos Llorach, Emilio, Gramática de la lengua española, 1999, espasa

Rojo Sánchez, G. Jiménez Juliá, T., Fundamentos del análisis sintáctico funcional, 1989, Unibersidade de Santiago de
Compostela

Álvarez Blanco, Rosario, Gramática da lingua galega, 2002, Galaxia

Carme Hermida Gulías, Gramática práctica (morfosintaxe) , 2004, Sotelo Blanco

Xosé Feixó Cid, Gramática da lingua galega: síntese práctica, 2004, Xerais

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español II/V01G400V01202
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingüística: Introdución á lingüística aplicada 

Materia Lingüística:
Introdución á
lingüística
aplicada

     

Código V01G400V01102      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 1c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Tradución e lingüística

Coordinador/a Ramallo Fernández, Fernando

Profesorado Cabeza Pereiro, María del Carmen
Ramallo Fernández, Fernando

Correo-e framallo@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

A materia aborda tanto unha introdución aos fundamentos teóricos da lingüística aplicada como unha
aproximación á praxe relacionada con problemas do mundo real nos que a linguaxe e as linguas teñen un
papel central 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo. 

- saber

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao exercicio
da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

- saber facer

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias. - saber

CG8 Capacidade para participar en debates e actividades de grupo e organizalos, desenvolvendo un
pensamento autónomo e crítico. 

- saber facer

CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística. - saber

CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística. - saber

CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Coñecer os fundamentos teórico-metodolóxicos da lingüística aplicada CB1
CB2
CG1
CG2
CG7
CE5
CE8
CT10
CT11

Ser quen de identificar, describir e analizar problemas nos que a linguaxe e as linguas ocupan un lugar
central nas sociedades contemporáneas

CB1
CG8
CE5
CE8
CT5
CT10
CT11

Contidos 

Tema  

1. A lingüística aplicada como ciencia social 1.1 Que (non) é a lingüística aplicada?
1.2 Alcance da lingüística aplicada
1.3 Lingüística aplicada crítica

2. Problemáticas 2.1 Educación lingüística
2.2 Política Lingüística
2.3 Lingua e neoliberalismo
2.4 Barreiras lingüísticas

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 1 0 1

Sesión maxistral 21 10 31

Seminarios 12 40 52

Traballos tutelados 12 37 49

Probas de resposta curta 2 15 17

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Sesión encamiñada a tomar contacto e a reunir información sobre o alumnado, avaliar o punto de
partida e presentar a materia.
O alumnado semipresencial está obrigado a presentarse a esta sesión 

Sesión maxistral Introdución conceptual aos contidos de cada un dos temas.
O alumnado semipresencial ten a súa disposición pílulas audiovisuais e outros materiais
complementarios para traballar as cuestións teóricas abordadas nas sesións maxistrais. 

Seminarios Traballo en profundidade, discusión grupal e debate de lecturas das problemáticas abordadas.
O alumnado semipresencial deberá facer as mesmas lecturas, que serán traballadas tanto nun foro
específico en liña como nas sesións de titorías grupais presenciais acordadas para o cuadrimestre. 

Traballos tutelados Durante o curso realizaranse diferentes tipos de actividades e traballos, que poden ser individuais
ou colectivos. No inicio do curso, presentarase un conxunto de actividades das que cada alumno/a
deberá elixir aquelas que mellor se acomoden ás suas preferencias.
Isto tamén é válido para o alumnado semipresencial. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Seminarios Para o seguimento desta metodoloxía docente, o alumnado pode resolver as dúbidas en titorías
personalizadas.

Traballos tutelados Para a elaboración dos traballos propostos, o alumnado ten que acudir obrigatoriamente a 3 títorías
(individuais ou grupais) nas que se abordarán as dúbidas que suscite esta metodoloxía docente.

Avaliación 
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 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Seminarios O alumnado deberá facer unha lectura exhaustiva de cada texto
proposto. Ademais, deberá entregar con antelación á celebración de
cada seminario un breve documento que inclúa un resumo, unha
avaliación crítica e unhas preguntas para o debate.
Para obter a máxima cualificación nesta metodoloxía é imprescindible
a asistencia e a participación activa nas sesións. 

40 CG1

CG2

CG8

CT5

CT10

CT11

Traballos
tutelados

Valorarase a capacidade do alumnado para conxugar os
coñecementos teórico-metodóloxicos acadados ao longo do
cuadrimestre na resolución das problemáticas propostas para o
conxunto das actividades que ha elixir da relación proposta. 

40 CG1

CG2

CG7

CG8

CE5

CE8

CT5

CT10

CT11

Probas de
resposta curta

Valorarase a capacidade de síntese e a precisión nas respostas.
O alumnado semipresencial está obrigado a realizar estas probas de
xeito presencial no día e hora que se fixe. 

20 CG1

CG2

CG7

CG8

CE5

CE8

CT5

CT10

CT11

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Contémplanse dúas posibilidades de avaliación: continua e única. Cada discente ten que comunicar a súa preferencia nas
primeiras semanas de clase.

Avaliación continua

É a recomendada para todo o alumnado. Contempla as actividades que se describen na táboa anterior. Para a avaliación
continua é moi recomendable a asistencia ás horas presenciais (incluidas as prácticas). No caso do alumnado semipresencial
debe asistir á sesión de presentación, a dúas titorías (individuais ou grupais) e ás probas escritas previstas. No resto, debe
realizar e entregar as tarefas de avaliación indicadas en tempo e forma.

A materia de exame inclúe a lista de conceptos que se han traballar nas sesións maxistrais, para o que se prevé a
elaboración dun breve glosario. A data do exame é a do calendario oficial da Facultade de Filoloxía e Tradución.

Aquelas persoas que non superen a materia ao final do cuadrimestre, deberán presentarse ó exame escrito na data
oficialmente establecida pola Facultade con vistas á segunda edición de actas.

Avaliación única

O alumnado que prefira someterse a avaliación única deberá examinarse de todos os contidos da materia nun exame final
único que se realizará na data oficial.

Aquelas persoas que non superen a materia ao final do cuadrimestre, deberán presentarse ó exame escrito na data
oficialmente establecida pola Facultade con vistas á segunda edición de actas.

Observación

O plaxio será penalizado. En caso de detectárense prácticas que impliquen plaxio poderase invalidar a cualificación na proba
correspondente.

Bibliografía. Fontes de información 
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Bibliografía básica

Hall, Christopher J.; Smith, Patrick H. & Wicaksono,, Rachel (2011). Mapping Applied Linguistics. Abingdon: Routledge.

Moita Lopes, Luiz Paulo da (org.) (2008). Por uma lingüística aplicada indisciplinar, 2ªed. São Paulo: Parábola

Wei, Li (ed.) (2014). Applied Linguistics. Oxford: Wiley-Blackwell.

Recomendacións 

 
Outros comentarios
A materia impártese en lingua galega. O alumnado de intercambio é benvido. Recoméndase un bo nivel de galego oral,
semellante a un B2.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Filosofía: Introdución ás ciencias humanas e sociais 

Materia Filosofía:
Introdución ás
ciencias
humanas e
sociais

     

Código V01G400V01103      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 1c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento Socioloxía, ciencia política e da administración e filosofía

Coordinador/a Leyte Coello, Arturo Antonio

Profesorado Leyte Coello, Arturo Antonio

Correo-e leyte@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Materia introdutoria ás teorías, métodos e conceptos das ciencias humanas e sociais 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber

CB3 Que o estudantado teña 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. 

- Saber estar /
ser

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

- saber

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións sociais,
profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas estudadas no
grao. 

CG8 Capacidade para participar en debates e actividades de grupo e organizalos, desenvolvendo un
pensamento autónomo e crítico. 

- Saber estar /
ser

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

- saber facer

CE18 Capacidade para localizar, utilizar e aproveitar a información contida en bases de datos e outros
instrumentos informáticos e Internet. 

- saber
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CE20 Coñecemento teórico e práctico dos dicionarios do español/galego/portugués nos seus diferentes
formatos. 

- saber
- saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber
- saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer
- Saber estar /
ser

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber
- saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Conocimiento de la problemática metodológica específica de las ciencias humanas. CB1
CB2
CB3
CG5
CG8
CG9
CE18
CT5
CT8
CT10
CT11

Saber diferenciar conceptualmente entre ciencias de la naturaleza, ciencias humanas y humanidades. CB1
CB2
CB3
CG5
CG6
CG8
CE18
CT5
CT8
CT10
CT11

Saber operar y aplicar discursivamente (lectura y escritura) con las nociones básicas metodológicas de
las ciencias humanas. 

CB1
CB2
CB3
CB5
CG5
CG6
CG8
CG9
CE18
CE20
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1. Nocións básicas 1.1 Conceptos científicos.
1.2 Hipóteses e leis científicas.
1.3 Teorías científicas.

2. Lóxica da investigación científica 2.1 A explicación en ciencias da natureza. Modelo nomolóxico-deductivo.
Coñecemento causal.
2.2 O coñocemento nas ciencias históricas. Modelo
comprensivo-hermenéutico.
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3. Explicación nas ciencias humanas e sociais
(Psicoloxía y Socioloxía) 

3.1 Niveis de información: físico-natural; informacional; semántico.
3.2 Modelos metodolóxicos de caixa-negra (black-box) e caixa translúcida
(clean-box).
3.3 Exemplo de explicación en ciencias humanas: o suicidio. 

4. A pretensión científica das ciencias humanas 4.1 Teoría da información.
4.2 Teoría de sistemas.
4.3 Cibernética.

5. Modelos metodolóxicos en ciencias humanas e
sociais 

5.1 Estruturalismo.
5.2 Funcionalismo.
5.3 Condutismo.
5.4 Psicoanálise.
5.5 Hermenéutica.

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 24 0 24

Resolución de problemas e/ou exercicios 7 4 11

Presentacións/exposicións 15 0 15

Probas de tipo test 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto que ten que desenvolver o alumnado.

No caso do réxime semipresencial, o alumnado disporá dos materiais teóricos na plataforma de
ensino virtual Faitic 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. Adóitase
utilizar como complemento da lección maxistral. 

Para o réxime semipresencial, o alumnado disporá dos materiais de prácticas na plataforma de
ensino virtual Faitic, ou no seu caso, adquirilos no servicio de reprografía da facultade. 

O alumnado semipresencial deberá facer as mesmas lecturas, que serán 
traballadas nas sesións de titorías grupais presenciais acordadas para o cuadrimestre (un mínimo
de 3).

Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado, ante o docente e/ou un grupo de estudantes, dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto etc. Pódese realizar de
maneira individual ou en grupo.

Para o alumnado semipresencial as presentacións faranse a través dos dispositivos dispoñibles na
plataforma Faitic

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Presentacións/exposicións Os alumnos serán titorizados polo profesor durante a preparación da exposición, e tamén
recibirán 'a posteriori' unha serie de indicacións sobre os acertos e os puntos débiles da
presentación mesma.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Valórase a calidade das respostas aos
exercicios propostos 

25 CB1

CB2

CG9

CT2

CT5

CT8

CT10

CT12

Páxina 3 de 4



Presentacións/exposicións Cada estudante traballará un texto clásico da
materia que terá que expor publicamente. 

25 CB1

CB2

CB3

CB5

CG5

CG8

CE18

CE20

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Probas de tipo test Cuestionario de preguntas de resposta
múltiple. 

50 CB1

CB2

CB3

CB5

CG9

CE18

CT5

CT8

CT10

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Os estudantes están obrigados a asistir polo menos ao 80% das clases no caso de acollerse a avaliación continua. Se algún
motivo xustificado lles impide a asistencia regular, deberán advertilo no seu momento ao responsable da materia. Neste
último caso, procederase a unha avaliación mediante unha proba única final (na data que recolla o calendario de exames da
FFT).

Os estudantes semipresenciais, para optar pola avaliación continua, deberán entregar os traballos que o profesor lles vaia
encargando.

Os que non aproben na "edición de actas" de decembro-xaneiro, terán que ser avaliados unicamente polo exame oficial de
xullo.

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 

Páxina 4 de 4



Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura: Introdución aos estudos literarios 

Materia Literatura:
Introdución aos
estudos literarios

     

Código V01G400V01104      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 1c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento Filoloxía galega e latina
Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Chas Aguión, Antonio
Bermúdez Montes, María Teresa

Profesorado Bermúdez Montes, María Teresa
Chas Aguión, Antonio

Correo-e achas@uvigo.es
bermudezteresa@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Materia introdutoria aos estudos literarios na que se ofrece ao alumnado información relativa tanto ás fontes
para o seu estudo, ás vías da súa difusión ou aos instrumentos para a realización de traballos de carácter
literario. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

- saber

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

- saber

CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa. - saber

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria. - saber
- saber facer

CE9 Coñecemento de retórica e estilística. 

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber

CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber
- saber facer
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CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

CB1

Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo. 

CB2

Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía. 

CB5

Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. CG1

Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao exercicio
da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar.

CG2

Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos ámbitos de
estudo que integran o título. 

CG5

Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa. CE3

Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria. CE6

Coñecemento de retórica e estilística. CE9

Comunicación oral e escrita na lingua materna. CT2

Capacidade de xerar novas ideas. CT5

Habilidade para traballar de forma autónoma. CT8

Capacidade de análise e síntese. CT10

Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. CT11

Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. CT12

Capacidade para elaborar textos orais e escritos de diferente tipo. 

Capacidade para localizar, manexar e aproveitar a información contida en bases de datos e outros
instrumentos informáticos e internet. 

Contidos 

Tema  

1. A obra literaria e as fontes para o seu estudo. 1.1. Fontes primarias. Edicións e antoloxías.
1.2. Fontes secundarias. 
1.3. Fontes dixitalizadas. 

2. A obra literaria e as súas vías de difusión. 2.1. A vía oral
2.2. A vía escrita: manuscritos e impresos
2.3. A vía dixital 

3. Bibliotecas. 3.1. Bibliotecas físicas e dixitais.
3.2. Catálogos e procedementos de busca. Título, Materia, Autor. Uso de
operadores booleanos. 
3.3. Bibliotecas, arquivos, fondos de documentación e bases de datos
relativos ás literaturas galega, española e portuguesa. 

4. Os estudos literarios. Aspectos formais dun
traballo académico. 

4.1 O traballo académico nos estudos literarios. 4.2. Convencións formais.
Nocións de tipografía e ortotipografía. 
4.3. As “Normas de presentación de orixinais”. 4.4. Cita, referencia
bibliográfica, bibliografía, resumo, palabras clave. Uso das notas. 
4.5. Particularidades da edición dixital. Hipertexto e enlaces. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 16 0 16

Traballos de aula 8 16 24

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 4 6

Titoría en grupo 2 0 2
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Actividades introdutorias 4 0 4

Traballos tutelados 16 16 32

Probas de resposta curta 0 32 32

Observación sistemática 0 10 10

Traballos e proxectos 0 24 24

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Nas clases teóricas presentaremos ao alumnado cada un dos temas de xeito organizado,
proporcionándolle a bibliografía precisa. No caso do réxime semipresencial o alumnado disporá da
información suministrada polo profesor a través de pílulas Mooc (cuxo acceso será facilitado
mediante unha clave) ou ben a través da información suministrada pola plataforma FAITIC. 

Traballos de aula Complemento das sesións maxistrais, nas horas prácticas serán expostos os conceptos teóricos a
un grupo máis reducido do alumnado. Para o seu desenvolvemento será preciso como punto de
encontro tanto a aula como a biblioteca. O alumando semipresencial tamén disporá dos materiais
precisos (sexa a través da plataforma de ensino virtual ou por correo electrónico) dos materiais
precisos para avanzar en cada unidade temática. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Está prevista a visita dun/ha especialista na materia que pronunciará unha conferencia, en horas
presenciais, sobre un dos contidos do programa, e sobre o que o alumnado, tanto presencial como
non presencial, terá que facer un traballo. A tal efecto, o alumnado semipresencial tamén disporá
dos materiais precisos para o desenrolo desta actividade. 

Titoría en grupo Horas de asistencia obrigatoria para todo o alumnado, fixadas no horario odficial, nas que se
aclararán cuestións e se resolverán dúbidas previas ao exame ou á entrega de traballos. O
alumando de réxime semipresencial cumprirá coas esixencias deste tipo de matrícula en canto ao
número de titorías obrigatorias: dúas (unha por cada parte da materia), ademais doutras que se
acorde co profesorado. 

Actividades
introdutorias

Nas primeiras horas de docencia presencial das dúas partes está prevista unha sesión informativa
a todo o alumnado, anticipando e aclarando as cuestións relativas ao desenvolvemento do curso.
No caso de alumnado acollido á matricula semipresencial a asistencia ás primeiras dúas horas de
actividades introductorias será de carácter obrigatorio. 

Traballos tutelados Cada alumno/a deberá presentar un traballo seguindo as pautas expostas na segunda parte do
curso. Ademais das instrucións recibidas na aula poderá asesorarse sobre particularidades do seu
traballo nas horas de titoría. Tamen o alumnado acollido ao réxime de semipresencialidade disporá
da información precisa para realizar estes traballos. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula Tanto nas horas introdutorias como nas que se dedican ás tutorías en grupo, ambas as dúas en
horario presencial, exporemos ao alumnado a metodoloxía da materia, así coma o seu seguimento e
os procedementos de avaliación de cada un dos apartados que constan na guía. Tamén o alumnado
acollido ao réxime de semipresencialidade disporá da información precisa para realizar estes
traballos.

Eventos docentes
e/ou divulgativos

Inclúense dúas horas presenciais para a asistencia a conferencias por parte de expertos nos estudos
literarios que han de xerar un traballo persoal ao alumnado, redactando un informe que se entregará
na semana seguinte ao evento.

Traballos tutelados Tanto o alumnado presencial como semipresencial terá que realizar traballos tutelados polos
profesores, que ofrecerán as explicacións e farán o seguimento dos mesmos.

Probas Descrición

Traballos e
proxectos

Metodoloxía correspondente á segunda parte da materia. Ao alumnado entregaráselle o título do
traballo que terá que facer, así como a metodoloxía e os procedementos de avaliación, e se fará un
seguimento do mesmo. Tamén o alumnado acollido ao réxime de semipresencialidade disporá da
información precisa para realizar estes traballos.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Traballos
tutelados

A segunda parte do curso está encamiñada á realización dun
traballo de acordo coas normas de presentación de orixinais dunha
publicación periódica. Un 10% da cualificación final valorará a
actividade na aula, nas titorías e durante o proceso de elaboración
do traballo. 

10 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CE3

CE6

CE9

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Probas de
resposta curta

A evaluación dos dous primeiros temas dos contidos expostos nesta
guía, correspondentes á primeira metade da materia, faráse
mediante un exame no que o alumnado deberá contestar a
preguntas sobre os principais conceptos expostos. Será preciso
aprobar dito exame para superar a evaluación, e contará un 40 %
da calificación final. 

40 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CE3

CE6

CE9

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Observación
sistemática

O seguimento dos traballos e exercicios solicitados e a participación
activa regular tanto nas titorías presenciais ou virtuais, tanto para o
alumnado presencial como semipresencial, suporán un 10% da
calificación final da materia. 

10 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CE3

CE6

CE9

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Páxina 4 de 5



Traballos e
proxectos

O traballo escrito tutelado contará un 40% na cualificación final. 40 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CE3

CE6

CE9

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Esta materia está estructurada en dúas partes ben diferenciadas: á primeira corresponden os dous primeiros temas
(impartidos polo profesor Chas Aguión, da área de Literatura Española), en tanto que á segunda os outros dous expostos no
apartado de contidos (impartidos pola profesora Bermúdez Montes, da área de Filoloxía Galega). Para obter calificación
positiva, o alumnado terá que superar ambas partes da materia. Para a primeira, haberá un exame escrito, que terá lugar na
primeira semana de novembro, en tanto que para a segunda se pedirá un traballo escrito, que deberá ser entregado como
data límite na última semana lectiva de decembro. O alumnado non presencial terá que cumprir coas mesmas condicións de
avaliación (e coas mesmas datas) que o alumnado que opte pola avaliación continua.

Para quen opte pola avaliación única, haberá unha data oficial ao final do primeiro cuadrimestre, pero en ningún caso
servirá para recuperar notas negativas para quen se teña presentado anteriormente na mesma convocatoria.

Quen non obteña unha calilficación positiva nesta primeira convocatoria deberá presentarse ao exame de xullo na data
fixada oficialmente pola Xunta de Facultade. Ao alumnado que tiver aprobado so unha das dúas partes da materia SO SE LLE
CONSERVARÁ ESE APROBADO DURANTE UN MESMO CURSO ACADÉMICO (incluido, por tanto, xullo); en posteriores
convocatorias deberá presentarse con ambas partes da materia.

Lémbrase a importancia, tanto para o exame escrito como para a entrega dos traballos da corrección lingüística. Asemade,
a copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de proba conlevará a calificación cun cero. Alegar descoñecemento do que
supón un plaxio non eximirá das responsabilidades derivadas neste aspecto.

Bibliografía. Fontes de información 

Estébanez Calderón, D.,Diccionario de términos literarios, Madrid, Alianza, 1999.
Lapesa, R., Introducción a los estudios literarios, Madrid, Cátedra, 2004 (18ª ed.).
Maurice Delcroix, F. Hallyn, Introduction aux études littéraires, Paris, Beboeck, 1987.
Penas, E., Perspectivas críticas para la edición de textos de literatura española, Santiago, Universidad de Santiago, 2013.
Pérez Priego, M. A., La edición de textos, Madrid, Síntesis, 2011.
Platas Tasende, A.,Diccionario de términos literarios, Madrid, Espasa-Calpe, 2011.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Lingua portuguesa I 

Materia Idioma moderno:
Lingua
portuguesa I

     

Código V01G400V01105      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 1c

Lingua
impartición

Outros      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Arias Freixedo, Xosé Bieito

Profesorado Arias Freixedo, Xosé Bieito
Baltrusch , Burghard

Correo-e freixedo@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Nesta materia trátase de adquirir coñecementos básicos de lingua portuguesa (en comprensión e
expresión oral e escrita) e coñecementos básicos sobre os países de lingua oficial portuguesa e as súas
culturas (correspondentes ao nivel A2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas). 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber
- saber facer

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións
sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas
estudadas no grao. 

- Saber estar /
ser

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

- saber facer

CG10 Integrar coñecementos e poder desenvolver un proceso de comunicación sólido a partir dunha
información que, aínda que sexa incompleta, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e
éticas vinculadas ao proceso comunicativo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa. - saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
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CE2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa. - saber
- saber facer

CE15 Coñecemento das repercusións lingüísticas e interculturais do contacto de linguas. - saber

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber
- saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber
- saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Dominio oral e escrito do idioma portugués como lingua estranxeira. Nivel A2 do Marco Común Europeo
de Referencia das Linguas, equivalente ao 'Certificado Inicial de Português como Língua Estrangeira'
(CIPLE). 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG6
CG9
CG10
CE1
CE2
CE15
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Dominio oral e escrito de primeiros elementos do nivel B1, equivalente ao 'Diploma Elementar de
português Língua Estrangeira' (DEPLE) e do 'Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para
Estrangeiros' (Celpe-Bras). 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG6
CG9
CG10
CE1
CE2
CE15
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

Contidos de fonética Elementos de fonética e fonoloxía das variantes europea e brasileira da
lingua portuguesa, correspondentes ao nivel A2 do Marco Común Europeo
de Referencia para as Linguas. 

Contidos gramaticais Elementos gramaticais correspondentes ao nivel A2 do Marco Común
Europeo de Referencia para as Linguas:
Ortografía; verbo (indicativo e tempos mais usuais do subxuntivo);
substantivo; adxectivo; artigo; determinantes; plural; xénero; pronomes;
preposicións e contraccións; etc. 

Contidos léxico-semánticos Elementos léxicais e semánticos correspondentes ao nivel A2 do Marco
Común Europeo de Referencia para as Linguas: 
Tempos cronolóxico e meteorolóxico; saúdos e despedidas; vivenda;
presentación persoal; números; cores; medios de transporte; rutina diaria;
roupa; corpo; cociña e alimentación; deportes e outras actividades de
lecer; etc. 
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Contidos pragmáticos Tratamentos; idiomatismos; falsos amigos; etc. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 4 0 4

Resolución de problemas e/ou exercicios 18 30 48

Traballos de aula 18 30 48

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 13 15

Probas de resposta curta 2 10 12

Outras 4 4 8

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

0 5 5

Observación sistemática 0 10 10

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral O profesor explicará os contidos esenciais de cada un dos temas, aclarando os conceptos-clave da
materia e orientando ao alumnado nas lecturas obrigatorias relacionadas con cada tema. 
No caso do réxime semipresencial, o alumnado disporá na plataforma de ensino virtual Faitic das
indicacións e dos materiais necesarios para avanzar en cada unidade temática.

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Sesións prácticas: exercicios gramaticais e revisións que requiren unha preparación previa por
parte do alumnado. Traballos en grupo e exposicións na aula. No caso do réxime semipresencial, o
alumnado disporá na plataforma de ensino virtual Faitic das indicacións e dos materiais necesarios
para realizar os exercicios correspondentes e para avanzar en cada unidade temática. 

Traballos de aula Sesións prácticas, exercicios prácticos de produción oral e escrita. Revisión de contidos gramaticais
con exercicios realizados dentro da aula. No caso do réxime semipresencial, o alumnado disporá na
plataforma de ensino virtual Faitic das indicacións e dos materiais necesarios para realizar os
traballos correspondentes e para avanzar en cada unidade temática. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia a conferencias, filmes, seminarios, prácticas de campo e outras actividades relacionadas
cos contidos da materia. 
No caso do réxime semipresencial, o alumnado disporá na plataforma de ensino virtual Faitic das
indicacións e dos materiais necesarios para acompañar os eventos docentes e divulgativos. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula O profesorado revisará e corrixirá os traballos da aula e comentará co alumnado as
cuestións máis relevantes.

Resolución de problemas e/ou
exercicios

O profesorado estará á disposición do alumnado para guialo na resolución de
problemas e dos exercicios propostos.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas de resposta
curta

Exame escrito sobre os contidos teórico-prácticos vistos
durante o curso.
No caso do réxime semipresencial, o alumnado tamén ten que
estar presente no día do exame.
O exame realizarase na data oficial establecida pola FFT. 

40 CB1

CB2

CG6

CG9

CE1

CE2

CT8

CT11

Outras Proba oral individual.
No caso do réxime semipresencial, o alumnado tamén ten que
estar presente no día do exame.
A proba oral realizarase na última semana de aulas. 

30 CB1

CG10

CE1

CE2

CE15
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Probas prácticas, de
execución de tarefas
reais e/ou simuladas.

Realización de probas ou tarefas sobre temas indicados polo
profesor. 
No caso de alumnado en réxime non presencial o alumnado
realizará estas probas ou tarefas co apoio da plataforma Faitic. 

20 CB1

CB5

CG6

CG9

CG10

CT8

CT10

CT11

Observación
sistemática

Observación das prestacións do alumnado nos ámbitos de
"Resolución de problemas e/ou exercicios", "Traballos de
aula", a participación en xeral e a asistencia ás actividades
relacionadas coa materia.
No caso do réxime semipresencial, practicarase un
seguimento virtual do alumnado ao longo do curso. 

10 CE1

CE2

CE15

CT2

CT5

CT8

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Outros comentarios e avaliación de xullo

 

As/Os estudantes deberán escoller, de forma obrigatória nas primeiras duas semanas do quadrimestre en cuestión, entre
dúas opcións: un sistema de avaliación continua (cf. supra a descrición en “Avaliación”) ou un sistema de avaliación única.
Recoméndase optar polo primeiro.

Avaliación continua

Dado que se trata do ensino dunha lingua estranxeira é moi recomendábel asistir con regularidade ás aulas. Quen non ten
posibilidade de asistir a un mínimo de 80% das aulas debe comunicalo ao profesorado. En todo o caso, a non realización de
probas ou exercicios parciais previstos polo sistema de avaliación continua (cf. supra a descrición en “Avaliación”) suporá a
obtención dunha cualificación de 0 (cero) puntos nesta.

A data do último exame de avaliación continua coincidirá coa data do exame de avaliación única recollida no calendario
oficial da FFT.

A avaliación única consiste dunha proba escrita seguida doutra proba oral que se realizarán no mesmo día en salas de
aula contiguas. É preciso superar ambas as probas (escrita e oral) para superar a materia e, en caso de suspenso, haberá
que recuperar ambas as probas na convocatoria de xullo.

A avaliación única valorarase da seguinte forma:

1. Proba escrita teórico-práctica: 75% da nota final.

2. Proba oral: 25% da nota final. Esta proba será gravada en formato audio e a participación nela suporá o consentimento da
gravación.

É preciso superar ambas as probas (escrita e oral) para aprobar a materia.

A non presentación a unha das probas sen xustificante suporá a obtención dunha cualificación de 0 (cero) puntos na mesma.

 

Segunda edición das actas

Os mesmos criterios de avaliación única aplicaranse na segunda edición das actas (xullo).

O alumnado de avaliación continua que non supere a materia na primeira convocatoria e teña que acudir á segunda edición
das actas terá que examinarse EXCLUSIVAMENTE da parte ou partes que teñan suspensas (exame oral e/ou escrito).

A copia ou o plaxio nos respectivos exames das avaliacións continua ou única será penalizado cun suspenso (nota numérica:
0) nestas.
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En todo caso, recoméndase a asistencia regular ás aulas e ás titorías e a consulta dos materiais e informacións específicas
na plataforma FAITIC, mesmo que non se siga o sistema de avaliación continua.

 

Alumnado semi-presencial

Ao alumnado semi-presencial ofréceselle unha titoría semanal. Para quen teña a oportunidade, recoméndaselle asistir
regularmente a estas titorías.

En todo o caso, o ensino semi-presencial dunha lingua estranxeira requere unha disciplina importante de autoestudo
seguindo as indicacións do profesorado e o uso imprescindíbel da plataforma FAITIC dende o primeiro día de clases.

Quen se incorpora a este sistema a partir das últimas convocatórias de matrícula, debe contactar co professorado
inmediatamente e recuperar pola súa conta os temas xa impartidos desde setembro.

A aprendizaxe semi-presencial de lingua portuguesa requere unha rutina de traballo individual, moita disciplina, un horario e
hábitos de lectura e de audición en lingua portuguesa a diario.

A avaliación continua do alumnado semi-presencial implica a realización dos exercicios indicados polo profesorado a través
da plataforma FAITIC, dentro dos prazos indicados, como tamén a asistencia a un 50 % das titorías específicas previstas.
Quen non pode realizar estes exercicios dentro dos prazos, ou non pode asistir a un 50 % das titorías específicas, terá que
realizar os exames escrito e oral da avaliación única (cf. supra).

Bibliografía. Fontes de información 

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/

http://www.ciberduvidas.com/

Castro, Ivo. Introdução à História do Português, 2.ª ed. revista e muito ampliada. Lisboa, Edições Colibri, 2006. (ISBN:
972-772-676-3).

Coimbra, Isabel e Coimbra, Olga Mata. Gramática Ativa 1, 3.ª ed., Lisboa, Lidel, 2011. (ISBN: 978-972-757-638-8).

Coimbra, Isabel e Coimbra, Olga Mata. Gramática Ativa 2, 3.ª ed., Lisboa, Lidel, 2012. (ISBN:978-972-757-173-4).

Com ou sem Acento?. Porto, Porto Editora, 2012. (ISBN: 978.972.0.31936-4).

Com ou sem Hífen?. Porto, Porto Editora, 2012. (ISBN: 978.972.0.01713-0).

Cristóvão, Fernando (dir. e coord.). Dicionário Temático da Lusofonia. Lisboa, Texto Editores, 2005. (ISBN:
978-972-472-935-0).

Cristóvão, Fernando. Da Lusitanidade à Lusofonia. Coimbra, Almedina, 2008. (ISBN: 978-972-403-445-4)

Dicionário da Língua Portuguesa 2011. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01564-8)

Dicionário Editora de Espanhol-Português, Porto, Porto Editora, 2008 (ISBN: 978-972-0-01371-2).

Dicionário Editora de Francês-Português. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2011. (ISBN: 978-972-0-01647-8).

Dicionário Editora de Inglês-Português. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN:978-972-0-01491-7).

Dicionário Editora de Português-Alemão, Porto, Porto Editora, 2006. (ISBN: 978-972-0-01277-7).

Dicionário Editora de Português-Espanhol, Porto, Porto Editora, 2010 (ISBN: 978-972-0-01559-4).

Dicionário Editora de Português-Francês. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2009. (ISBN:978-972-0-01479-5).

Dicionário Editora de Português-Inglês. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01493-1).

Dicionário Editora Alemão-Português. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2011. (ISBN: 978-972-0-01494-8).

Dicionário Moderno da Língua Portuguesa. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01496-2).

Dicionário Moderno de Sinónimos e Antónimos. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN:978-972-0-05754-9).

Dicionário Moderno de Sinónimos e Antónimos. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2012. (ISBN: 978.972.0.5754-9).
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Dicionário Moderno de Verbos Portugueses. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-05756-3).

Duarte, Gonçalo (org.). Histórias de Bolso. Lisboa, Lidel, 2016.

FLiP 8 – Ferramentas para a Língua Portuguesa. Porto, Priberam, 2010. [www.flip.pt]

Henriques, Teresa Sousa & Federico de Freitas. Qual é a Dúvida. Lisboa, Lidel, 2011.

Júnior, Joaquim Mattoso Câmara. Estrutura da Língua Portuguesa, 19.ª ed. Petrópolis, Vozes, 1989. (ISBN: 85-326-0061-1).

Machado, José Barbosa, Introdução à História da Língua e Cultura Portuguesas. Braga, Edições Vercial, 2009. (ISBN:
978-972-99038-8-5-3).

Novo Corretor Aurélio 2. Ed. Positivo, 2010. [www.flip.pt]

Ruela, Isabel. Vocabulário Temático. Lisboa, Lidel, 2015.

Sobral, José Manuel. Portugal, Portugueses: Uma Identidade Nacional, s.l. Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2012.
(ISBN: 978-989-8424-65-5).

VVAA. FLiP 10. Correctores e Dicionários para o Microsoft Windows. Porto, Priberam, 2016.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Lingua portuguesa II/V01G400V01303

 
Outros comentarios
Un bo nivel de lingua galega facilita a adquisición de coñecementos de lingua portuguesa.

A lectura e audición habitual de textos en lingua portuguesa, facilita igualmente a aprendizaxe.

Aviso importante para o alumnado de intercambio (Erasmus): O ensino de Lingua Portuguesa na UVigo diríxese a un
alumnado que ten o galego e/ou castelán como lingua materna, de maneira que a progresión é rápida. Non se recomenda
ao alumnado de intercambio que non teña como mínimo un nivel de B1 nestas linguas (galego ou castelán) ou un A1 en
lingua portuguesa matricularse nesta materia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Historia: Historia das culturas ibéricas 

Materia Historia: Historia
das culturas
ibéricas

     

Código V01G400V01201      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Historia, arte e xeografía

Coordinador/a Seijas Montero, Maria

Profesorado Seijas Montero, Maria

Correo-e mariaseijas@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

A materia, que se integra na formación básica do grao, pretende axudar a coñecer e saber explicar os
contidos e conceptos fundamentais relacionados cos contactos históricos e culturais de España, Portugal e
Galicia desde a Idade Media ata os nosos días. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que o estudantado teña 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. 

- saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

- saber facer

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións
sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas
estudadas no grao. 

- Saber estar /
ser

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

- saber facer

CG10 Integrar coñecementos e poder desenvolver un proceso de comunicación sólido a partir dunha
información que, aínda que sexa incompleta, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e
éticas vinculadas ao proceso comunicativo. 

- saber facer

CE16 Coñecemento da historia dos países da Península Ibérica. - saber
- saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber facer
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CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecer e saber explicar os contidos e conceptos fundamentais relacionados coas expansións e os
contactos culturais de España , Portugal e Galicia desde a Idade Media ata os nosos días, especialmente
aquelas relacionadas co colonialismo e postcolonialismo

CB1
CB2
CB3
CB5
CG5
CG6
CG9
CG10
CE16
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1. A formación dos reinos 1.1. A formación dos primeiros reinos cristiáns.
1.2. A formación do reino de Portugal.
1.3. A formación dos reinos de Castela e Aragón. 

2. Os séculos modernos na Península ibérica. 2.1. Bases estruturais na época moderna.
2.2. A cultura na época moderna.
2.3. A evolución política dos reinos peninsulares.

3. Liberalismo, tradicionalismo e nacionalismos. 3.1. O liberalismo en España, Portugal e Galicia.
3.2. As correntes tradicionalistas en España, Portugal e Galicia.
3.3. O Iberismo
3.4. Os nacionalismos en España e Galicia. 

4. As ditaduras do século XX 4.1. Da monarquía a república en España e Portugal.
4.2. O salazarismo.
4.3. O franquismo. 

5. A apertura exterior dos pobos peninsulares. 5.1. A formación dos imperios coloniais.
5.2. O proceso de independencia e descolonización dos imperios.
5.3. Os movementos migratorios.

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Debates 14 31 45

Traballos de aula 9 21 30

Actividades introdutorias 1 0 1

Sesión maxistral 23 0 23

Resolución de problemas e/ou exercicios 1 50 51

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Debates Modalidade presencial: Charla aberta entre un grupo de estudantes ou estudantes co profesarado.
Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na análise dun caso, no resultado dun exercicio
ou problema desenvolvido previamente nunha sesión maxistral. 
Modalidade semipresencial: Discusión por medio de titorías virtuais entre un grupo de estudantes
co profesorado. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na análise dun caso, no
resultado dun exercicio ou problema desenvolvido previamente nunha sesión maxistral. 
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Traballos de aula Modalidade presencial: O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixa as
directrices e supervisión do profesor. O seu desenvolvemento pode estar vinculado con actividades
autónomas do estudante. 
Modalidade semipresencial: O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula virtual, a
través da plataforma FAITIC, baixo as directrices e supervisión do profesor. O seu desenvolvemento
pode estar vinculado con actividades autónomas do estudante. 

Actividades
introdutorias

Modalidade presencial: Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir 
información sobre o alumnado, así como a presentar a materia. 
Modalidade semipresencial: Conforme ao establecido na memoria do grao, o alumnado desta
modalidade debe asistir, presencialmente, a estas actividades. Por tanto, non hai diferenzas coa
modalidade presencial. 

Sesión maxistral Modalidade presencial: Exposición por parte do profesorado de contidos sobre a materia 
obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a
desenvolver polo estudante. 
Modalidade semipresencial: Transmisión por parte do profesorado a través da plataforma FAITIC,
de contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices dun traballo,
exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Modalidade presencial e semipresencial: A atención personalizada realízase tanto en horario de
titorías oficiais como por medio do correo electrónico ou dos foros da materia na plataforma TEMA,
atendendo ás distintas necesidades do alumnado

Debates Modalidade presencial e semipresencial: A atención personalizada realízase tanto en horario de
titorías oficiais como por medio do correo electrónico ou dos foros da materia na plataforma TEMA,
atendendo ás distintas necesidades do alumnado en función das actividades que se realicen e das
metodoloxías docentes empregadas

Traballos de aula Modalidade presencial e semipresencial: A atención personalizada realízase tanto en horario de
titorías oficiais como por medio do correo electrónico ou dos foros da materia na plataforma TEMA,
atendendo ás distintas necesidades do alumnado en función dos traballos concretos que teñan que
realizar

Probas Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Modalidade presencial e semipresencial: A atención personalizada realízase tanto en horario de
titorías oficiais como por medio do correo electrónico ou dos foros da materia na plataforma TEMA,
atendendo ás distintas necesidades do alumnado e ás cuestións concretas que este propoña

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Debates Modalidade presencial: Proba na que o alumnado debe demostrar o grao
de adquisición das competencias previstas na materia, a través da súa
participación na discusión na aula, sobre un tema concreto e dar resposta
as preguntas formuladas polo profesorado.
Modalidade semipresencial: Proba na que o alumnado debe demostrar o
grao de adquisición das competencias previstas na materia, coa súa
participación a través da plataforma FAITIC sobre un tema concreto e dar
resposta as preguntas formuladas polo profesorado. 

30 CB1

CB3

CB5

CG6

CG10

CE16

CT2

CT5

CT10

CT12

Traballos de
aula

Modalidade presencial: Probas para avaliación das competencias
adquiridas que inclúen preguntas pechadas con diferentes alternativas de
resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de
elementos...). Os alumnos seleccionan unha resposta entre un número
limitado de posibilidades.

Modalidade semipresencial: O alumnado preparará este tipo de proba a
través da plataforma FAITIC. No entanto, conforme ao establecido na
memoria do grao, o alumnado desta modalidade pode asistir,
presencialmente, á realización da proba de avaliación consistente nun
cuestionario común co alumnado da modalidade presencial. 

10 CE16

CT8
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Resolución de
problemas
e/ou
exercicios

Modalidade presencial: Proba única na que o alumnado debe solucionar
unha serie de problemas e/ou exercicios nun tempo/condiciones
establecido/as polo profesor. Desta maneira, o alumnado debe aplicar os
coñecementos que adquiriu. 
Modalidade semipresencial: Proba única na que o alumnado debe
solucionar unha serie de problemas e/ou exercicios nun tempo/condiciones
establecido/as polo profesor. Desta maneira, o alumnado debe aplicar os
coñecementos que adquiriu. Conforme ao establecido na memoria do grao,
o alumnado desta modalidade debe asistir, presencialmente, a esta proba.
Por tanto, non hai diferenzas coa modalidade presencial. 

60 CB2

CG9

CG10

CE16

CT10

CT11

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Modalidade presencial:

Para poder optar ao sistema de avaliación continua o alumnado deberá asistir, cando menos, a 9 das 13 sesións teóricas
previstas na programación. Ao final do cuadrimestre, na data establecida no calendario oficial de exames, o alumno de
avaliación continua debe facer un exercicio escrito no que debe solucionar unha serie de problemas e/ou exercicios nun
tempo/condiciones establecido/as polo profesor. Esta proba representará o 60% da cualificación final.

Na terceira semana de marzo o alumno que opte pola avaliación continua poderá realizar unha primeira proba sobre os
contidos teóricos desenvolvidos ata ese momento nas sesións maxistrais. A nota obtida nesta proba fará media co exercicio
que se realizará ao final do cuadrimestre na data establecida no calendario oficial de exames.

Nas aulas prácticas o alumnado de avaliación continua deberá facer dous cuestionarios, un á metade do cuadrimestre e
outro na última sesión,  cun valor cada un de 0,5 puntos sobre a cualificación final.

Ao final do cuadrimestre, na data establecida no calendario oficial de exames, o alumnado que non seguiu a avaliación
continua ou perdeu o dereito á mesma, poderá realizar un exercicio escrito que constará dunha parte teórica e doutra
práctica. A parte teórica, que representará o 60% da cualificación, versará sobre contidos do programa da materia. A parte
práctica, que representará o 40% da cualificación, versará sobre aspectos do programa que foran traballados durante cúrsoo.
Para poder superar o exercicio será necesario obter, como mínimo, un 3 na parte teórica e un 2 na práctica.

Na segunda edición (xullo) e en cursos posteriores, o alumnado deberá realizar un exercicio escrito que constará dunha
parte teórica e doutra práctica. A parte teórica, que representará o 60% da cualificación, versará sobre contidos do
programa da materia. A parte práctica, que representará o 40% da cualificación, versará sobre aspectos do programa que
foran traballados durante o curso. Para poder superar o exercicio será necesario obter, como mínimo, un 3 na parte teórica e
un 2 na práctica.

Modalidade semipresencial:

Ao final do cuadrimestre, na data establecida no calendario oficial de exames, o alumno de avaliación continua debe facer
un exercicio escrito no que debe solucionar unha serie de problemas e/ou exercicios nun tempo/condiciones establecido/as
polo profesor. Esta proba representará o 60% da cualificación final.

Na terceira semana de marzo o alumno que opte pola avaliación continua poderá realizar unha primeira proba sobre os
contidos teóricos desenvolvidos ata ese momento nas sesións maxistrais. A nota obtida nesta proba fará media co exercicio
que se realizará ao final do cuadrimestre na data establecida no calendario oficial de exames. O alumnado debe asistir
*presencialente á realización desta proba.

O alumnado de avaliación continua deberá facer dous cuestionarios, un á metade do cuadrimestre e outro na última sesión, 
cun valor cada un de 0,5 puntos sobre a cualificación final. Conforme ao establecido na memoria do grao, o alumnado desta
modalidade pode asistir *presencialmente á realización destas probas.

Ao final do cuadrimestre, na data establecida no calendario oficial de exames, o alumnado que non seguiu a avaliación
continua poderá realizar un exercicio escrito que constará dunha parte teórica e doutra práctica. A parte teórica, que
representará o 60% da cualificación, versará sobre contidos do programa da materia. A parte práctica, que representará o
40% da cualificación, versará sobre aspectos do programa que foran traballados durante cúrsoo. Para poder superar o
exercicio será necesario obter, como mínimo, un 3 na parte teórica e un 2 na práctica. Conforme ao establecido na memoria
do grao, o alumnado desta modalidade debe asistir presencialmente a esta proba. 

Na segunda edición (xullo) e en cursos posteriores, o alumnado deberá realizar un exercicio escrito que constará dunha
parte teórica e doutra práctica. A parte teórica, que representará o 60% da cualificación, versará sobre contidos do
programa da materia. A parte práctica, que representará o 40% da cualificación, versará sobre aspectos do programa que
foran traballados durante cúrsoo. Para poder superar o exercicio será necesario obter, como mínimo, un 3 na parte teórica e
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un 2 na práctica. Conforme ao establecido na memoria do grao, o alumnado desta modalidade debe asistir presencialmente
a esta proba.

Bibliografía. Fontes de información 

Barreiro Fernández, X.R. e Villares, R. (dirs.), A gran historia de Galicia, La Voz de Galicia, 2007

Floristán, A. (coord.), Historia de España en la edad moderna, Ariel, 2004

Fontana, J. y Villares, R., Historia de España, Crítica, 2007-2011

García Cárcel, R. (coord.), Historia de España (siglos XVI y XVII). La España de los Austrias, Cátedra, 2003

García Cárcel, R. (coord.), Historia de España (siglo XVIII). La España de los Borbones, Cátedra, 2002

Ramos, R., História de Portugal, A esfera dos livros, 2010

Villares, R., Historia de Galicia, Galaxia, 2004

Recomendacións 

 
Outros comentarios
-A copia ou plaxio nos traballos ou no exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio
non eximirá ó alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.
-A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección
lingüística.
-Recoméndase o uso da bibliografía complementaria indicada pola profesora.
-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.
-Os alumnos de intercambio deben coñecer o idioma en que se imparte a materia para poder seguila e ser capaces de ler en
portugués.
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Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español II 

Materia Lingua:
Fundamentos
gramaticais do
galego e do
español II

     

Código V01G400V01202      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Fernández Salgado, Xosé Antonio

Profesorado Fernández Salgado, Xosé Antonio

Correo-e xsalgado@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Esta materia posibilita que os estudantes adquiran o hábito de pensar en termos gramaticais,
proporcionándolles os instrumentos necesarios para que poidan facer descricións das unidades gramaticais
inseridas en textos de linguas galega e española. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber
- saber facer

CG4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos
profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas. 

- saber facer

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

- saber

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias. - saber facer

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa. - saber
- saber facer

CE2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa. - saber facer
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CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística. - saber facer

CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística. - saber facer

CE15 Coñecemento das repercusións lingüísticas e interculturais do contacto de linguas. - saber facer

CE20 Coñecemento teórico e práctico dos dicionarios do español/galego/portugués nos seus diferentes
formatos. 

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Perfecto dominio instrumental das linguas galega e española así como das súas gramáticas. CB1
CB5
CG1
CG5
CG9
CE1
CE2
CE5
CE8
CT2
CT11
CT12

Coñecemento das repercusións lingüísticas e interculturais do contacto de linguas. CB2
CG4
CG7
CG9
CE1
CE15
CE20
CT5
CT8
CT10

Contidos 

Tema  

Bloque I. A análise gramatical: a palabra Parte 1. As unidades gramaticais. A palabra: definición. Descrición da súa
estrutura interna. Mecanismos de creación de palabras. Análise de
unidades morfolóxicas en galego e españoi.

Parte 2. Análise morfosintáctica de textos en galego e español. 

Bloque II. Clasificación das palabras Parte 1. As clases de palabras e as súas expansións. Criterios de
clasificación (morfolóxicos, sintácticos e semánticos). Palabras
gramaticais e léxicas. Palabras nucleares e non nucleares. Palabras con
estrutura argumental.

Parte 2. Caracterización das clases de palabras. Problemas de
delimitación: as clases transversais; polisemia e homonomia; casos de
conversións e recategorizacións; gramaticalización e lexicalizacións. As
subclases de palabras.

Bloque III. Gramática contrastiva entre galego e
español. 

Contacto de linguas e interferencia. Interferencias gramaticais do español
no galego e do galego no español de Galicia. Outras interferencias. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Resolución de problemas e/ou exercicios 20 56 76

Actividades introdutorias 2 2 4

Eventos docentes e/ou divulgativos 4 4 8

Sesión maxistral 18 40 58
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Probas de resposta curta 4 0 4

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Refírese ás actividades en que se formulan exercicios relacionados cos contidos da materia, que
complementan as leccións maxistrais. Préstase unha especial atención a actividades de análise e
comentario morfolóxico e sintáctico de secuencias en galego e español así como de textos en
ambas as linguas con interferencias lingüísticas. Naqueles casos en que o profesor entregue
previamente os exercicios, recoméndase que o/a alumno/a os traia traballados. 

Para o ALUMNADO SEMIPRESENCIAL, o profesor colgará na plataforma Faitic as prácticas para facer
e deixará un prazo de tempo para a súa resolución. Rematado este, faralles chegar via e-mail, ou
dende a propia plataforma, un solucionario para a súa autocomprobación. 

Actividades
introdutorias

Son as actividades que se realizan o primeiro día de clase dedicadas a expoñer os obxectivos, as
principais tarefas do curso e a bibliografía da materia. 

O ALUMNADO SEMIPRESENCIAL deberá acudir obrigatoriamente a esta sesión de presentación. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Refírese a conferencias, charlas, exposicións, mesas redondas, debates... realizados por poñentes
de prestixio, que permiten afondar ou complementar os contidos da materia. 

Sesión maxistral Son as horas que o docente dedicará a expoñer contidos da materia, as directrices e bases teóricas
dos traballos, exercicios ou análises gramaticais que deberá facer o alumnado así como das
lecturas relacionadas cos temas. Recoméndase que, cando o profesor facilite por adiantado
fotocopias ou outro material, o alumnado leve traballado previamente ese material.

O ALUMNADO SEMIPRESENCIAL disporá dos materiais necesarios para avanzar en cada unidade
temática na plataforma de ensino virtual Faitic ou, no seu caso, o profesor poderá facerllos chegar
a través de e-mail. Este material consistirá esencialmente en documentos PDF con contidos e
vídeos gravados das clases maxistrais ou de aspectos concretos do temario.

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

O docente terá titorías individualizadas ou en pequeno grupo cando así o requira o alumnado en canto
ás directrices que debe seguir na resolución de actividades ou nos comentarios dos erros cometidos
nas análises gramaticais que se manden entregar como parte da avaliación. Para o ALUMNADO
SEMIPRESENCIAL realizaranse tres sesións presenciais, tipo seminario, distribuídas ó longo do
cuadrimestre (provisoriamente na semana 4ª, 8ª e 12ª) , co fin de que o alumnado poida preguntar
dúbidas e solicitar explicacións sobre puntos concretos do temario. Así mesmo poderá ser atendido en
horas de titoría vía e-mail na maior rapidez posible.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Sesión
maxistral

Valorarase a asistencia e participación activa nas clases maxistrais,
sempre e cando esta asistencia sexa máis do 80% delas.
Para o ALUMNADO SEMIPRESENCIAL este 5% da nota sumarase no
apartado "Resolución de problemas ou exercicios". 

5 CB1

CG7

CE2

CE5

CE8

CT5

CT11
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Resolución de
problemas
e/ou
exercicios

Durante o cuadrimestre o docente especificará que actividades prácticas
das propostas son avaliables así como o prazo de entrega.
Especificamente, o estudante deberá entregar a análise sintáctica en
árbore de 3 textos propostos polo profesor. Así mesmo, para o Bloque III
realizará un TRABALLO OBRIGATORIO que consistirá na gravación e
transcrición dun texto oral e na posterior análise das interferencias entre
galego e castelán que nel se atopen. O profesor informará con máis
detalle sobre el o primeiro día de clase. Este traballo é obrigatorio para
todo o alumnado sexa presencial ou semipresencial e deberá ser
entregado na última semana de abril. 

30 CB2

CB5

CG1

CG4

CG5

CG7

CG9

CE1

CE2

CE5

CE15

CE20

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Probas de
resposta
curta

Realizarase unha proba escrita, na última semana de curso sobre os
contidos teórico-prácticos da materia. Existe a posibilidade de realización
dun exame parcial previo, liberador de materia, que tería lugar
provisioramente na segunda semana de marzo. O alumnado de avaliación
única realizará un exame escrito único na data do calendario oficial de
EXAMES DE MAIO que dispoña a Facultade. O ALUMNADO
SEMIPRESENCIAL, segundo o sistema polo que opte, poderá facer tamén
exames parciais ou un único exame final, sempre de xeito presencial, na
mesma data có resto do alumnado. 

65 CB1

CB2

CG4

CG7

CG9

CE1

CE2

CE5

CE8

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Existen dous sistemas de avaliación da materia:

a) Avaliación continua, para o alumnado que asista regularmente ás clases presenciais e realice e entregue as tarefas de
avaliación indicadas polo profesor en tempo e forma; no caso do alumnado semipresencial só debe realizar e entregar as
tarefas de avaliación indicadas en tempo e forma. A puntuación final obterase da suma das porcentaxes das puntuacións
expresadas arriba. De non superar algunha das actividades que se avalían, o profesor poderá mandar repetilas. En todo
caso, na convocatoria de maio, o alumno polo menos deberá ter entregado o Traballo obrigatorio sobre
interferencias (última semana de abril)  e ter aprobado o apartado "Probas de resposta curta", exame que se realizará
provisoriamente na última semana das clases, coa posibilidade dun exame parcial liberatorio de materia
provisoriamente na segunda semana de marzo. Na convocatoria oficial de xullo, o/a alumno/a deberá repetir o exame
escrito e no seu caso ter entregado o Traballo obrigatorio sobre interferencias. Se por causa xustificada algún alumno/a non
pode cumprir a condición de asistencia ás clases, deberá comunicarllo ó docente, quen poderá habilitar outras actividades
compensatorias. No caso de que o/a alumno/a renuncie á avaliación continua ou incumpra as condicións esixidas pasará a
ser avaliado polo sistema b) de "Avaliación única".

b) Avaliación única. O alumnado que non opte polo sistema de "avaliación continua",  para superar a materia na
convocatoria de maio deberá examinarse sobre todos os contidos da materia nun exame final único escrito (8 p.) que
se realizará no día que dispoña o calendario oficial de exames da Facultade e ter realizado e entregado o Traballo
obrigatorio sobre interferencias (2 p.). En caso de non superar ese exame ou o Traballo obrigatorio, o/a alumno/a
deberá volver examinarse por medio doutro exame escrito e a entrega do Traballo na convocatoria de xullo na data que
dispoña a Facultade. Os/as alumnos/as que opten por este sistema poderán asistir ás aulas e ser atendidos nas titorías
cando o solicitaren.

Bibliografía. Fontes de información 
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Fernández Salgado, Xosé A. (2017): Apuntamentos da materia. Edición do autor. ●

Hermida Gulías, C. (2004):Gramática práctica (Morfosintaxe) Santiago de Compostela: Sotelo Blanco. ●

López Viñas, X. et al. (2010): Gramática práctica da lingua galega. Comunicación e expresión. A Coruña: Baía●

Edicións. 
Pavón Lucero,Victoria (2007):Gramática práctica del español. Madrid: Espasa/Instituto Cervantes .●

RAE (2011): Nueva gramática básica de la lengua española. Madrid: Espasa. ●

Rodríguez Ramalle, T. Mª (2015): Las relaciones sintácticas. Barcelona: Síntesis.●

Vídeos

O alumnado semipresencial disporá en vídeo da gravación das clases maxistrais.

Lecturas obrigatorias

Dubert, Francisco (2005): "Interferencias del castellano en el gallego popular". Bulletin of Hispanic Studies,●

vol. 82, nº 3, 271-291. En liña [
https://liverpool.metapress.com/content/l3646k17184r6637/resource-secured/?target=fulltext.pdf]
Eguren, L. e Fernández Soriano, O. (2006): La terminología gramatical. Madrid: Gredos.  (parte teórica e●

glosario).
Rojo , Guillermo (2004). “El español de Galicia” . En R. Cano (coord.): Historia de la lengua española.●

Barcelona: Ariel, p. 1087-1101.

 

Guías bibliográficas

Gondar, Francisco (dir.): BILEGA, Bibliografía informatizada da lingua galega. Centro de Investigacións●

Ramón Piñeiro (CILL-RP). Edición en liña: [www.cirp.es/bdo/bil/bilega.html?]
Instituto Cervantes: Reseñas de manuales del español [●

http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/manuales_gramatica/profesores/indice.htm]

O profesor entregará e comentará no primeiro día de clase outras referencias bibliográficas.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español I/V01G400V01101

 
Outros comentarios
A explicación de contidos da materia así como a lingua vehicular nas explicacións das resolucións dos exercicios e
actividades será en lingua galega. Recoméndase, xa que logo, ter uns coñecementos suficientes nesta lingua para poder
seguir as explicacións e comentarios do docente.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingüística: Lingüística xeral 

Materia Lingüística:
Lingüística xeral

     

Código V01G400V01204      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento Tradución e lingüística

Coordinador/a García-Miguel Gallego, José María

Profesorado García-Miguel Gallego, José María

Correo-e gallego@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Este curso é unha introdución aos fundamentos da estrutura das linguas e aos principios teóricos e
metodolóxicos para a análise de datos lingüísticos

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber
- saber facer

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións
sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas
estudadas no grao. 

- saber
- Saber estar / ser

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias. - saber
- saber facer

CG8 Capacidade para participar en debates e actividades de grupo e organizalos, desenvolvendo un
pensamento autónomo e crítico. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística. - saber
- saber facer
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CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística. - saber

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer

CT9 Capacidade crítica e de autocrítica. - Saber estar / ser

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecer os fundamentos da estrutura das linguas CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG6
CG7
CG8
CG9
CE5
CE8
CT2
CT5
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12

Analizar datos lingüísticos CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG6
CG7
CG8
CG9
CE5
CE8
CT2
CT5
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

A linguaxe, as linguas e a lingüística - Linguaxe e comunicación
- As linguas e a súa estrutura. As linguas do mundo
- A lingüística: disciplinas e principais perspectivas teóricas e
metodolóxicas da lingüística actual 

Os medios da linguaxe - Linguaxe escrita, linguas signadas e outros medios de expresión
- Os sons da linguaxe (Fonética e Fonoloxía) 

Gramática - A estrutura das palabras (Morfoloxía)
- Construcións e categorías gramaticais (Sintaxe) 

Semántica - O estudo do significado léxico e gramatical 

Pragmática e análise do discurso - Pragmática: o uso da linguaxe
- Análise do discurso 

Planificación docente 
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 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 1 0 1

Sesión maxistral 19 19 38

Resolución de problemas e/ou exercicios 12 24 36

Traballos de aula 12 24 36

Probas de resposta curta 2 15 17

Resolución de problemas e/ou exercicios 2 20 22

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Presentación xeral da materia, da metodoloxía docente e dos procesos de avaliación 

Sesión maxistral Introdución aos conceptos e saberes relacionados coa temática da materia, apoiándose en lecturas
complementarias e en comentarios e discusións na propia clase.

Os alumnos semipresenciais deberán realizar as lecturas que se indiquen, e recibirán apoio
complementario de profesores e compañeiros mediante plataformas dixitais. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Problemas e exercicios relacionados coa análise estrutural das linguas e a análise discursiva.

Os alumnos semipresenciais deberán realizar os mesmos exercicios, en cantidade e calidade, que
os alumnos presenciais, pero poderán entregalos por medios dixitais e recibir retroalimentación do
mesmo xeito 

Traballos de aula Actividades destinadas a fixación, ampliación e aplicación dos conceptos básicos relacionados coa
temática da materia.

Os alumnos semipresenciais poderán realizar actividades equivalentes, en cantidade e calidade, e
entregalas por medios dixitais. Recibirán retroalimentación tamén por medio das plataformas
dixitais. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Atención personalizada tanto en titorías presenciais (preferentemente) como mediante
comunicación electrónica

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Atención personalizada tanto en titorías presenciais (preferentemente) como mediante
comunicación electrónica

Traballos de aula Atención personalizada tanto en titorías presenciais (preferentemente) como mediante
comunicación electrónica

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Sesión maxistral Asistencia e participación nas clases teóricas e lectura dos textos
complementarios que se indiquen.
Os alumnos semipresenciais deberán demostrar que consultaron
as lecturas complementarias e outros materiais que se lles indique.

RESULTADO DA APRENDIZAXE:
Coñecer os fundamentos da estrutura das lenguas. 

0 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG6

CG7

CG8

CG9

CE5

CE8

CT2

CT5

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Realización correcta e en prazo dos problemas e exercicios que se
propoñan ao longo do curso, tanto os realizados e entregados na
clase como os entregados por medio de plataformas dixitais (esta
posibilidade aplícase especialmente aos alumnos semipresenciais).

RESULTADO DA APRENDIZAXE:
(Saber) Analizar datos lingüísticos 

20 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG6

CG7

CG8

CG9

CE5

CE8

CT2

CT5

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12
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Traballos de aula Realización correcta e en prazo dos traballos de aula que se
propoñan ao longo do curso ou das actividades equivalentes que
se propoñan aos alumnos semipresenciais para presentar a través
das plataformas dixitais.
RESULTADO DA APRENDIZAXE: Coñecer os fundamentos da
estrutura das lenguas. 

20 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG6

CG7

CG8

CG9

CE5

CE8

CT2

CT5

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Probas de
resposta curta

EXAME(S)
Resolución de cuestións breves sobre conceptos fundamentais da
materia como parte dun ou dous exames presenciais.

Prevese un exame parcial a metade do curso e un exame a final de
curso na data fixada pola Facultade

Os alumnos semipresenciais deberán realizar estes exames
presencialmente

RESULTADO DA APRENDIZAXE:
Coñecer os fundamentos da estrutura das linguas. 

30 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG6

CG7

CG8

CG9

CE5

CE8

CT2

CT5

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

EXAME(S)
Resolución de problemas e exercicios relacionados coa análise e
descrición de datos lingüísticos, como parte dun ou dous exames
presenciais.

Prevese un exame parcial a metade do curso e un exame a final de
curso na data fixada pola Facultade

Os alumnos semipresenciais deberán realizar estes exames
presencialmente

RESULTADO DA APRENDIZAXE:
(Saber) Analizar datos lingüísticos 

30 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG6

CG7

CG8

CG9

CE5

CE8

CT2

CT5

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O procedemento ordinario de avaliación é avaliación continua, que presupón a entrega regular de exercicios e traballos
propostos nas clases.

Os que recurran á posiblidade de avaliación única terán a oportunidade de examinarse na data fixada pola Facultade

Na segunda convocatoria os estudantes que non demostraran a adquisición das competencias previstas deberán realizar un
exame global e ademais deberán presentar un dossier coas actividades e exercicios do curso que non chegaran a facer ou
non fixeran correctamente. 

As porcentaxes relativas de avaliación serán as mesmas que para a avaliación continua ordinaria. Só como alternativa a
actividades que pola súa natureza non se poden entregar por escrito, aumentará proporcialmente o peso relativo do exame
escrito.

A materia de exame inclúe, en calquera das modalidades, todas as lecturas consideradas obrigatorias, así coma os contidos
das clases teóricas e prácticas que capacitan para resolver problemas e exercicios e responder a probas de resposta curta.

Bibliografía. Fontes de información 
Bibliografía básica (da que se seleccionarán as lecturas obrigatorias do curso)

Yule, George (2007). El lenguaje. Madrid: Akal (3ª edición). 

Recomendacións 

 
Outros comentarios
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 

Páxina 6 de 6



Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura: Crítica literaria 

Materia Literatura:
Crítica literaria

     

Código V01G400V01205      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Suárez Briones, Beatriz
González Maestro, Jesús

Profesorado González Maestro, Jesús
Suárez Briones, Beatriz

Correo-e bsuarez@uvigo.es
maestro@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Presentación dos fundamentos xerais da crítica literaria 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

- saber

CG3 Capacidade do estudantado no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación
aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos e literarios. 

- saber
- saber facer

CG4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos
profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas. 

- saber
- saber facer

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións
sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas
estudadas no grao. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias. - saber

CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa. - saber

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria. - saber

CE7 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da teoría e crítica literaria. - saber

CE9 Coñecemento de retórica e estilística. - saber
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CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber
- saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber
- saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - saber
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ao terminar o curso, o alumnado debería estar en condicións de, por exemplo, elaborar una reseña dun
texto. 

CB1
CB2
CB5
CG2
CG3
CG4
CG6
CG7
CE3
CE6
CE7
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1. A linguaxe poética.

2. A lectura da poesía.

3. Os temas da poesía.

4. Estruturas poéticas. 

5. A lingua poética: 1. Gramática da poesía.

6. A lingua poética: 2. Semántica da poesía. 

7. Conclusión: o pracer do texto.

4.1. Tipoloxías estructurais.

5.1. Niveis fónico-gráfico e morfo-sintáctico.

6.1. Niveis semántico e pragmático: Imaxes e tropos. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 12 10 22

Resolución de problemas e/ou exercicios 0 22 22

Obradoiros 24 40 64

Presentacións/exposicións 10 30 40

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Páxina 2 de 5



Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado e a presentar a
materia. 

Asistencia obrigada para o alumnado semi presencial 

Sesión maxistral Exposición dos contidos da materia pola profesora. O alumnado semipresencial terá catro sesións
deseñadas específicamente, ás que pode asistir ou non. Serán sesións de dúas horas de carácter
teórico e práctico (ás prácticas funcionarán a modo de pequenos obradoiros e serán avaliadas
como tales). 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Son traballos específicos sobre figuras retóricas, fundamentalmente sobre tropos, segundo os
principios metodolóxicos expostos nas clases. 
Estes exercicios son de obrigado cumprimento para o alumnado semi presencial

Obradoiros Traballos sobre a lingua poética nos seus niveis teóricos e críticos 

Presentacións/exposicións O alumnado debe expor e defender oralmente o traballo de análise formal feito sobre os textos
poéticos que proceda. O alumnado semipresencial non está exento desta proba. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Presentacións/exposicións Atenderanse personalizadamente as dúbidas que xordan no desenvolvemento
dos traballos

Resolución de problemas e/ou exercicios Atenderanse personalizadamente as dúbidas que xordan no desenvolvemento
dos traballos

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Presentacións/exposicións Traballos que realiza o alumnado.
Probas que inclúen actividades, problemas ou casos
a resolver. O alumnado debe dar resposta á
actividade proposta, plasmando de xeito práctico os
coñecementos teóricos e prácticos da materia.
Para o alumnado semipresencial, esta actividade é
obrigatoria 

35 CB1

CB2

CG2

CG4

CG6

CT2

CT5

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Exposición oral por parte do alumnado dun tema
concreto ou dun traballo (previa presentación
escrita).
Para o alumnado semipresencial, esta actividade é
obrigatoria 

15 CB1

CB2

CG2

CG3

CG4

CG6

CE3

CE6

CE7

CE9

CT2

CT5
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Obradoiros Talleres de comentario poético. Traballarase
intensivamente na análise formalista da linguaxe
poética. 
Valoración de capacidade de comprensión,
argumentación e interpretación dos métodos de
análise. 
Para o alumnado semipresencial, esta actividade é
obrigatoria 

50 CB1

CB2

CB5

CG2

CG3

CG4

CG6

CG7

CE3

CE7

CE9

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

A participación e o desenvolvemento dos traballos e exercicios da materia en tempo é obrigado para a persoa que queira ser
avaliada pola modalidade continua e tamén para o alumnado da modalidade semipresencial. Tanto para este alumnado
como para quen non siga esta modalidade de avaliación, alumnado semipresencial incluido, haberá un exame final nas
datas fixadas pola Facultade en maio e en xullo, no que se dará conta de toda a materia, tanto da teoría como da práctica.

Porcentaxe de presencialidade obrigatoria na avaliación continua para o olumnado presencial: 80%

A avaliación en xullo para o alumnado que tivera optado pola avaliación continua e non aprobase consistirá en facer un
exame e/ou traballos.

En calquera caso, a copia literal de traballos alleos sen recurrir ás convencións da cita redundará nun suspenso innegociable.

Bibliografía. Fontes de información 

Esta bibliografía é parcial. Ningún destes libros é material de estudo completo; e para cuestións puntuais que requiran

materiais de estudo diferentes, estes serán presentados pola profesora.

GUPO Mi. Retórica general. Barcelona: Paidós, 1987.

LAUSBERG, Heinrich. Elementos de Retórica literaria. Madrid: Gredos, 1975.

MORATARA GARAVELLI, Bice. Manual de Retórica. Madrid: Cátedra, 1991.

REIS, Carlos. Técnicas de análise textual, Coimbra, Liv. Almedina, 1976; 2a ed., 1978; 3a ed., 1981; 1a reimpressão, 1984;

2a reimp. 1987.

PARAÍSO, Isabel. Psicoanálisis de la experiencia literaria. Madrid: Cátedra, 1994

REIS, Carlos. Comentario de textos. Fundamentos teóricos y análisis literario, Salamanca, Colegio de España, 1995.

SPANG, Kurt. Fundamentos de Retórica. Literaria y publicitaria. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1991.

YLLERA, Alicia: Estilística, poética y semiótica literaria. Madrid: Alianza Editorial, 1974

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Literatura: Crítica literaria/V01G400V01205
Literatura: Introdución aos estudos literarios/V01G400V01104
Literatura: Teoría da literatura/V01G400V01203
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura: Teoría da literatura 

Materia Literatura: Teoría
da literatura

     

Código V01G400V01203      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Suárez Briones, Beatriz

Profesorado Suárez Briones, Beatriz

Correo-e bsuarez@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

A materia é unha introdución aos fundamentos xerais da Teoría da literatura 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

- saber

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións
sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas
estudadas no grao. 

- saber
- Saber estar / ser

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias. - saber

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria. - saber
- saber facer

CE7 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da teoría e crítica literaria. - saber
- saber facer

CE9 Coñecemento de retórica e estilística. - saber
- saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber facer

CT3 Coñecementos xerais sobre a área de estudo (lingüística, linguas galega, española, portuguesa,
latina, literaturas, tecnoloxías, estudios culturais) 

- saber

CT6 Capacidade de xestionar a información. - saber facer
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CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer

CT9 Capacidade crítica e de autocrítica. - saber

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - saber facer
- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Uso máis reflexivo dos conceptos xenerais que a historia literaria e a crítica presupoñen ou dan por
supostas, e mellor comprensión e análise de textos complexos 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG5
CG6
CG7
CE6
CE7
CE9
CT2
CT3
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1. ¿Que é a literatura?

2. Funcións da literatura 

3. As disciplinas literarias

4. A comunicación literaria

5. Métodos de estudo da obra literaria 

1.1 Respostas históricas a esta pregunta 1.2. Mimese vs inventio
1.3. A ruptura romántica

2.1. Paideia e hedonismo
2.2. A mirada estética
2.3. A estética do compromiso

3.1. A filoloxía 
3.2. Outras disciplinas: teoría, crítica, historia, comparatismo

4.1. Os suxeitos da comunicación literaria.
4.2 A obra literaria: Condicións simbólicas dos textos literarios.
Textualidade. Ficcionalidade. Intertextualidade
4.3. Os xéneros literarios:
Épica, lírica, dramática

5.1. Autoriais / da recepción 
5.2. Formalismos
5.3. Poéticas sociais
5.4. Postestruturalismo: psicanálise, feminismo, estudos queer 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Eventos docentes e/ou divulgativos 4 6 10

Sesión maxistral 26 52 78

Traballos de aula 4 8 12

Traballos tutelados 6 20 26

Outros 0 4 4

Presentacións/exposicións 6 12 18

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Presentación da materia e da organización do traballo durante o curso. Asistencia abrigatoria para
o alumnado presencial e o semipresencial.

Eventos docentes e/ou
divulgativos

O alumnado pode e debe participar en outras actividades de carácter formativo que se organicen
na Facultade (conferencias, mesas redondas, presentacións de libros...).
Cada actividade será despois comentada na aula. A non participación na actividade terá un valor
negativo na cualificación final da materia. O alumnado semipresencial está exento desta tarefa 

Sesión maxistral Correrá a cargo da profesora, que explicará de modo teórico os contidos da asignatura. Valorarase
a atención e a capacidade para intervir propoñendo ou rebatindo ideas, ou manifestando dúbidas
ou dificultades de comprensión. 
O alumnado semipresencial terá 4 sesións presenciais específicamente deseñadas para esta
modalidade ás que pode asistir ou non. De asistir, a valoración será a arriba expresada para o
alumnado presencial. 

Traballos de aula Abordaremos de maneira práctica, traballando sobre textos particularmente preparados ao efecto,
os materiais teóricos. Na parte final da asignatura abordaremos a análise textual dende as
distintas metodoloxías propostas polas escolas críticas do temario. Cualificarase o resultado final
do traballo na aula: a comprensión da problemática plantexada e a capacidade crítica. 
O alumnado semipresencial terá catro sesións presenciasi, ás arriba indicadas (na sección "Clases
maxistrais") e será avaliado como o alumnado presencial neste apartado. 

Traballos tutelados Pequenos traballos de inmersión na investigación académica. Cualificarase, no resultado final do
traballo, a seriedade e o compromiso coa adquisición de coñecementos e a capacidade crítica.
Penalízase o plaxio, que implicará o suspenso sen paliativos do traballo. Este(s) traballo(s) son
obrigatorios para o alumnado semipresencial 

Outros Aquí se inclúen os imponderabeis que cada grupo particular precise (como reforzos pedagóxicos do
tipo que sexa ou o desenvolvemento de intereses particulares que teñan que ver coa actualidade
literaria mundial, etc...). A atención aos intereses particulares do alumnado está inmplícita nesta
actividade. 

Presentacións/exposicións Exposición oral do traballo de investigación da materia, poñendo especial énfase na claridade
expositiva e no uso dun rexistro lingüístico adecuado á situación. 
O alumnado semipresencial deberá cumplir tamén esta tarefa.

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula Atenderanse personalizadamente as dúbidas que xordan no desenvolvemento dos traballos

Traballos tutelados Atenderanse personalizadamente as dúbidas que xordan no desenvolvemento dos traballos

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión maxistral Valorarase a atención e a capacidade para intervir
propoñendo ou rebatendo ideas, ou manifestando dúbidas
ou dificultades de comprensión. O alumnado
semipresencial ten catro sesións presenciais, que se
valoran como tales a todos os efectos. 

20 CB1

CB2

CT2
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Presentacións/exposicións Dos traballos tutelados (véxase máis abaixo): "Estes
traballos serán defendidos de maneira oral en clase en
sesións preparadas a este efecto". Esta proba é obrigatoria
para o alumnado semipresencial 

20 CB1

CB2

CB5

CG1

CG5

CG6

CG7

CE6

CE7

CE9

CT2

CT3

CT6

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Traballos de aula Cualificarase o resultado final do traballo na aula: a
seriedade e compromiso coa propia aprendizaxe dos
contidos que se avalían e a capacidade crítica. A redacción
é un contido implícito desta materia, e, polo tanto, será
tamén avaliada. 
No caso do alumnado semipresencial, esta actividade é
obrigatoria. 

30 CB1

CB2

CG7

CE6

CE7

CT2

Traballos tutelados Valorarase a profundidade do tratamento do tema, a
orixinalidade (estará penalizada ao máximo a copia de
materiais alleos) e o uso dunha linguaxe escrupulosamente
correcta e precisa. Penalízase o plaxio cun suspenso
innegociable. 
No caso do alumnado semipresencial, esta actividade é
obrigatoria. Estes traballos serán defendidos de maneira
oral en clase en sesións preparadas a este efecto. 

30 CB1

CB2

CB5

CG1

CG5

CG6

CG7

CE6

CE7

CE9

CT2

CT3

CT6

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

A avaliación será continua, o que implica asistencia, participación na aula e elaboración de traballos de índole diversa. Se
non pode seguir a avaliación continua a alumna/o deberá comunicarllo argumentadamente á profesora. Isto é válido para o
alumnado semipresencial. Se decide non concurrir ou non realizar ás distintas probas deseñadas para a avliación continuada,
será avaliado mediante proba única.

Se a alumna/o prevé a imposibilidade de asistencia ás clases, deberá comunicarllo e xustificarllo á profesora.

Nos casos de renuncia á avaliación continua, o alumnado será avaliado mediante proba única, que se celebrará ao final do

cuadrimestre en horario de aulas. A proba constará de preguntas e exercicios sobre os contidos e lecturas do programa.
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A mesma estrutura terá a proba na segunda edición de actas (xullo).

Na proba da segunda edición de actas, será preciso examinarse da materia íntegra

Bibliografía. Fontes de información 

CASAS, Arturo (coord.). Elementos de Crítica literaria. Vigo: Xerais, 2005

CULLER, Jonathan.Breve introducción a la teoría literaria. Barcelona: Crítica, 2000.

EAGLETON, Terry. Una introducción a la teoría literaria. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.

ESTÉBANEZ CALDERÓN, Demetrio. Diccionario de Literatura. Madrid: Alianza, 1996.

GARRIDO GALLARDO, Miguel Ángel. Introducción a la Teoría de la Literatura. Madrid: Síntesis, 2004.

LÁZARO CARRETER, Fernando. Estudios de Poética. Madrid: Taurus, 1979

REIS, Carlos. O conhecemento da literatura. Introduçao aos estudos literarios. Coimbra: Livraria Almedina, 1995.

RYAN, Mychael. Teoría literaria: una introducción práctica. Madrid: Alianza Editorial, 2002

VILLANUEVA, Darío. Curso de Teoría de la Literatura. Madrid: Taurus, 1994.

WELLEK, René, WARREN, Austin.Teoría literaria. Madrid: Gredos, 1974

YLLERA, Alicia. Estilística, poética y semiótica literaria. MAdrid: Alianza Editorial, 1974

NOTA: Unha bibliografía máis específica para temas ou asuntos puntuais será provista pola profesora cando proceda.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Literatura: Crítica literaria/V01G400V01205
Literatura: Introdución aos estudos literarios/V01G400V01104

Páxina 5 de 5



Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Historia: Historia dos países do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Historia: Historia
dos países do
primeiro idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01101      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Historia, arte e xeografía

Coordinador/a Seijas Montero, Maria

Profesorado Seijas Montero, Maria

Correo-e mariaseijas@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Esta materia impártese no primeiro ano do Grao en Linguas Estranxeiras, dentro do bloque de Formación
básica. Con ela preténdese que o alumnado coñeza e familiarícese cos acontecementos fundamentais da
historia, cultura e civilización dos países de fala inglesa, prestándolle unha especial atención ao Reino Unido
e aos Estados Unidos de América.
Os coñecementos adquiridos nela son unha base fundamental e, en certos aspectos, un complemento
imprescindible para abordar a aprendizaxe específica da literatura e linguas do primeiro idioma estranxeiro. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 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 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. 

- saber
- saber facer

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. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

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. 

- saber
- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público
tanto especializado coma non especializado. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG7 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. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
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CG10 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. 

- saber
- saber facer

CG11 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. 

- saber
- saber facer

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CE75 Coñecer os períodos máis importantes da historia política dos países do primeiro idioma estranxeiro. - saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE76 Coñecer os períodos máis importantes da historia económica dos países do primeiro idioma
estranxeiro. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE77 Coñecer as principais características da historia social dos países do primeiro idioma estranxeiro. - saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE78 Coñecer as principais características da historia cultural dos países do primeiro idioma estranxeiro. - saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE79 Desenvolver a capacidade de comprender as claves interpretativas da evolución histórica dos
países do primeiro idioma estranxeiro. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE80 Desenvolver a capacidade de recoñecer as achegas dos países do primeiro idioma estranxeiro á
historia universal. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE81 Adquirir a habilidade de recoñecer a evolución diferenciada dos diferentes países do primeiro
idioma estranxeiro. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE82 Adquirir a habilidade de interpretar as características dos sistemas constitucionais dos países do
primeiro idioma estranxeiro. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE148 Desenvolver a capacidade de comprender a xeopolítica dos países do primeiro idioma estranxeiro
no contexto do mundo actual. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento dos principios constitucionais dos países do primeiro idioma extranxeiro. CB1
CB5
CG7
CE82

- Coñecemento dos períodos máis importantes da historia política dos países do primeiro idioma. CB1
CB2
CB3
CG10
CG11
CG12
CE75
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- Coñecemento dos períodos máis importantes da historia económica dos países do primeiro idioma. CB1
CB2
CB3
CG10
CG11
CE76

- Coñecemento das principais características da historia social dos países do primeiro idioma. CB1
CB2
CB3
CG10
CG11
CE77

- Coñecemento das principais características da historia cultural dos países do primeiro idioma. CB1
CB2
CG10
CG11
CE78

- Capacidade para comprender as claves interpretativas da evolución histórica dos países do primeiro
idioma. 

CB1
CB2
CG10
CG11
CE79

-Capacidade para comprender a xeopolítica dos países do primeiro idioma no contexto do mundo actual. CB2
CB3
CB4
CG7
CG10
CG11
CG12
CE148

- Capacidade para recoñecer as achegas dos países do primeiro idioma á historia universal. CB2
CB3
CB4
CG7
CG10
CG11
CG12
CE80

- Habilidade para recoñecer a evolución diferenciada dos diferentes países do primeiro idioma. CB2
CB3
CB4
CG7
CG10
CG11
CG12
CE81

- Habilidade para interpretar as características dos sistemas constitucionais dos países do primeiro idioma. CB2
CB3
CB4
CB5
CG7
CG10
CG11
CG12
CE82

Contidos 

Tema  

1. As Illas Británicas 1. Inglaterra na época medieval. 
2. Gran Bretaña na época moderna: bases estruturais, principais
transformacións culturais e triunfo do réxime parlamentario.
3. Os principais cambios estruturais e sociais dos séculos XVIII e XIX. 
4. O desenvolvemento do colonialismo. 
5. Gran Bretaña despois da primeira guerra mundial e a disolución do
imperio colonial. 
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2. Os Estados Unidos de América 1. A independencia de Estados Unidos de América e a constitución dun
novo modelo político. 
2. A guerra de Secesión e a conversión de EUA nunha gran potencia
económica a nivel mundial. 
3. O ciclo de entreguerras en EUA. Gran capitalismo e depresión. 
4. EUA da segunda guerra mundial á actualidade: cambios sociais e
evolución política. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 23 0 23

Traballos de aula 8 0 8

Traballos tutelados 9 18 27

Debates 2 4 6

Actividades introdutorias 1 0 1

Resolución de problemas e/ou exercicios 1 0 1

Traballos e proxectos 1 32 33

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 1 48 49

Outras 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Clases centradas en contidos teóricos; tamén, presentación de exercicios ou traballos que hai que
desenvolver. 

Traballos de aula Resolución de exercicios, individualmente ou en grupo, baixo a dirección do profesorado. 

Traballos tutelados Traballos tutelados individuais ou en colaboración en grupo formal. Inclúen a lectura e a
investigación bibliográfica ou doutras fontes en relación cun ou máis temas. Finaliza coa redacción
e a entrega dun traballo. 

Debates Debate e discusión sobre un tema específico ou problema relacionado coa materia 

Actividades
introdutorias

Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre
o alumnado, así como a presentar a materia 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral A atención personalizada concíbese como unha actividade complementaria da docencia presencial e da
titoría en grupo que permite orientar ou aclarar dúbidas do alumnado en relación coa materia. Inclúe,
así mesmo, a revisión por parte da profesora dos materiais e traballos xerados en seminarios e clases
presenciais (traballos de aula, traballos en grupo etc.), a revisión das probas de avaliación e o
seguimento personalizado dos estudantes 

Traballos de aula A atención personalizada concíbese como unha actividade complementaria da docencia presencial e da
titoría en grupo que permite orientar ou aclarar dúbidas do alumnado en relación coa materia. Inclúe,
así mesmo, a revisión por parte da profesora dos materiais e traballos xerados en seminarios e clases
presenciais (traballos de aula, traballos en grupo etc.), a revisión das probas de avaliación e o
seguimento personalizado dos estudantes 

Traballos
tutelados

A atención personalizada concíbese como unha actividade complementaria da docencia presencial e da
titoría en grupo que permite orientar ou aclarar dúbidas do alumnado en relación coa materia. Inclúe,
así mesmo, a revisión por parte da profesora dos materiais e traballos xerados en seminarios e clases
presenciais (traballos de aula, traballos en grupo etc.), a revisión das probas de avaliación e o
seguimento personalizado dos estudantes 

Debates A atención personalizada concíbese como unha actividade complementaria da docencia presencial e da
titoría en grupo que permite orientar ou aclarar dúbidas do alumnado en relación coa materia. Inclúe,
así mesmo, a revisión por parte da profesora dos materiais e traballos xerados en seminarios e clases
presenciais (traballos de aula, traballos en grupo etc.), a revisión das probas de avaliación e o
seguimento personalizado dos estudantes 

Probas Descrición
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

A atención personalizada concíbese como unha actividade complementaria da docencia presencial e da
titoría en grupo que permite orientar ou aclarar dúbidas do alumnado en relación coa materia. Inclúe,
así mesmo, a revisión por parte da profesora dos materiais e traballos xerados en seminarios e clases
presenciais (traballos de aula, traballos en grupo etc.), a revisión das probas de avaliación e o
seguimento personalizado dos estudantes 

Traballos e
proxectos

A atención personalizada concíbese como unha actividade complementaria da docencia presencial e da
títoría en grupo que permite orientar ou aclarar dúbidas do alumnado en relación coa materia. Inclúe,
así mesmo, a revisión por parte da profesora dos materiais e traballos xerados en seminarios e clases
presenciais (traballos de aula, traballos en grupo etc.), a revisión das probas de avaliación e o
seguimento personalizado dos estudantes 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Formulación de problemas que o alumnado debe resolver
na clase relacionados con algúns temas. 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CG7

Traballos e proxectos Redacción escrita e exposición oral dun traballo, que
pode facerse en grupos pequenos. Implica a exposición
oral, o debate e a defensa de leste. 

20 CB2

CB3

CB4

CB5

CG11

CG12

CE79

CE81

Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

Contestar a unha serie de cuestións e preguntas
relacionadas coa parte do temario impartida a través de
clases teóricas ou sesións maxistrais 

50 CB4

CG10

CE75

CE76

CE77

CE78

Outras En todas as actividades e probas valorarase a
participación activa do alumnado 

10 CB2

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O alumno debe escoller a principio de curso o sistema de avaliación continua ou o sistema de avaliación única.
Recoméndase, en todo caso, o primeiro deles. Para non perder a avaliación continua será necesario entregar como mínimo
tres das prácticas feitas en clase e indicadas pola profesora que se realizarán durante o cuadrimestre nas clases prácticas.

O alumnado que siga o sistema de avaliación continua realizará un exame, que coincidirá coa data establecida no
calendario de exames, no que a cualificación suporá o 50% da nota final. Esta proba consiste no desenvolvemento dun tema
e contestar varias preguntas relacionadas co temario. Ademais, o 20% da nota final obterase coa resolución de exercicios
relacionados con algúns temas que se realizarán nas clases prácticas. Outro 20% da nota final obterase coa redacción
escrita e exposición oral dun traballo.

Recoméndase o uso da bibliografía complementaria indicada pola profesora para a realización dos traballos que implican
exposición oral, o debate e a defensa de leste. A exposición terá lugar nas dúas últimas semanas e terán que ser entregados
á profesora cunha semana de antelación á súa exposición. Non se admitirán os traballos fose do prazo indicado pola
profesora e non se tolerará o plaxio das actividades baixo ningunha circunstancia, moi especialmente a copia directa de
internet e, especialmente, de wikipedia. A copia ou plaxio, total ou parcial, nos traballos suporá un cero nesa proba. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá ao alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

O alumnado que non siga o sistema de avaliación continua terá avaliación única mediante un exame, na data oficial
establecida no calendario de exames, no que a cualificación suporá o 60% da nota final. Esta proba consiste no
desenvolvemento dun tema e contestar a varias preguntas relacionadas co temario. O 40% restante será completado a
través dun traballo obrigatorio, a convir coa docente, que os alumnos deberán entregar como data límite na fixada para a
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realización da proba escrita. Para poder superar o exercicio será necesario obter un mínimo de 3 puntos na parte teórica e
un 2 no traballo.

Na segunda edición de actas (xullo) e en cursos posteriores o alumnado de avaliación continua e única deberá
realizar un exercicio escrito que constará dunha parte teórica e doutra práctica. A parte teórica que representa o 60% da
cualificación, versará sobre contidos do programa da materia. A parte práctica que representará o 40% da cualificación
versará sobre aspectos do programa que foran traballados durante o curso. Para poder superar o exercicio será necesario
obter como mínimo 3 puntos na parte teórica e 2 na práctica.

Bibliografía. Fontes de información 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BRIGGS, A., Historia social de Inglaterra , Madrid, Alianza Editorial, 1994.

FERGUSON, N., El Imperio británico: cómo Gran Bretaña forjó el mundo , Barcelona, Debate, 2005.

GUARDIA HERRERO, C de la: Historia de los Estados Unidos , Madrid, Silex Ediciones, 2011

HERNÁNDEZ ALONSO, J. J., Los Estados Unidos de América: historia y cultura , Salamanca, Almar, 2002.

SPECK, W. A., Historia de Gran Bretaña, Cambridge Cambridge University Press,

NEVINS, A. ETA AL., Breve historia de los Estados Unidos , México, Fondo de Cultura Económica, 1994.

SPECK, W. A., Historia de Gran Bretaña , Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

TOWSON, D., Breve historia de Inglaterra, Alianza Editorial, Madrid, 2015.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ASIMOV, I. , La formación de Inglaterra , Madrid, Alianza Ediorial, 1994.

BENDER, T.: Historia deEstados Unidos: una nación entre naciones, Siglo XXI EditoraIberoamericana, Buenos Aires, 2011

BENEGAS LYNCH, A., Estados Unidos contra Estados Unidos , México, Fondo de Cultura Económica, 2008.

BERG, M., La era de las manufacturas (1700-1820): una nueva historia de la revolución industrial británica, Barcelona, 1987.

CANALES, E., La Inglaterra victoriana , Madrid, 1999.

GRANT, S.M., Historia de los Estados Unidos de América, Madrid, Akal, 2014

HERNÁNDEZ, J., Norte contra sur: historia de la Guerra de Secesión , Barcelona, 2008

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, M., Historia de los Estados Unidos de América , Madrid, Marcial Pons, 1997.

HERNÁNDEZ SANDOICA, E., El colonialismo (1815-1873): estructuras y cambios en los imperios coloniales , Madrid, Síntesis,
1994.

JOHNSON, P., Estados Unidos. La historia , Barcelona, Javier Vergara Editor, 2001.

TAYLOR, A. J. P., Historia de Inglaterra, 1914-1945 , México, Fondo de Cultura Económica, 1989.

PÉREZ CANTÓ, Mª P., De colonias a república: los orígenes de los Estados Unidos de América , Madrid, Síntesis, 1995.

SCHAMA, S., Auge y caída del Imperio Británico (1776-2000 ), Barcelona, 2005.

WALLESTERSTEIN, I., Estados Unidos confronta al mundo: alternativas , México D.F., Siglo XXI, 2005.

WRIGLEY, E.M., Cambio, continuidad y azar: carácter de la revolución industrial inglesa , Barcelona, Crítica, 1992, trad. Elena
Grau.

WRIGLEY, E. Y SCHOFIELD, R., The population history of England, 1541-1871 , London, 1981.

Recomendacións 
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Outros comentarios
-Os alumnos de intercambio deben coñecer o idioma en que se imparte a materia para poder seguila.
-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.
-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 nos traballos ou no exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio
non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingua: Comunicación escrita e oral en lingua galega 

Materia Lingua:
Comunicación
escrita e oral en
lingua galega

     

Código V01G180V01102      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 1c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Solla González, Amparo

Profesorado Solla González, Amparo

Correo-e asolla@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

A materia revisa en profundidade e reforza os coñecementos da lingua galega que posúen os discentes,
incidindo na aplicación práctica da norma adaptada á construción de manifestacións discursivas nos
diferentes contextos comunicativos orais e escritos. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 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 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. 

- saber
- saber facer

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. 

- saber facer

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. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

CG1 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. 

- saber
- saber facer

CG3 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. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber
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CG6 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. 

- saber
- saber facer

CG8 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. 

- saber facer

CG9 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. 

- saber facer

CG10 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. 

- Saber estar
/ ser

CG11 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. 

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CE53 Fundamentar con coñecementos teóricos unha adecuada, coherente e correcta expresión oral e
escrita na lingua española e galega. 

- saber
- saber facer

CE54 Analizar e valorar criticamente exemplos de expresión oral e escrita. - saber
- saber facer

CE55 Desenvolver autonomía para producir e corrixir diversos tipos de textos orais e escritos, utilizando
adecuadamente os recursos da lingua española e galega. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

- Coñecementos teóricos que fundamentan unha adecuada, coherente e correcta expresión oral e escrita
da lingua galega. 

CB2
CB4
CG1
CG4
CG6
CE53
CE54
CE55

-Análise e valoración crítica de diferentes exemplos de expresión oral e escrita en lingua galega. CB1
CB2
CB3
CB5
CG1
CG3
CG4
CG6
CG8
CG11
CE53
CE54
CE55

-Desenvolvemento autónomo na produción e corrección de diferentes tipos de textos orais e escritos
utilizando axeitadamente os recursos da lingua galega. 

CB2
CB3
CB5
CG1
CG4
CG9
CG10
CG11
CG12
CE54
CE55

Contidos 

Tema  
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1. Lingua oral e escrita. Características xerais da lingua nos seus usos orais e escritos.
Ferramentas bibliográficas e na rede para o seu estudo. 

2. Redacción e construción de textos en galego. Características e tipos. Puntuación, lectura, entoación etc. Revisión,
presentación e exposición de textos. 

3. Cuestións ortográficas do galego. Usos das grafías, acentuación. Outros. 

4. Cuestións xerais da gramática galega
normativa. 

Morfosintaxe das clases de palabras. 

5. Aspectos do léxico normativo. O uso dos diferentes dicionarios. Desvíos e formas espurias no galego. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 12 16 28

Presentacións/exposicións 12 40 52

Resolución de problemas e/ou exercicios 18 0 18

Traballos e proxectos 0 26 26

Probas de resposta curta 4 20 24

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e a reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 

Sesión maxistral A profesora desenvolverá aspectos teóricos relacionados cos contidos da materia. 

Presentacións/exposicións O/a alumno/a exporá, perante o profesorado e o grupo, un tema sobre os contidos da materia ou
os resultados dun traballo de investigación. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Presentacións/exposicións A profesora comentaralle ó alumno as fortalezas e debilidades da exposición. 

Probas Descrición

Resolución de problemas e/ou exercicios Os exercicios de cada alumno serán corrixidos e comentados na clase. 

Traballos e proxectos Supervisarase o traballo durante a súa realización, tanto nas titorías presenciais
como mediante correo electrónico. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Presentacións/exposicións Serán determinantes na cualificación aspectos como a
correcta presentación e organización do texto, o grao
de competencia oral do discente, a súa axeitada
exposición así como os diferentes procedementos
didácticos utilizados. 

5 CB1

CB2

CB3

CB4

CG1

CG3

CG4

CG6

CG8

CE53

CE54

CE55
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Resolución de problemas e/ou
exercicios

Cada semana os alumnos deberán resolver pola súa
conta unha serie de exercicios que despois serán
revisados na clase. A profesora especificara no seu
momento cáles destas prácticas serán avaliables. 

30 CB1

CB3

CG1

CG6

CG8

CG9

CG12

CE53

CE54

CE55

Traballos e proxectos Os discentes deberán elaborar un traballo sobre un
tema acordado coa profesora, que titorizará a súa
elaboración. O traballo deberá presentarse por escrito,
prestando especial atención á corrección formal do
mesmo e á súa organización. 

10 CG1

CG6

CG8

CG9

CG12

CE53

CE54

CE55

Probas de resposta curta Farase un exame de cada unha das metades da
materia (un cara a metade de novembro e o outro na
data oficial de decembro; os que suspendan a primeira
parte, terán ocasión de recuperala tamén na data da
proba oficial) 

55 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG4

CG6

CG9

CG10

CE53

CE54

CE55

Outros comentarios e avaliación de Xullo

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

Modalidade de avaliación continua: consonte o indicado arriba. A data de entrega dos traballos/proxectos será acordada
coa profesora ao comezo do curso. As probas escritas terán lugar en horario de aulas e serán acordadas coa profesora.

Quen non se acolla á avaliación continua deberá realizar a avaliación única mediante un exame na data oficial aprobada
pola Xunta de FFT. Para presentarse a este exame será requisito indispensable que previamente entregue á profesora un
traballo (semellante ó incluído no apartado de "traballos e proxectos" da avaliación continua) que sexa considerado apto
pola profesora; neste suposto, dito traballo suporá ata o 10% da nota.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (xullo)

O estudantado que non supere a materia na primeira edición de actas examinarase na segunda edición de actas
(xullo) por medio dun exame na data oficial aprobada pola Xunta de FFT. Para presentarse a este exame será requisito
indispensable que previamente entregue á profesora un traballo (semellante ó incluído no apartado de "traballos e
proxectos" da avaliación continua) que sexa considerado apto pola profesora; neste suposto, dito traballo suporá ata o 10%
da nota.

Bibliografía. Fontes de información 

ÁLVAREZ, R. / MONTEAGUDO, H. / REGUEIRA, X.L. (1986): Gramática galega. Vigo: Galaxia.

ÁLVAREZ, R. e XOVE, X. (2002):  Gramática galega. Vigo: Galaxia.
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FREIXEIRO MATO, X.R. (2000): Gramática da lingua galega II Morfosintaxe. Vigo: A Nosa Terra.

GONZÁLEZ REI, B. (2004): Ortografía da lingua galega. A Coruña: Galinova Editorial.

HERMIDA, Carme (2004): Gramática Práctica (Morfosintaxe), Santiago: Sotelo Blanco.

ILG / RAG (1995): Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. Santiago: ILG / RAG.

 

Un bo dicionario normativo (Xerais, Galaxia, RAG, etc.)

FERNÁNDEZ SALGADO, B. (2004): Dicionario Galaxia de usos e dificultades da lingua galega. Vigo: Galaxia.

Recomendacións 

 
Outros comentarios
Para poder seguir a materia cómpre ter un nivel de lingua galega equivalente ao bacharelato.

É aconsellable a asistencia ás clases e ás titorías sempre que sexa posible, mesmo no caso de non se acoller á modalidade
de avaliación continua.

Na avaliación hase ter en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección
lingüística.

É responsabilidade do alumnado consultar de raro en raro a información colgada na plataforma FAITIC: novidades,
documentos, cualificacións, avisos... así como as datas de realización das diferentes probas.

Lémbrese que calquera tipo de plaxio ( traballos, exames...) será penalizado co suspenso.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingua: Comunicación escrita e oral en lingua española 

Materia Lingua:
Comunicación
escrita e oral en
lingua española

     

Código V01G180V01103      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Lingua española

Coordinador/a Baez Montero, Inmaculada Concepción

Profesorado Baez Montero, Inmaculada Concepción

Correo-e cbaez@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

A materia revisa e reforza os coñecementos de lingua española que ten o alumnado e incide na aplicación
práctica da lingua adaptada á construción de discursos orais e escritos en contextos comunicativos formais
para conseguir mellorar a capacidade de comunicación oral e escrita en lingua española. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 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 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. 

- saber
- saber facer

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. 

- saber
- saber facer

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. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber

CG1 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. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber facer

CG6 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. 

- saber facer
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CG8 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. 

- saber facer

CG9 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. 

- saber facer

CG10 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. 

- saber

CG11 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. 

- saber

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CE53 Fundamentar con coñecementos teóricos unha adecuada, coherente e correcta expresión oral e escrita
na lingua española e galega. 

- saber

CE54 Analizar e valorar criticamente exemplos de expresión oral e escrita. - saber
- saber facer

CE55 Desenvolver autonomía para producir e corrixir diversos tipos de textos orais e escritos, utilizando
adecuadamente os recursos da lingua española e galega. 

- saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Adquisición de coñecementos teóricos que fundamenten unha adecuada, coherente e correcta expresión
oral e escrita en lingua española. 

CB5
CG1
CG6
CG9
CG11
CE53
CE54
CE55

Capacidade de analizar e valorar criticamente exemplos de expresión oral e escrita. CB1
CB3
CG4
CG8
CG10
CE53
CE54
CE55

Autonomía para producir e correxir diversos tipos de textos orais e escritos, utilizando axeitadamente os
recursos da lingua española. 

CB2
CB4
CG8
CG10
CG12
CE53
CE54
CE55

Dominio avanzado e plenamente autónomo da producción expositiva e argumentativa de textos en lingua
española a partir do uso de datos dentro de entornos profesionais. 

CB2
CB3
CG6
CG8
CG9
CE53
CE54
CE55
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Consolidación de aspectos teóricos e prácticos avanzados do español oral e escrito nos distintos niveis
lingüísticos (léxico-semántico, morfosintáctico, fónico e ortográfico) e discursivos. 

CB1
CB4
CG1
CG4
CG12
CE53
CE54
CE55

Contidos 

Tema  

Tema 1: Introducción general al lenguaje y las
lenguas gestuales y orales y a los sistemas de
comunicación orales y escritos. 

a) Creencias y prejuicios lingüísticos 
b) Ortotipografía, ortofonía e ortología
c) Materiales de consulta: diccionarios, gramáticas, manuales de estilo,
corpus lingüísticos, etc.

Tema 2: Norma y uso de la lengua española. a) La norma académica y el concepto de estándar culto en español. 
b) La política lingüística panhispánica de la RAE
c) Teoría y práctica de la tipología textual 

Tema 3: Sistemas directos de comunicación:
oralidad y gestualidad en español 

a) Emisión e interacción oral en español. Ortología y ortofonía del español 
b) Corrección léxica: neologismos, préstamos, cultismos, etc.
c) La gestualidad en español 
d) Teoría y práctica de comunicación oral en español

Tema 4: Sistemas sustitutivos de comunicación:
la escritura en español 

a) Organización e creación de textos escritos. Coherencia, cohesión y
adecuación textual
b) Corrección gramatical y léxica en español
c) Ortografía y ortotipografía en español. 
d) Teoría y práctica de comunicación escrita en español 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 2 4

Sesión maxistral 12 24 36

Presentacións/exposicións 8 24 32

Cartafol 8 10 18

Traballos de aula 12 24 36

Traballos e proxectos 6 18 24

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias A actividade introdutoria consistirá en expor os obxectivos e as principais tarefas previstas para o
curso. Así mesmo delimitaranse as principais líñas temáticas do curso. 

Sesión maxistral Actividade teórica. Exposición teórica da materia que irá acompañada de exemplos que aseguren a
comprensión axeitada dos temas. 

Presentacións/exposicións Actividade práctica. Os alumnos exporán de forma oral un traballo preparado previamente de
forma individual. 

Traballos de aula Práticas textuais de redacción de textos expositivos e argumentativos especialmente para
contextos académicos e profesionais. Dominio da interacción oral (debates). 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Presentacións/exposicións Reservarase un tempo de atención personalizada co fin de atender e resolver as dúbidas do
alumnado. Os alumnos que o desexen poderán concertar horas de consulta co profesor de
forma adicional ao horario establecido para as titorías. 

Traballos de aula Reservarase un tempo de atención personalizada co fin de atender e resolver as dúbidas do
alumnado. Os alumnos que o desexen poderán concertar horas de consulta co profesor de
forma adicional ao horario establecido para as titorías. 

Cartafol a) biografía académica, b) selección de tres probas de entre os debates, exercicios e resolucion
de problemas c) autoevaluación da aprendizaxe 

Probas Descrición
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Traballos e proxectos Para a realización de traballos, presentacións ou exposicións, así como para a resolución de
exercicios e problemas propostos na aula, a docente reservará un tempo de atención
personalizada co fin de atender e resolver as dúbidas do alumnado. Por ese motivo,
recoméndase a consulta individual ou en pequenos grupos nas titorías.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e un
grupo de estudantes dun tema sobre contidos da materia
ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... 

30 CB1

CB2

CB4

CG1

CG6

CE53

CE54

CE55

Traballos de aula Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios
relacionados coa materia. O alumno debe desenvolver as
solucións apropiadas ou correctas mediante a aplicación de
diferentes rutinas ou procedementos. 

10 CB1

CB2

CG8

CG10

CG12

CE53

CE54

CE55

Cartafol a) biografía académica, 
b) selección de tres probas de entre os debates, exercicios
e resolucion de problemas 
c) autoevaluación da aprendizaxe

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CG4

CG8

CG11

Traballos e proxectos Presentación dun traballo escrito sobre un tema
relacionado coa materia 

30 CB2

CB4

CG4

CG9

CG12

CE53

CE54

CE55

Outros comentarios e avaliación de Xullo

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

A avaliación será continua. Non se poderá obter a cualificación de aprobado se além de ter feito a presentación oral na aula
e ter entregado na data o traballo tutelado escrito, non se apresenta un portafolio final docente  que contenga:

a) biografía académica,

b) selección de tres probas de entre os debates, exercicios e resolucion de problemas e

c) autoevaluación da aprendizaxe.
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As presentacións orais terán lugar última semana de outubro.

A entrega do traballo tutelado programarase para a primeira semana de decembro.

As partes da avaliación definidas como "participación en debates", "exercicios, actividades e problemas" deberán entregarse
na semana seguinte á que serán presentados na aula.

As alumnas e alumnos que non alcancen o aprobado co sistema arriba exposto durante o periodo lectivo poderán
presentarse ao exame de avaliación única no periodo de exames na data establecida no calendario aprobado pola Xunta
de FFT. O día do exame deberán facer entrega do portafolio, do traballo tutelado e realizar unha presentación oral.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO)

O alumnado que non alcance o aprobado neste sistema de avaliación única poderá presentarse a exame na segunda
edición de actas en xullo, na data oficial correspondente aprobada pola Xunta de FFT, nas mesmas condicións que rexen
para o exame de sistema de avaliación única na primeira edición de actas.

O alumnado que se atope no caso de ter aprobadas parte das probas poderá conservar as cualificacións desas partes, previo
acordo coa profesora, na oportunidade do sistema de avaliación única na primeira edición de actas e na segunda edición de
actas en xullo.

NOTA: O alumnado erasmus interesado en cursar a materia deberá ter presente que resulta altamente recomendable ter un
nivel de lingua española igual ou superior a B2.

Bibliografía. Fontes de información 

Aleza Izquierdo (coord.) , Lengua española para los medios de comunicación: usos y normas actuales, Valencia: Tirant lo
Blanch , 2006

Cassany, Daniel, La cocina de la escritura, Anagrama, Barcelona, 1995

Couto, Manuel, Cómo hablar bien en público. Comunicar, persuadir y convencer con palabras, Gestión 2000, Barcelona,
2002

Montolío, Estrella (coord), Manual práctico de escritura académica, Ariel, Barcelona, 2000

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Nueva gramática de la lengua
española, Madrid, Espasa , 2009

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA , Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa, 2013

Cassany, Daniel, Afilar el lapicero, Barcelona, Anagrama, 2007

Fernández Romero, Jose Antonio, Manual atípico y sinóptico para la corrección de textos (ortografía y morfosintaxis), Vigo,
Universidade de Vigo, 2012

Martínez de Sousa, José, Ortografía y ortotipografía del español actual, Gijón, Trea, 2004

Álvarez Menéndez, Alfredo; Enrique del Teso Martín, Hablar en español, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005

, , , 

A bibliografía complementaria e específica para cada tema comentarase na clase.

 

Recomendacións 

 
Outros comentarios
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. 

O alumnado Erasmus interesado en cursar a materia deberá ter presente que resulta altamente recomendable ter un nivel
de lingua española igual ou superior a B2.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro I: Inglés 

Materia Idioma moderno:
Primeiro idioma
estranxeiro I:
Inglés

     

Código V01G180V01104      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 1c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Alonso Alonso, María Rosa

Profesorado Alonso Alonso, María Rosa

Correo-e ralonso@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Esta materia ocúpase da lingua instrumental. Préstaselles atención ao uso do vocabulario e á gramática na
comunicación oral. A comprensión auditiva céntrase na discriminación de son e comprensión xeral. O curso
ten unha orientación práctica. É recomendable posuír un nivel B1 para poder seguir a materia. Ao rematar a
materia debe posuírse un nivel B1.2. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 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 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. 

- saber

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. 

- saber facer

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. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber

CG1 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. 

- saber facer

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber facer

CG6 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. 

- Saber estar /
ser
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CG9 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. 

- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - saber

CE1 Mellorar o coñecemento da lingua instrumental co fin de obter unha competencia lingüística e
comunicativa na lingua obxecto de estudo. 

- saber facer

CE2 Desenvolver as habilidades de comprensión e expresión oral. - saber facer

CE4 Desenvolver as nocións fundamentais de vocabulario en temas básicos e expandir estes
coñecementos a temas máis complexos, fomentando a aplicación práctica do vocabulario á lectura e
redacción de textos, así como á comprensión e expresión oral. 

- saber facer

CE6 Sentar as bases para o desenvolvemento da comprensión e expresión oral e a correcta expresión
gramatical. 

- saber facer

CE10 Acrecentar habilidades de comprensión e expresión oral tanto para información específica como para
información xeral. 

- saber facer

CE11 Fomentar a capacidade de expresión da lingua a través do traballo en equipo. - saber facer

CE13 Desenvolver a capacidade de organización e planificación da lingua oral e escrita tomando como base
os coñecementos gramaticais. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Comprensión dos conceptos gramaticais básicos e a sua expansión CB1
CB5
CG5
CG13
CE1
CE10
CE11

Adquisición dos coñecementos necesarios para expresarse dunha maneira escrita e oral co vocabulario e
organización apropiados 

CB1
CB3
CG6
CG9
CE2
CE4
CE6

-Desenvolvemento das actividades de compresión e expresión oral no uso do vocabulario e a producción
do discurso oral en base aos coñecementos adquiridos a través da lectura e a redacción 

CB1
CB2
CE6
CE13

- Comprensión dos aspectos gramaticais indispensables para a organización do discurso oral CB1
CB4
CG1
CG5
CG9
CE1
CE2
CE4

- Adquisición dos coñecementos necesarios para expresarse na lingua obxeto de estudo CB1
CG5
CE11
CE13

Contidos 

Tema  

1. Articles: definite and indefinite, uses and
omissions

2. Nouns: countable and uncountable, collective
nouns, singular and plural 

3. Pronouns: indefinite, personal, reflexive,
reciprocal, possessive, relative,
interrogative,demonstrative 

4. Adjectives: form, uses, position 
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5. Adverbs: formation, comparative and
superlative, position. 

6. Preposition: place, time, collocations.

7. Review of verbal tenses: present tenses, past
tenses and future tenses. 

Topics for vocabulary and speaking: 

1. Physical appearances, personality 

2. Family and relationships, celebrations, friends 

3. Leisure time, hobbies and games 

4. Cities and towns, facilities, traffic 

5. Ages, school, university 

6. Houses and homes, household problems 

7. Clothes, shopping, money 

8. Feelings 

9. Numerals 

10. Climate and weather, geography 

Listening: 

1. Introduction: the role of stress 

2. Weak and strong forms 

3. Discriminating sounds 

4. Word linking 

5. Final sounds in words 

6. -ed pronunciation, -s pronunciation 

7. General comprehension 

Speaking: 

1. Presentations 

2. Role-plays 

3. Debates 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 4 0 4

Sesión maxistral 26 52 78

Resolución de problemas e/ou exercicios 22 0 22

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 46 46

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Actividades de coñecemento xeral sobre a materia 

Sesión maxistral Explicación dos contidos 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Probas de tipo práctico sobre vocabulario, gramática e comunicación oral relacionados cos contidos
impartido perante o curso 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

exercicios de vocabulario e gramática que os alumnos farán utilizando os libros recomendados pola
profesora ao comezo do curso 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou exercicios A profesora facilitaralle ao alumnado a atención que precisa para o
desenvolvemento da súa presentación oral.

Avaliación 
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 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Probas de gramática e vocabulario e listening.Estas probas
estarán baseadas nos contidos vistos na clase e nos contidos
de traballo autónomo asignados aos alumnos 

60 CB1

CB2

CB3

CG5

CG9

CG13

CE1

CE2

CE4

CE6

Sesión maxistral Probas de expresión oral sobre os contidos do curso. 40 CB1

CB4

CB5

CG1

CG5

CG6

CE10

CE11

CE13

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O curso ten unha orientación práctica. Para poder seguir as clases recoméndase posuir un nivel B1 de inglés. O nivel para
superar a materia ao final do cuatrimestre deberá ser B1.2.

1ª edición de actas (xaneiro): Avaliación Continua

A avaliación continua constará da catro partes: speaking (40%), vocabulario (20%), gramática (20%), listening (20%). Será
necesario aprobar cada unha destas partes para aprobar a materia. Un suspenso nunha destas partes implica un suspenso
na materia (ver sección 2ª edición de actas).

Haberá unha proba de vocabulario e outra de gramática a mediados de curso e outra a finais durante o periodo lectivo. A
nota media das dúas conformará a nota final. No speaking e o listening farase media pero prevalecerá a nota final.

O alumnado que non poida asistir a algunha destas probas, sexa polo motivo que sexa, deberán falar coa profesora para
facer esa proba o día da avaliación única. Ese exame será na data establecida no calendario de exames aprobado en Xunta
da FFT.

O alumnado que non poida ou non desexe facer a avaliación continua deberá comunicarllo á profesora as dúas primeiras
semanas do curso. Terá a oportunidade da avaliación única.

1ª edición de actas (xaneiro): Avaliación Única

O exame para o alumnado de avaliación única será a data establecida no calendario de exames aprobado en Xunta de FFT.

Consistirá nunha proba única con catro partes: vocabulario, gramática, listening e speaking. Para a proba de speaking os
alumnos deben preparar unha presentación de tres minutos baseada nos contidos do curso. Deberán aprobarse cada unha
das partes para aprobar a materia.

2ª edición de actas (xullo)

(a) Os alumnos farán soamente as partes das probas que suspendan na primeira edición das actas; é dicir, o alumnado que
suspenda algunha(s) das partes fará soamente esa(s) partes na proba da segunda edición das actas (xullo) e gardarase
esa(s) parte(s) só ata xullo do correspondente curso académico.

(b) A segunda edición das actas consistirá nunha proba única con catro partes: vocabulario, gramática, listening e speaking.
Para a proba de speaking os alumnos deben preparar unha presentación de tres minutos baseada nos contidos do curso.
Deberán aprobarse cada unha das partes para aprobar a materia.

Páxina 4 de 5



Bibliografía. Fontes de información 

Murphy, R., English Grammar in use, Cambridge, 2003

McCarthy, M. and O'Dell, F., English Vocabulary in use, Cambridge, 2002

Hancock, M., English Pronunciation in use, Cambridge, 2003

Comfort, J., Effective Presentations, Oxford, 1995

Thomas, B. and Matthews, L., Vocabulary for First Certificate, Cambridge, 2007

Bibliografía complementaria, , , 

Hashemi, L. and Thomas, B., Grammar for First Certificate, Cambridge, 2008

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro III: Inglés/V01G180V01203
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro IV: Inglés/V01G180V01204
Primeiro idioma estranxeiro V: Inglés/V01G180V01302
Primeiro idioma estranxeiro VI: Inglés/V01G180V01403
Primeiro idioma estranxeiro VII: Inglés/V01G180V01503

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro II: Inglés/V01G180V01105

 
Outros comentarios
Recoméndase o estudo diario da materia, a lectura das explicacións gramaticais dadas na clase, o desenvolvemento de
exercicios prácticos e a autocorrección. Para poder seguir as clases recoméndase posuír un nivel B1 de inglés.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido senón tamén a súa corrección lingüística.

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 terán lugar.

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.

Durante a realización dos exames non se permite a utilización de diccionarios, ordenador, conexión a internet ou calquera
outro medio electrónico.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro II: Inglés 

Materia Idioma moderno:
Primeiro idioma
estranxeiro II:
Inglés

     

Código V01G180V01105      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 1c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Alonso Alonso, María Rosa

Profesorado Alonso Alonso, María Rosa

Correo-e ralonso@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Esta materia ocúpase da lingua instrumental centrándose no desenvolvemento das destrezas de Reading e
Writing. Prestaráselle atención á comprensión e á expresión escrita, á cohesión, á coherencia, aos tipos de
texto, aos aspectos retóricos e de organización, así como ao uso do vocabulario a través de diferentes temas
e textos. É recomendable posuír un nivel B1 para cursar a materia, ao rematar debería posuírse un nivel
B1.2. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 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 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. 

- saber

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. 

- saber facer

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. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG1 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. 

- Saber estar
/ ser

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber facer

CG7 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. 

- saber
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CG9 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. 

- saber facer

CG11 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. 

- Saber estar
/ ser

CE1 Mellorar o coñecemento da lingua instrumental co fin de obter unha competencia lingüística e
comunicativa na lingua obxecto de estudo. 

- saber facer

CE3 Desenvolver o sentido de conciencia lingüística do primeiro idioma estranxeiro como un sistema, dos
seus mecanismos e formas de expresión. 

- saber facer

CE4 Desenvolver as nocións fundamentais de vocabulario en temas básicos e expandir estes
coñecementos a temas máis complexos, fomentando a aplicación práctica do vocabulario á lectura e
redacción de textos, así como á comprensión e expresión oral. 

- saber

CE7 Desenvolver a capacidade crítica respecto ás diferentes aproximacións textuais e as súas implicacións. - saber facer

CE8 Mellorar a compresión lectora en rexistros formais e semiformais, entender a organización do texto e
deducir o significado polo contexto. 

- saber facer

CE9 Incrementar a destreza de expresión escrita nunha variedade de temas e unila á expresión oral. - saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

- Adquisición dos conceptos necesarios para expresarse na lingua obxeto de estudo CB1
CB2
CB3
CG1
CG4
CG7
CG9
CE1
CE3
CE4
CE9

Comprensión dos conceptos básicos e avanzados de lectura e redacción de textos. CB4
CE1
CE3
CE4
CE7
CE8
CE9

Adquisición dos coñecementos necesarios para expresarse de maneira escritae oral co vocabbulario e
organización apropiados

CB2
CB4
CB5
CG1
CG4
CG9
CE1
CE4
CE7
CE8
CE9

Familiarización con hábitos de traballo en equipo CB2
CG1
CG11
CE7

Contidos 

Tema  

Spelling and punctuation -- 

Structure of a paragraph 

Introductions and conclusions 

Developing paragraphs 
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Vocabulary Topics 4.1 Study Units from Vocabulary for First Certificate: 
4.1.1 Physical appearance, personality
4.1.2 Family and relationships, celebrations, friends
4.1.3 Leisure time, hobbies, and games
4.1.4 Cities and towns, facilities, traffic
4.1.5 Ages, school, university
4.1.6 Houses and homes, household problems
4.1.7 Clothes, shopping money
4.1.8 Feelings
4.1.9 The past, time
4.1.10 Climate, weather, geography
4.2 Vocabulary contained in assigned readings

The five-paragraph essay 

Opinion compositions 1.1 Types of dictionaries
1.2 Information provided in dictionary entries
1.3 Important concepts and abbreviations
1.4 Practical strategies

Descriptive compositions 

Narrative essays 

Structure: Coherence and cohesion 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Resolución de problemas e/ou exercicios 13 0 13

Traballos de aula 7 14 21

Titoría en grupo 3 6 9

Debates 3 6 9

Obradoiros 6 12 18

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 14 14

Sesión maxistral 10 20 30

Outras 6 18 24

Probas de resposta curta 2 4 6

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 4 6

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Realización de exercicios baseados nos contidos teóricos. 

Traballos de aula Traballos realizados sobre os contidos teóricos do curso. 

Titoría en grupo Entrevistas ou sesión de preguntas que o alumnado mantén co profesorado da materia para
consultar dúbidas sobre os contidos da materia e a súa aprendizaxe. 

Debates Charla, conversación e debate sobre temas tratados na clase. 

Obradoiros Traballo na aula, en parella ou en grupo, sobre borradores preparados fóra da aula como tarefas de
casa. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Exercicios que os alumnos realizarán de forma autónoma 

Sesión maxistral Explicacións sobre os distintos aspectos tratados no curso. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Debates - O alumnado consulta as súas dúbidas sobre a materia, os exercicios e o proceso de aprendizaxe. -
Consultas sobre o contido da materia e a aplicación dos conceptos teóricos. - Revisión de probas. 

Titoría en grupo - O alumnado consulta as súas dúbidas sobre a materia, os exercicios e o proceso de aprendizaxe. -
Consultas sobre o contido da materia e a aplicación dos conceptos teóricos. - Revisión de probas. 
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Probas Descrición

Outras - O alumnado consulta as súas dúbidas sobre a materia, os exercicios e o proceso de aprendizaxe. -
Consultas sobre o contido da materia e a aplicación dos conceptos teóricos. - Revisión de probas. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos de aula Redaccións que se elaboran na aula. Dúas
probas principais 

90 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG4

CG7

CG9

CE1

CE3

CE4

CE7

CE8

CE9

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Redaccións que se farán ao longo do curso 10 CB1

CB4

CE1

CE4

CE7

CE9

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Recoméndase que o alumnado siga a avaliación continua, sendo o sistema con máis posibilidades de éxito para o alumnado.

1ª edición de actas: avaliación continua

A avaliación continua do alumnado require que o alumnado demostre as súas capacidades con regularidade ó longo do
cuadrimestre. Por tanto,  as probas e traballos de clase non son recuperables. As probas e os traballos feitos na clase que os
alumnos no entreguen por non asistir a clase contarán como un "0". Para o cálculo da nota final  aceptaráse como máximo
dous xustificantes oficiais  para eliminar notas de "0" asignadas por faltas de asistencia. As probas de tipo "resposta longa"
serán redaccións que se farán ao longo do curso.

Anunciaranse na aula as datas para facer as probas. A primeria proba farase a semana a principio de curso e contará un
10% da nota final. Haberá outra proba a mediados de curso que contará un 10% da nota, outra a mediados que contará un
20% da nota final e unha última proba a finais que contará un 70% da nota final. Daráse importancia a evolución do
alumnado ao longo do curso e a nota obtida na redacción final. As probas terán lugar durante o periodo lectivo.

As horas presenciais requiren, ademais da asistencia, unha preparación adecuada e unha participación activa.

O alumnado que non poidan asistir a algunha destas dúas probas principais, sexa polo motivo que sexa, deberán facer esa
proba o día do exame de avaliación única. Os alumnos que non poidan facer a avaliación continua e opten pola avaliación
única deberán comunicarllo a profesora durante os primeiros 15 días de curso.

1ª edición de actas: avaliación única

O exame de avaliación única está pensado para o alumnado que no escollan a avaliación continua e para aqueles que non
poidan asistir a algunha das dúas probas principais. O examen consitirá nunha redacción; tamén pode incluir a redacción de
email e/ou leaflets. A calificación será do 100% da nota.

Este exame será na data establecida no calendario aprobado na Xunta da FFT.
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2ª edición de actas (xullo)

Na segunda edición de actas (xullo) haberá unha proba única que consistirá nunha redacción (100% da nota final). A
redacción tratará sobre algún dos temas tratados no curso e algún dos estilos de texto (opinión, narrativa, descriptivo;
podrían tamén incluir email e leaflets). A redacción terá unha lonxitude de 250 palabras.

Este exame será na data establecida no calendario aprobado na Xunta da FFT.

Notas xerais

Na avaliación teranse en conta aspectos de contido (organización, thesis statement, organización dos párrafos, topic
sentences ,etc,) e aspectos formais (gramática e vocabulario)

Prestaráselle atención tamén a compresión e a expresión escrita, ás estratexias de cohesión e coherencia textual, aos
aspectos retóricos e de orientación así como ao uso do vocabulario a través de diferentes temas e textos.

As datas de probas avaliables serán anunciadas na aula e en FAITIC con antelación suficiente.

É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.

Bibliografía. Fontes de información 

, , , 

Bibliografía básica:

Davis, J.  "The Five-Paragraph Essay." In: Effective Academic Writing 3: The Essay.  Oxford UP, 2006.

Driscoll, Liz.  "Appendix 3: Using a Dictionary." In: Real Reading, with answers. Pp. 92-95.  Cambridge UP, 2008.

Driscoll, Liz.  "Reading about Reading." In: Real Reading, with answers. Pp. 6-18. Cambridge UP, 2008.

English, A. and L.M.   North Star Reading and Writing: High Intermediate. 2nd edition. Longman, 2004.

Gower, Roger.  "Appendix 2,3,4 (Spelling, Punctuation, Linking Expressions." In: Real Writing 3.  Cambridge UP, 2008.

McCarthy, Michael. "Effective Vocabulary Learning." In: English Vocabulary in Use (Upper-Intermediate). Cambridge UP, 2001.

Mlnarczyk, R. and S. Haber.  In Our Own Words. 3rd Edition. (Selected readings.) Cambridge UP, 2005.

PURDUE UNIVERSITY. THE ONLINE WRITING CENTER (OWL) AT PURDUE UNIVERSITY. http://owl.english.purdue.edu/exercises/

Thomas, B. and L. Matthews P.  Vocabulary for First Certificate with answers. Cambridge UP, 2007.

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Georgakopoulou, A. and D. Goutsos.  Discourse Analysis: An Introduction. 2nd ed. Edinburgh UP, 2004.

McCarthy, Michael.  English Vocabulary in Use (Upper-Intermediate). Cambridge UP, 2001.

Zemach, D. and L. Rumisek.  Academic Writing: From Paragraph to Essay. Macmillan, 2003.

 

Todos os títulos están accesibles na biblioteca ou senón na fotocopiadora da Facultade de Filoloxía.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro IV: Inglés/V01G180V01204
Primeiro idioma estranxeiro V: Inglés/V01G180V01302
Primeiro idioma estranxeiro VI: Inglés/V01G180V01403
Primeiro idioma estranxeiro VII: Inglés/V01G180V01503

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro I: Inglés/V01G180V01104
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Outros comentarios
Os alumnos deben posuír un nivel intermedio ou B.1 como mínimo para poder seguir as clases e obter o nivel final suficiente. 

Recoméndase que os alumnos sigan a avaliación continua.

Para conseguir unha avaliación positiva é imprescindible que os alumnos presten a máxima atención en clase ao
desenvolvemento do temario e á aplicación dos conceptos impartidos. 

Fóra de clase é imprescindible a realización das tarefas e exercicios prácticos. Recoméndase o estudo diario da materia, xa
que a aprendizaxe dun idioma require un estudo constante e progresivo.

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.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Francés 

Materia Idioma moderno:
Segundo idioma
estranxeiro I:
Francés

     

Código V01G180V01106      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 1c

Lingua
impartición

Francés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Alonso Rodríguez, Inés

Profesorado Alonso Rodríguez, Inés
Jacques , Sylvia
Ripoll Delebourse, Virginia Teresa

Correo-e ialonso@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Trátase de desenvolver as competencias de comprensión e expresión oral e escrita. Preténdese conseguir
que o alumnado poida expresarse en francés nas situacións cotiás máis correntes partindo dun nivel A1-A2
para acadar un nivel B1. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 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 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. 

- saber
- saber facer

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. 

- saber facer

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. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

CG1 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. 

- Saber estar /
ser

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber

CG8 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. 

- saber
- saber facer
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CG10 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. 

- saber
- Saber estar /
ser

CE14 Sentar as bases e desenvolver as habilidades de comprensión e expresión oral. - saber
- saber facer

CE15 Sentar as bases do repertorio léxico básico do segundo idioma estranxeiro e expandir estes
coñecementos a outras terminoloxías máis complexas. 

- saber
- saber facer

CE17 Fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua en uso e a aplicación práctica dos
coñecementos gramaticais, léxicos e fraseolóxicos. 

- saber
- saber facer

CE18 Sentar as bases e desenvolver a comprensión e expresión oral e a correcta expresión gramatical. - saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE19 Sentar as bases e desenvolver a comprensión dos aspectos fundamentais socio-culturais e de
civilización dos países nos que se fala o segundo idioma estranxeiro. 

- saber
- Saber estar /
ser

CE22 Mostrar a capacidade de contrastar aspectos de civilización propios das xentes que falan o segundo
idioma estranxeiro e alleos. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento do segundo idioma como lingua estranxeira que inclúe as perspectivas lingúistica
comunicativa e de cultura e civilización. 

CB1
CB4
CG10
CE14
CE18
CE19

Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos lexicos fraseologicos e gramaticales do segundo
idioma estranxeiro co propio 

CB2
CB4
CG4
CG10
CE15
CE17
CE22

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

CB3
CB5
CG1
CG8
CE17
CE22

Contidos 

Tema  

1. L' oral, compréhension et expression. Les
unités sonores de la langue. Apprentissage et
perfectionnement de la prononciation. 

La caractérisation des personnes et la prise de contact. Se présenter.
présenter quelqu'un ou quelque chose. 

2. La phrase simple, l'ordre des mots.
L'expression de la fréquence. Le présent
d'habitude. 

Se situer dans le temps. 

3. La quantification. Les partitifs. Les
démonstratifs. La possession 

Faire des achats. 

4. La représentation de l´action. Être et avoir. L’expression écrite. Écrire une lettre. Demander la permission, faire des
reproches. 

5. Présent/passé/futur Expliquer ses habitudes et celles des autres, rendez-vous, informations.. 

6. Les pronons personnels, démonstratifs, relatifs,
indéfinis. 

Exprimer ses opinions, le point de vue 

7. L'interrogation et la négation. Présentation d'un curriculum vitae. 

8- Le thème de la description et ses parties. Les
structures linguistiques liées à la description. La
comparaison. 

La description. Le portrait. 

9. Initiation à la phrase complexe. Comparer des objets. L´expression de la quantité. 
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10. Contenus lexicaux et civilisationnels La ville, la campagne, les types de logement, moyens de communication,
loisirs, voyages. Notions géographiques, historiques et culturelles de la
France et des pays d'expression française. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 26 32 58

Prácticas autónomas a través de TIC 0 10 10

Traballos tutelados 0 10 10

Presentacións/exposicións 1 8 9

Resolución de problemas e/ou exercicios 21 38 59

Probas de resposta curta 2 0 2

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte da profesora dalgúns aspectos teóricos da materia. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Formulación, análise e resolución de exercicios para a práctica do francés. 

Traballos tutelados Presentación dun traballo individual sobre o libro de lectura .
Presentación oral dun traballo de temática civilizacional 

Presentacións/exposicións Presentacións orais individuais ou en grupo baseadas no traballo autónomo dos alumnos 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Realización de exercicios teórico-prácticos durante as aulas, baixo a supervisión da profesora. Os
exercicios poderán ser puntuados, con ou sen previo aviso, como parte da avaliación continua. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou exercicios Os exercicios de prácticas a través de Tic serán corrixidos individualmente. 

Traballos tutelados Os traballos tutelados serán feitos baixo a supervisión e corrección da profesora
antes da presentación final. 

Presentacións/exposicións Trátase de darlles ós alumnos orientación xeral sobre os traballos, así coma
estratexias de aprendizaxe, facer indicacións sobre os traballos e exercicios

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de problemas e/ou
exercicios

O alumnado realizará exercicios
teórico-prácticos ao longo do curso sobre os
contidos explicados pola profesora nas sesións
teóricas. 

10 CB1

CB2

CB4

CG4

Prácticas autónomas a través de TIC Os exercicios a través da plataforma Tema
serán corrixidos individualmente e avaliados. 

10 CB1

CB2

CB4

CG10

CE14
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Traballos tutelados Presentación individual ou en grupo do traballo
autónomo do alumno.
Ficha de lectura do libro
Tema de civilización 

10 CB1

CB2

CB4

CG1

CG8

CE15

CE17

CE18

CE19

CE22

Presentacións/exposicións Presentación oral individual ou en grupo do
traballo autónomo do alumno. 

10 CB1

CB3

CB4

CG1

CE14

Probas de resposta curta - Proba final sobre os contidos teóricos
- Proba final sobre os contidos prácticos 

60 CB1

CB2

CB4

CB5

CE17

CE18

CE19

Outros comentarios e avaliación de Xullo
PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS: Na 1ª edición de actas o alumnado será avaliado mediante o sistema de avaliación
continua indicado arriba. As probas non entregadas contarán coma un cero. Para aprobar a materia será necesario ter
entregado os traballos (un por mes) na data requirida e sinalada no primeiro mes do curso, e terán que superar cun mínimo
dun 4 cada unha das partes en calquera das modalidades. De non ser así, o alumnado terá que facer o exame final. Este
exame final terá lugar no período de exames na data aprobada en Xunta de FFT. 
O alumnado que, por motivos xustificados, non poida realizar a avaliación continua deberá falar cos profesores ao comezo
do curso. Nese caso poderán examinarse do 100% da materia polo sistema de avaliación única coa seguinte cualificación:
50% teoría, 50% práctica. Este exame final terá lugar no período de exames na data aprobada en Xunta de FFT.  
SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO): Na segunda edición de actas (xullo) haberá un exame polo 100% da cualificación
(50% teoría, 50% práctica) para o alumnado que non superara a materia na primeira edición. Este exame terá lugar no
período de exames de xullo na data aprobada en Xunta de FFT.  
Notas xerais: En caso de copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un suspenso global
na materia. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste
aspecto. Recoméndase o traballo continuado e a consulta frecuente os medios de comunicación franceses.

Bibliografía. Fontes de información 

Anna Sam, Les tribulations d'une caissière, Stock, 2008

Pierre Rambaldi, Les tribulations d'une caissière, Studio 37 : DVD, 2011

Delatour, Jennepin. Léon-Dufour, Teyssier, Nouvelle grammaire du français, Hachette, 2004.

Abry, Chalaron, Phonétique, 350 exercices, Hachette, 2011

Claire Leroy-Miquel, Vocabulaire progressif du Français - intermédiaire, Clé International, 

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Francés/V01G180V01205
Segundo idioma estranxeiro III: Francés/V01G180V01304
Segundo idioma estranxeiro IV: Francés/V01G180V01404
Segundo idioma estranxeiro V: Francés/V01G180V01604
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Outros comentarios
Recoméndase un nivel de lingua A2 para poder seguir a materia adecuadamente.

Recomendamos o estudo continuado da materia, a consulta da gramática recomendada para realizar os exercicios prácticos
e a autocorrección. 

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.

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.

Recoméndase a asistencia a clase e o traballo regular.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Alemán 

Materia Idioma moderno:
Segundo idioma
estranxeiro I:
Alemán

     

Código V01G180V01107      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 1c

Lingua
impartición

Alemán
Castelán

     

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Cortes Gabaudan, Helena

Profesorado Cortes Gabaudan, Helena

Correo-e hcortes@uvigo.es

Web http://http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

É unha materia de seis créditos, que se imparte no primeiro cuadrimestre do primeiro curso do grao, e que
está concibida como unha disciplina de iniciación á lingua alemá básica, así como de introdución elemental
ao coñecemento da cultura sobre a que se sostén este idioma, entendendo con isto a lingua e algúns
aspectos culturais dos países de fala alemá. Tense en conta o feito de que a maioría do alumnado se
enfronta por primeira vez á lingua alemá na idade adulta, polo que se parte dun nivel cero de coñecementos
que, aínda que permite unha progresión relativamente rápida no dominio gramatical básico da lingua, só
admite unha progresión bastante máis lenta no dominio das competencias orais neste primeiro curso. 
Ao final desta materia espérase alcanzar o nivel A1.1. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 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 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. 

- saber
- Saber estar /
ser

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. 

- saber
- Saber estar /
ser

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. 

- saber
- Saber estar /
ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber
- Saber estar /
ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG1 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. 

- saber
- Saber estar /
ser
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CG3 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. 

- saber
- Saber estar /
ser

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
- Saber estar /
ser

CG7 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. 

- saber
- Saber estar /
ser

CG10 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. 

- saber
- Saber estar /
ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber
- Saber estar /
ser

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - saber
- Saber estar /
ser

CE14 Sentar as bases e desenvolver as habilidades de comprensión e expresión oral. - saber
- saber facer

CE15 Sentar as bases do repertorio léxico básico do segundo idioma estranxeiro e expandir estes
coñecementos a outras terminoloxías máis complexas. 

- saber
- saber facer

CE17 Fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua en uso e a aplicación práctica dos
coñecementos gramaticais, léxicos e fraseolóxicos. 

- saber
- saber facer

CE18 Sentar as bases e desenvolver a comprensión e expresión oral e a correcta expresión gramatical. - saber
- saber facer

CE19 Sentar as bases e desenvolver a comprensión dos aspectos fundamentais socio-culturais e de
civilización dos países nos que se fala o segundo idioma estranxeiro. 

- saber
- saber facer

CE147 Desenvolver o sentido de conciencia lingüística do segundo idioma estranxeiro como un sistema,
dos seus mecanismos e formas de expresión. 

- saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento do segundo idioma estranxeiro, o cal inclúe as perspectivas lingüística, comunicativa e de
cultura e civilización. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CG7
CG10
CG12
CG13
CE14
CE15
CE17
CE18
CE19
CE147

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

CB5
CG7
CE14
CE15
CE17
CE18
CE19
CE147

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

CG7
CG10
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Contidos 

Tema  

1. Introdución: a lingua alemá. Alfabeto e
fonética. 

Cidades e países.
Saúdos e presentacións.

2. Os artigos determinados e indeterminados. 
O verbo en presente de indicativo 
de verbos regulares. 
Os pronombres persoais. 
O verbo “sein”. 

O tempo cronolóxico: hora, día, mes, semana, ano, estacións. As datas. 

3. O xénero e o número do substantivo. 
Os pronombres interrogativos. 
O verbo “haben”. 

Familia e amigos. En clase. 

4. O presente de indicativo dos verbos 
irregulares. 
Os verbos separables. 

Facer compras. Números do 100-1.000.000.
Mobles.
Preguntar por prezos. Pedir axuda. 

5. O caso acusativo. Verbos que rexen acusativo.
A negación. Ja/Doch. 
Uso do imperativo. 

Obxectos. Cores. Formas. Materiais. 

6. O caso dativo. Verbos que rexen dativo. Os
pronombres posesivos. 

No despacho. O computador.
Conversacións telefónicas. 

7. As preposicións de lugar e de tempo que
rexen acusativo e dativo.
Adverbios de tempo e orde da frase. 

Tempo libre. Hobbies. Falar sobre capacidades. 

8. Os verbos modais. 
O pronombre persoal declinado. 
Orde da frase cando hai nomes e pronombres. 

Tempo libre. Citas. Facer propostas.
Días da semana. Horas.
Estacións do ano. Meses. 

9. O genitivo e as súas preposicións. 
Os demostrativos e outras palabras que se
declinan como o artigo (welch-). 
Os impersonales: alle, viele, man. 

Comer. Invitación a casa.
Preferencias de comida.
Cousas para comer e pratos, receitas. 

10. As preposicións alternantes. os verbos de
acción e posición. 

Viaxes, medios de transporte.
Ocupacións do día. 

Observación: este temario poderá completarse
ou modificarse lixeiramente de acordo coas
suxestións recibidas e o desenvolvemento das
clases. 

Outros temas complementarios de contido léxico ou gramatical. Temas
culturais paralelos. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 8 8 16

Traballos de aula 40 80 120

Probas de resposta curta 2 10 12

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Actividades organizativas: explicación pormenorizada do programa da materia e do
desenvolvemento da mesma dentro e fose 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 e outros libros complementarios. 

Sesión maxistral Exposicións teóricas de temas gramaticais, léxicos e culturais. 

Traballos de aula Práctica de lectura, escritura e tradución, corrección de exercicios, exposicións individuais e
resolución das dificultades lingüísticas e culturais. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula Poderanse consultar en titorías todas as dúbidas xurdidas no desenvolvemento dos traballos e
exercicios para realizar en casa.
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Probas Descrición

Probas de resposta curta Existirá a posibilidade de revisar o exame final e comentar os problemas xurdidos co profesor da
materia.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos de aula Valoración continua da asistencia a clase e da participación activa
en todas as actividades desenvolvidas na aula. Puntuación de
traballos e exercicios entregados durante o curso. 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG3

CG5

CG7

CG10

CG12

CG13

CE14

CE15

CE17

CE18

CE19

CE147

Probas de
resposta curta

Exame escrito de contido léxico e gramatical. 80 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG3

CG5

CG7

CG10

CG12

CG13

CE14

CE15

CE17

CE18

CE19

CE147

Outros comentarios e avaliación de Xullo

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS:

A avaliación e a consecuente cualificación do traballo do alumnado levará a cabo cun procedemento de avaliación
continua de acordo coas porcentaxes descritas máis arriba. Os traballos de aula desenvolveranse habitualmente cunha
frecuencia semanal e a proba escrita realizarase durante o período de exames de forma que coincida coa data establecida
pola Xunta de FFT para o exame da avaliación única. Para obter o 20% establecido para os traballos de aula, deberanse
entregar e ser avaliados polo menos 4 destes traballos, pola contra perderase esa porcentaxe da nota. A nota mínima para
aprobar o conxunto da materia será un 5, resultado da nota obtida mediante a suma das cualificacións porcentuadas
correspondentes ás dúas porcentaxes citados. O alumnado que suspenda a evolución continua será examinado de toda a
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materia de acordo ao exposto máis abaixo referente á convocatoria de xullo. O alumnado que se acolla á avaliación continua
non terá obrigación de realizar ningunha proba oral, xa que as capacidades de correcta pronuncia, así como de compresión
e produción oral serán avaliadas mediante o traballo diario na aula.

O alumnado que non se acolla ao sistema de avaliación continua e elixa a avaliación única deberá realizar un exame
escrito sobre os contidos da materia vistos no curso durante o período de exames na data establecida pola Xunta de FFT
para a avaliación única - máis outra proba oral noutra data distinta concertada co profesorado. O primeiro terá un valor do
80% e o segundo un valor do 20% da nota. No entanto, só poderán acceder ao exame oral os alumnos que obtivesen como
mínimo unha nota de 4 no exame escrito.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO): 
Para o alumnado que se acolleu ao sistema de avaliación continua, consistirá nun exame escrito teórico-práctico dos
contidos do curso polo 100% da cualificación que será realizado nas datas establecidas no calendario oficial da FFT. Para o
alumnado que durante o curso acolleuse 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 escrita terá lugar en ambos os casos na data oficial establecida pola Xunta de
FFT. A proba oral realizarase nunha data concertada co profesorado.

Bibliografía. Fontes de información 

C.Lemcke, L.Rohrmann, Deutsch. Grammatik, Intensivtrainer A1, Klett-Langenscheidt, Múnich, 2015

S. Evans, A. Pude, A. Specht, Menschen, Deutsch als Fremdsprache, KURSBUCH, A1.1., Humber Verlag, Ismaning, 2012

  Bibliografía Básica:

A. Deutsch. Grammatik, Intensivtrainer Neu A1, Klett-Langenscheidt, München, 2015

ISBN: 978-3-12-605165-1

B. Menschen, Deutsch als Fremdsprache, KURSBUCH, A1.1., Editorial HUEBER, Ismaning, 2012.

Material complementario. 

Exercicios de léxico: Deutsch. Wortschatz, Intensivtrainer Neu A1, Klett-Langenscheidt, München, 2015

ISBN: 978-3-12-605151-4

Gramáticas:

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.

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.

 -Deutsch 2000. Grammatik der modernen deutschen Umgangsprache. Múnich, Ed. Hueber, 1982. (Existe versión en
castellano)

-G. Helbig, J. Buscha. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlín y Múnich, Ed. Langenscheidt,
2005.

-Kurzgrammatik Deutsch. Berlín y Múnich, Ed. Langenscheidt, 2005.

-M. Brinitzer, V. Damm. Grammatik sehen. Múnich, Ed. Hueber, 2005.

-R. Hoberg, U. Hoberg. Der kleine Duden-Gramática del alemán. Múnich, Ed. Hueber, 2005.

 Libros de ejercicios:

-Dreyer-Schmitt. Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Múnich, Ed. Verlag für Deutsch, 1985.

-G.Werner. Langenscheidts Grammtiktraining Deutsch. Berlín y Múnich, Ed. Langenscheidt, 2001.

-R. Luscher. Übungsgrammatik für Anfänger. Múnich, Ed. Hueber, 2005.

Langenscheidt Diccionario Básico Alemán. Berlín y Múnich, Langenscheidt, 2001.
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Langenscheidt Taschenwörterbuch Spanisch. Berlín y Múnich, Ed. Langenscheidt, 2005.

Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Múnich, Ed. Hueber, 2005.

Recomendacións 

 
Outros comentarios
Nesta materia se parte dun nivel cero de alemán, polo que non é necesario ter coñecementos previos.
Recoméndase a asistencia ás clases, a participación activa nas mesmas e o traballo regular, así como o uso dos recursos da
biblioteca.
Recoméndase ademais ter en conta os dous aspectos seguintes:
1. A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo do curso ou no exame final suporá un cero nesa proba. 
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 teñen lugar as distintas probas de avaliación.

Ao final desta materia espérase alcanzar o nivel A1.1. en alemán.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Portugués 

Materia Idioma moderno:
Segundo idioma
estranxeiro I:
Portugués

     

Código V01G180V01108      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 1c

Lingua
impartición

Outros      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Arias Freixedo, Xosé Bieito

Profesorado Arias Freixedo, Xosé Bieito
Baltrusch , Burghard

Correo-e freixedo@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Nesta materia trátase de adquirir coñecementos básicos de lingua portuguesa (en comprensión e
expresión oral e escrita) e coñecementos básicos sobre os países de lingua oficial portuguesa e as súas
culturas (correspondentes ao nivel A2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas). 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 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 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. 

- saber
- saber facer

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. 

- saber facer

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. 

- saber
- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber

CG10 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. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - saber

CE14 Sentar as bases e desenvolver as habilidades de comprensión e expresión oral. - saber
- saber facer

CE15 Sentar as bases do repertorio léxico básico do segundo idioma estranxeiro e expandir estes
coñecementos a outras terminoloxías máis complexas. 

- saber
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CE16 Desenvolver as nocións gramaticais básicas e expandir estes coñecementos a estruturas máis
complexas. 

- saber
- saber facer

CE17 Fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua en uso e a aplicación práctica dos
coñecementos gramaticais, léxicos e fraseolóxicos. 

- saber
- saber facer

CE18 Sentar as bases e desenvolver a comprensión e expresión oral e a correcta expresión gramatical. - saber
- saber facer

CE19 Sentar as bases e desenvolver a comprensión dos aspectos fundamentais socio-culturais e de
civilización dos países nos que se fala o segundo idioma estranxeiro. 

- saber
- saber facer

CE147 Desenvolver o sentido de conciencia lingüística do segundo idioma estranxeiro como un sistema, dos
seus mecanismos e formas de expresión. 

- saber

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Dominio oral e escrito do idioma portugués como lingua estranxeira. Nivel A2 do Marco Común Europeo
de Referencia das Linguas, equivalente ao 'Certificado Inicial de Português como Língua Estrangeira'
(CIPLE). 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG5
CG10
CG13
CE14
CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CE147

Coñecemento do segundo idioma como lingua estranxeira que inclúe as perspectivas lingüística
comunicativa e de cultura e civilización. 

CG5
CG13
CE14
CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CE147

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

CG10
CG13

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

CG10
CG13
CE17
CE19

Contidos 

Tema  

Contidos de fonética Elementos de fonética e fonoloxía das variantes europea e brasileira da
lingua portuguesa, correspondentes ao nivel A2 do Marco Común Europeo
de Referencia para as Linguas. 

Contidos gramaticais Elementos gramaticais correspondentes ao nivel A2 do Marco Común
Europeo de Referencia para as Linguas:
Ortografía; verbo (indicativo e tempos mais usuais do subxuntivo);
substantivo; adxectivo; artigo; determinantes; plural; xénero; pronomes;
preposicións e contraccións; etc. 

Contidos léxico-semánticos Elementos léxicais e semánticos correspondentes ao nivel A2 do Marco
Común Europeo de Referencia para as Linguas:
Tempos cronolóxico e meteorolóxico; saúdos e despedidas; vivenda;
presentación persoal; números; cores; medios de transporte; rutina diaria;
roupa; corpo; cociña e alimentación; deportes e outras actividades de
lecer; etc. 

Contidos pragmáticos Tratamentos; idiomatismos; falsos amigos; etc. 

Planificación docente 
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 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Resolución de problemas e/ou exercicios 18 25 43

Traballos de aula 18 25 43

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 13 15

Sesión maxistral 4 0 4

Probas de resposta curta 2 10 12

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

0 5 5

Outras 8 10 18

Observación sistemática 0 10 10

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Sesións prácticas: exercicios gramaticais e revisións que requiren unha preparación previa por
parte do alumnado. Traballos en grupo e exposicións na aula. O alumnado disporá na plataforma
de ensino virtual Faitic das indicacións e dos materiais necesarios para realizar os exercicios
correspondentes e para avanzar en cada unidade temática. 

Traballos de aula Sesións prácticas, exercicios prácticos de produción oral e escrita. Revisión de contidos gramaticais
con exercicios realizados dentro da aula. O alumnado disporá na plataforma de ensino virtual Faitic
das indicacións e dos materiais necesarios para realizar os traballos correspondentes e para
avanzar en cada unidade temática. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia a conferencias, filmes, seminarios, prácticas de campo e outras actividades relacionadas
cos contidos da materia.
O alumnado disporá na plataforma de ensino virtual Faitic das indicacións e dos materiais
necesarios para acompañar os eventos docentes e divulgativos. 

Sesión maxistral O profesor explicará os contidos esenciais de cada un dos temas, aclarando os conceptos-clave da
materia e orientando ao alumnado nas lecturas obrigatorias relacionadas con cada tema.
O alumnado disporá na plataforma de ensino virtual Faitic das indicacións e dos materiais
necesarios para avanzar en cada unidade temática. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Atención a problemas específicos presentados polo alumnado durante as sesións
prácticas.

Traballos de aula Atención a problemas específicos presentados polo alumnado durante as sesións
prácticas.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas de resposta curta Exame escrito sobre os contidos teórico-prácticos vistos
durante o curso.

40 CB1

CE15

CE16

CE17

Probas prácticas, de
execución de tarefas
reais e/ou simuladas.

Realización de exercicios ou tarefas sobre temas específicos
tratados na aula ou indicados polo profesor.

20 CB1

CB5

CG5

CG13

CE14

CE15

CE16

CE17

CE19
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Outras Proba oral individual. 30 CE14

CE15

CE16

CE18

Observación sistemática Observación das prestacións do alumnado nos ámbitos de
"Resolución de problemas e/ou exercicios", "Traballos de
aula", a participación en xeral e a asistencia ás actividades
relacionadas coa materia. 

10 CB4

CG13

CE14

CE15

CE16

Outros comentarios e avaliación de Xullo

As/Os estudantes deberán escoller, de forma obrigatoria nas primeiras dúas semanas do cuadrimestre en cuestión, entre
dúas opcións: un sistema de avaliación continua (cf. supra a descrición en “Avaliación”) ou un sistema de avaliación única.
Recoméndase optar polo primeiro.

Avaliación continua

Dado que se trata do ensino dunha lingua estranxeira é moi recomendábel asistir con regularidade ás aulas. Quen non teña
posibilidade de asistir a un mínimo de 80% das aulas debe comunicalo ao profesorado. En todo caso, a non realización de
probas ou exercicios parciais previstos polo sistema de avaliación continua (cf. supra a descrición en “Avaliación”) suporá a
obtención dunha cualificación de 0 (cero) puntos nesta.

A data do último exame de avaliación continua, tanto a proba escrita como a oral, coincidirá coa data do exame de
avaliación única recollida no calendario oficial da FFT.

A proba oral realizarase despois da proba escrita nunha sala contigua e será gravada en formato audio.

É preciso superar ambas as probas (escrita e oral) para superar a materia. En caso de suspenso, haberá que recuperar na
convocatoria de xullo exclusivamente a parte ou partes suspensas .

A avaliación única consiste dunha proba escrita seguida doutra proba oral que se realizarán no mesmo día en salas de
aula contiguas, na data establecida no calendario oficial de exames da FFT. É preciso superar ambas as probas (escrita e
oral) para superar a materia e, en caso de suspenso, haberá que recuperar ambas as probas na convocatoria de xullo.

A avaliación única valorarase da seguinte forma:

1. Proba escrita teórico-práctica: 75% da nota final.

2. Proba oral: 25% da nota final. Esta proba será gravada en formato audio e a participación nela suporá o consentimento da
gravación.

É preciso superar ambas as probas (escrita e oral) para aprobar a materia.

A non presentación a unha das probas sen xustificante suporá a obtención dunha cualificación de 0 (cero) puntos na mesma.

 

Segunda edición das actas

Os mesmos criterios da avaliación única aplicaranse na segunda edición das actas (xullo). O exame escrito e oral terá lugar
na data recollida no calendario oficial da FFT para o período de exames de xullo.

O alumnado de avaliación continua que non supere a materia na primeira convocatoria e teña que acudir á segunda edición
das actas terá que examinarse EXCLUSIVAMENTE da parte ou partes que teñan suspensas (exame oral e/ou escrito).

A copia ou o plaxio nos respectivos exames das avaliacións continua ou única será penalizado cun suspenso (nota numérica:
0) nestas.

En todo caso, recoméndase a asistencia regular ás aulas e ás titorías e a consulta dos materiais e informacións específicas
na plataforma FAITIC, mesmo que non se siga o sistema de avaliación continua.
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Recomendacións 
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Materias que continúan o temario
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Portugués/V01G180V01207
Segundo idioma estranxeiro III: Portugués/V01G180V01306
Segundo idioma estranxeiro IV: Portugués/V01G180V01406
Segundo idioma estranxeiro V: Portugués/V01G180V01607

 
Outros comentarios
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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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingüística: Describir a linguaxe 

Materia Lingüística:
Describir a
linguaxe

     

Código V01G180V01201      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Tradución e lingüística

Coordinador/a Gómez Guinovart, Francisco Xavier

Profesorado Diz Ferreira, Jorge
Gómez Guinovart, Francisco Xavier
Rodríguez Yáñez, Xoan Paulo

Correo-e xgg@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Esta materia prepara o alumnado para que comprenda a realidade lingüística do ser humano, fornecéndoo
dos conceptos, da terminoloxía e das ferramentas necesarias para a descrición, análise e estudo das linguas. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 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 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. 

- saber
- saber facer

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. 

- saber facer

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. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG3 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. 

- saber

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
- saber facer
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CG6 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. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG7 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. 

- saber facer

CG8 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. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG9 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. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG10 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. 

- saber
- saber facer

CG11 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. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - Saber estar /
ser

CE37 Adquirir coñecementos sobre a capacidade lingüística humana e as linguas do mundo. - saber

CE38 Coñecer as ferramentas conceptuais e analíticas que ofrece a Lingüística para o estudo e descrición
das linguas. 

- saber

CE39 Adquirir coñecementos sobre as aplicacións da lingüística. - saber

CE40 Desenvolver a capacidade para entender lecturas introductorias. - saber facer

CE41 Ser competente para distinguir os contidos esenciais dos accesorios. - saber facer
- Saber estar /
ser

CE42 Ser competente para resolver exercicios de carácter básico. - saber facer

CE43 Desenvolver a capacidade de traballar con datos de linguas descoñecidas, nun nivel básico. - saber facer

CE44 Desenvolver a habilidade de trasladar as ferramentas e problemas tratados ás linguas de
especialización do alumnado. 

- saber

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

- Coñecemento sobre a capacidade lingüística humana e as linguas do mundo. CB2
CB5
CG3
CG9
CE37

- Coñecemento das ferramentas conceptuais e analíticas que ofrece a lingüística para o estudo e
descrición das linguas. 

CB2
CB5
CG4
CG11
CG13
CE37
CE38

- Coñecemento sobre as aplicacións da lingüística. CB1
CB5
CG5
CG12
CG13
CE39
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- Capacidade de comprender lecturas introductorias. CB3
CB5
CG4
CG8
CE40
CE41

- Capacidade para distinguir os contidos esenciais dos accesorios. CB4
CB5
CG4
CG6
CE41
CE42

- Capacidade para resolver exercicios de carácter básico. CB2
CB5
CG4
CG7
CE42

- Habilidade de traballar con datos de linguas descoñecidas, nun nivel básico. CB5
CG10
CG13
CE43

- Habilidade de trasladar as ferramentas e problemas tratados ás linguas de especialización do alumnado. CB2
CG3
CG4
CE44

Contidos 

Tema  

1. Caracterización xeral da linguaxe Comunicación animal e linguaxe humana. Propiedades características da
linguaxe humana. Linguaxe, paralinguaxe e comunicación non verbal. 

2. As linguas do mundo Linguas naturais e linguas artificiais. Linguas de signos. Linguas faladas. 

3. A lingüística: teoría e aplicacións Ámbito da lingüística. Disciplinas lingüísticas. Lingüística teórica e
lingüística aplicada. Tecnoloxías lingüísticas. 

4. O uso das linguas O estudo da fala. Prágmática. Análise da interacción. Diferenzas
comunicativas entre mulleres e homes. 

5. Linguas, culturas e sociedade Antropoloxía lingüística. A heteroxeneidade das linguas. Fala bilingüe.

6. Linguaxe, linguas e mente O pensamento e as linguas. Neurolingüística. Adquisición das linguas.
Bilingüismo e aprendizaxe de segundas linguas. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 1 0 1

Sesión maxistral 21 34 55

Estudo de casos/análises de situacións 8 22 30

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 42 42

Resolución de problemas e/ou exercicios 10 0 10

Titoría en grupo 4 4 8

Probas de resposta curta 2 0 2

Probas de resposta curta 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Presentación da materia: metodoloxía, contidos e avaliación. 

Sesión maxistral Presentación introdutoria de contidos. 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Presentarase un tema a debate, tomado da historia da lingüística ou da realidade cotiá. O
alumnado desenvolverá o seu xuízo crítico para analizar as situacións propostas. 
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

A partir dos datos e das instrucións que se proporcionen na aula, a alumna ou alumno deberá dar
coa resposta adecuada a problemas ou exercicios. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Actividade que consiste en explicitar e comentar as solucións aos exercicios que complementan a
parte teórica de cada tema. 

Titoría en grupo A profesora ou profesor resolverá as dúbidas que teña o alumnado tanto no que se refire aos
conceptos introducidos como a forma de resover os problemas ou casos. Para iso, poderá aportar
información adicional. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Titoría en grupo O profesorado supervisará o traballo realizado polo alumnado durante a realización de exercicios sobre os
contidos da materia.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas de
resposta curta

Exame parcial despois do primeiro bloque de contidos da materia. O
alumnado responderá por escrito, de xeito conciso e razoado, ás
cuestións que se lle expoñan. 

50 CB1

CB2

CB3

CG3

CG4

CG8

CG11

CE37

CE38

CE39

CE40

CE41

CE42

CE43

Probas de
resposta curta

Exame parcial despois do segundo bloque de contidos da materia. O
alumnado responderá por escrito, de xeito conciso e razoado, ás
cuestións que se lle expoñan. 

50 CB1

CB2

CB3

CG3

CG4

CG8

CG11

CE37

CE38

CE39

CE40

CE41

CE42

CE43

Outros comentarios e avaliación de Xullo

1. PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

A avaliación será continua e realizarase consonte o detallado máis arriba. É obrigatorio realizar todas as probas previstas na
avaliación. A nota final calcularase a partir das notas obtidas nas probas parciais, aplicando as porcentaxes de puntuación
especificadas no apartado anterior. O primeiro exame parcial terá lugar aproximadamente na sexta semana de clases, e o
segundo exame parcial despois do período de docencia na data oficial aprobada pola Xunta de Facultade. O alumnado que
non consiga superar a materia nesta primeira edición das actas, será avaliado na segunda edición das actas mediante un
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exame baseado nos contidos suspensos da materia.

Todas as probas cualificaranse tendo en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa
corrección lingüística e o seu rigor académico.

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 ao profesor argumentadamente ao comezo do cuadrimestre (nas dúas primeiras semanas de clase). A
avaliación constará dun exame único baseado nos contidos da materia e cuxa nota constituirá o 100% da cualificación final.
Este exame terá lugar na mesma data ca o segundo exame parcial, despois do período de docencia, na data oficial
aprobada pola Xunta de Facultade. 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.

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 baseado nos contidos suspensos da materia.

Este exame terá lugar na data oficial de xullo aprobada pola Xunta de Facultade.

Bibliografía. Fontes de información 

O profesorado da materia indicará durante o curso a bibliografía específica de cada tema.

Alcaraz, E. (2004): Diccionario de lingüística moderna. Barcelona: Ariel.

Escandell, Mª. V (coor.) (2009): El lenguaje humano. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces / UNED.

Fromkin, Victoria, Robert Rodman & Nina Hyams (2011): An Introduction to Language (9ª edic.), Wadsworth, Cengage
Learning. [Trad. al portugués da 5ª edición (1993). Introduçao à Linguagem. Coimbra: Almedina.]

Ramallo, F. G. Rei-Doval & X.P. Rodríguez Yáñez (eds.) (2000): Manual de Ciencias da Linguaxe. Vigo: Edicións Xerais.

Recomendacións 

 
Outros comentarios
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.

Recoméndase encarecidamente o uso dos recursos da biblioteca universitaria.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura: Pensar a literatura 

Materia Literatura:
Pensar a
literatura

     

Código V01G180V01202      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a González Maestro, Jesús

Profesorado González Maestro, Jesús

Correo-e maestro@uvigo.es

Web http://mooc.campusdomar.es/courses/UVigo/CSTL001/2016/about 

Descrición
xeral

Interpretar as cuestións principais da teoría literaria contemporánea:
1. Que é un material literario.
2. Que funcións cumpre a literatura no mundo en que vivimos.
3. Como se constrúe o sentido dos materiais literarios.
4. Para que serven os materiais literarios. 
5. Orixe, posibilidades de coñecemento e de comparación crítica dos materiais literarios. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 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 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. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

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. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

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. 

- Saber estar / ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público
tanto especializado coma non especializado. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser
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CG9 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. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE66 Ser capaces de reflexionar sobre a ontoloxía e función da literatura. - saber
- saber facer

CE67 Saber apreciar a diferenza estética. - saber
- saber facer

CE68 Saber relacionar os textos literarios co seu contexto. - saber
- saber facer

CE69 Comentar textos literarios diversos relacionándoos co xénero a que correspondan e sabendo
xustificar esa adscrición. 

- saber
- saber facer

CE70 Comentar textos literarios en función de diversas orientacións metodolóxicas. - saber
- saber facer

CE71 Ser capaces de ler textos de teoría da Literatura de orientacións teóricas diversas situándoos na
que lles corresponda. 

- saber
- saber facer

CE72 Ser capaces de expor oralmente de forma sintética a súa comprensión dos textos, literarios ou
teóricos. 

- saber
- saber facer

CE73 Ser capaces de apuntalos por escrito. - saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Capacidade de relacionar os textos literarios co seu contexto e de comentar textos literarios de diversos
xéneros. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG4
CG5
CG9
CG12
CE66
CE67
CE68
CE69
CE70
CE71
CE72
CE73

Apreciación da diferenza estética e reflexión acerca da *ontología e función da literatura. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG4
CG5
CG9
CG12
CE66
CE67
CE68
CE69
CE70
CE71
CE72
CE73
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Capacidade de ler e comprender textos teóricos de orientacións diversas, así como de comentar os textos
literarios en función de diferentes orientacións metodolóxicas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG4
CG5
CG9
CG12
CE66
CE67
CE68
CE69
CE70
CE71
CE72
CE73

Adquisición da capacidade de formular razoamentos críticos sobre os textos literarios ou teóricos, tanto
de forma oral como por escrito. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CG4
CG5
CG9
CG12
CE66
CE67
CE68
CE69
CE70
CE71
CE72
CE73

Contidos 

Tema  

1. Introdución xeral 1.1. Criterios e conceptos fundamentais. 

2. Idea e Concepto de Literatura 2.1. Que é a literatura? 
2.2. A teoría da literatura. 
2.3. A crítica da literatura.
2.4. A literatura nos espazos antropolóxico, gnoseolóxico, ontolóxico e
estético.

3. Xenealoxía da Literatura 3.1. A orixe da literatura. 
3.2. Literatura primitiva ou dogmática.
3.3. Literatura crítica ou indicativa.
3.4. Literatura programática ou imperativa.
3.5. Literatura sofisticada ou reconstructivista. 

4. Ontoloxía da Literatura 4.1. Os materiais literarios.
4.2. Autor.
4.3. Obra.
4.4. Lector.
4.5. Intérprete ou transductor.

5. Gnoseoloxía da Literatura 5.1. Teoría do coñecemento literario.
5.2. Modos científicos transcendentes.
5.3. Modos científicos inmanentes.
5.4. Teorías academicistas.
5.5. Teorías epistemolóxicas.
5.6. Teorías gnoseolóxicas. 
5.7. Teoría da Literatura e Teoría do Peche Categorial.

6. *Genología da Literatura 6.1. Teoría dos xéneros literarios.
6.2. O xénero literario.
6.3. A especie literaria.
6.4. A obra literaria.
6.5. Agrupacións, desmembramentos, tipoloxías e taxonomías. 
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7. Concepto de ficción na literatura 7.1. Ficción e Literatura
7.2. Ficción e Realidade
7.3. Ficción e Epistemoloxía
7.4. Ficción e Gnoseoloxía
7.5. Ficción e Ontoloxía
7.6. Termos, Relacións e Operacións da Ficción Literaria 

8. Literatura Comparada 8.1. Idea e concepto da Literatura Comparada. 
8.2. Modelo gnoseolóxico da Literatura Comparada.
8.3. Metros, prototipos, paradigmas e canons.
8.4. Sintaxe, semántica e pragmática gnoseolóxicas da Literatura
Comparada. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 20 30 50

Traballos de aula 20 30 50

Presentacións/exposicións 6 6 12

Prácticas en aulas de informática 0 36 36

Probas de tipo test 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral O profesor explicará os contidos da materia. A continuación, o alumnado deberá expor preguntas,
obxeccións, críticas, valoracións. Penalizarase a pasividade en clase, ou a ausencia de
intervencións. O alumnado debe facer preguntas ao profesor constantemente sobre os contidos da
materia. 

Traballos de aula Traballos de análise literaria dos textos presentados nas clases. Estes traballos, así como as
intervencións orais respecto diso, serán obxecto de avaliación para o alumnado que siga a
avaliación continua ou alumnado presencial. Non o será para o alumnado que siga a avaliación
final ou única, é dicir, para o alumnado non presencial. 

Presentacións/exposicións Exposición oral dos traballos da materia. Valorarase de forma específica a claridade expositiva e o
uso correcto dos conceptos e contidos, así como o uso e dominio dun rexistro lingüístico adecuado
á situación. Estes traballos, así como as intervencións orais respecto diso, serán obxecto de
avaliación para o alumnado que siga a avaliación continua ou alumnado presencial. Non o será
para o alumnado que siga a avaliación final ou única, é dicir, para o alumnado non presencial. 

Prácticas en aulas de
informática

Proporcionarase ao alumnado materiais de traballo, que requirirán o uso de equipos informáticos,
ou dunha aula informática: documentación, información, exercicios, materiais docentes e recursos
audiovisuais (vídeos docentes, dispoñibles en UVIGO TV). Será necesario o uso de correo
electrónico para recibir a información que enviará semanalmente o profesor. Será necesario dispor
dunha conexión a internet e seguir os materiais do curso desde esta páxina da Universidade de
Vigo (é obrigatorio para todo o alumnado, tanto presencial ou de avaliación continua como non
presencial ou de avaliación final ou única rexistrarse nesta plataforma informática):
http://mooc.campusdomar.es/courses/uvigo/cstl001/2016/about 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición
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Sesión maxistral ATENCIÓN AO ALUMNADO A totalidade de traballos, actividades e materiais docentes (textuais e
audiovisuais) desta materia están dispoñibles en internet, na páxina oficial da Universidade de
Vigo, na seguinte ligazón: http://mooc.campusdomar.es/courses/uvigo/cstl001/2016/about MOI
IMPORTANTE: todo o alumnado debe rexistrarse nesta ligazón, tanto se agarraches
presencialmente ás clases (avaliación continua: seguimento presencial do curso) coma se opta
pola avaliación final (seguimento non presencial do curso na aula). Esa ligazón remite a todos os
contidos docentes do curso (a todos), no formato dun MOOC (Massive Open Online Course /
Curso Masivo e Aberto en Internet). O curso está preparado para que calquera persoa que, polas
razóns que sexan, non poida asistir presencialmente ás clases, conte con todo tipo de
prestacións docentes para seguir a materia igual que se asistise presencialmente a todas as
clases. CERTIFICADO: Ademais, ao finalizar o curso, o alumnado poderá solicitar un certificado
que lle acreditará realizar este *MOOC (sempre que superen o exame). GRAVACIÓNS DOCENTES:
Todas as clases do profesor grávanse (excepto cando intervén o *alumando: o alumnado non
sae en ningún vídeo, por razóns de protección de datos, e porque o profesor non o autoriza).
Sublíñase neste sentido algo moi importante, que é conveniente ter sempre presente: quen
asistan ás clases deste profesor deben saber que asisten a clases que serán gravadas, polo que
se roga moito silencio, puntualidade absoluta, desconexión total de teléfonos móbiles, e moita
atención. Por todas estas razóns, a asistencia ás clases, *presencialmente, non é imprescindible,
nin sequera necesaria, e en absoluto obrigatoria, porque todos os contidos e explicacións
grávanse, e sóbense a internet en menos de 12/24 horas. COMUNICACIÓN CO PROFESOR. O
profesor está a disposición do alumnado durante o horario e o calendario académicos, ben nas
clases, ben en *tutorías presenciais, ben desde o correo electrónico. Para facilitar a atención
personalizada en *tutorías, rógase solicítese cita previa (vía correo electrónico), a fin de evitar
esperas ou confluencias innecesarias. Para a atención a través do correo electrónico, poden
escribir directamente a esta dirección cando o necesiten: maestro@uvigo.es PREGUNTAS AO
PROFESOR: O profesor responderá a todo tipo de preguntas relacionadas coa materia e o curso.
As preguntas ao profesor poden facerse de forma oral ou escrita. Faranse de forma oral durante
o transcurso das explicacións ou ao final das sesións gravadas. Faranse de forma escrita ao
comezo das clases: o alumnado poderá entregar ao profesor un escrito, co seu nome e apelidos,
e a formulación da pregunta ou preguntas que estime oportunas. O profesor conservará as
preguntas escritas como proba documental e oficial do interese e a participación do alumnado
nas clases (ou do seu desinterese e falta de participación). As persoas que non asistan
*presencialmente ás clases só poderán facer as súas preguntas por escrito, a través do correo
electrónico. TIPOS DE RESPOSTA DO PROFESOR: 1. Respostas orais en formato VÍDEO, que
poderán verse e ouvirse nesta ligazón:
*https://www.youtube.com/playlist?*list=*PLUTo9-5-*PxijHiod-*IImBYMfjEAcB6*PRK 2. Respostas
escritas en formato TEXTO, que poderán lerse nesta ligazón:
http://jesus-g-maestro.blogspot.com.es/p/cuestiones-e-preguntas.*html Estas ligazóns poderán
estar sometidos a cambios, se houbese incidencias informáticas, alleas á vontade e control do
profesor, que obrigasen a iso. En tal caso, informarase puntualmente diso ao alumnado.
PROTOCOLO DE PREGUNTAS E RESPOSTAS, E DE COMUNICACIÓN CO PROFESOR: O profesor non
responderá a escritos ou declaracións que se lle remitan a título persoal, nin sobre cuestións
persoais. Tampouco responderá a mensaxes, escritos ou declaracións que non estean
relacionados cientificamente cos contidos e materias do curso. 
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Presentacións/exposicións ATENCIÓN AO ALUMNADO A totalidade de traballos, actividades e materiais docentes (textuais e
audiovisuais) desta materia están dispoñibles en internet, na páxina oficial da Universidade de
Vigo, na seguinte ligazón: http://mooc.campusdomar.es/courses/uvigo/cstl001/2016/about MOI
IMPORTANTE: todo o alumnado debe rexistrarse nesta ligazón, tanto se agarraches
presencialmente ás clases (avaliación continua: seguimento presencial do curso) coma se opta
pola avaliación final (seguimento non presencial do curso na aula). Esa ligazón remite a todos os
contidos docentes do curso (a todos), no formato dun MOOC (Massive Open Online Course /
Curso Masivo e Aberto en Internet). O curso está preparado para que calquera persoa que, polas
razóns que sexan, non poida asistir presencialmente ás clases, conte con todo tipo de
prestacións docentes para seguir a materia igual que se asistise presencialmente a todas as
clases. CERTIFICADO: Ademais, ao finalizar o curso, o alumnado poderá solicitar un certificado
que lle acreditará realizar este *MOOC (sempre que superen o exame). GRAVACIÓNS DOCENTES:
Todas as clases do profesor grávanse (excepto cando intervén o *alumando: o alumnado non
sae en ningún vídeo, por razóns de protección de datos, e porque o profesor non o autoriza).
Sublíñase neste sentido algo moi importante, que é conveniente ter sempre presente: quen
asistan ás clases deste profesor deben saber que asisten a clases que serán gravadas, polo que
se roga moito silencio, puntualidade absoluta, desconexión total de teléfonos móbiles, e moita
atención. Por todas estas razóns, a asistencia ás clases, *presencialmente, non é imprescindible,
nin sequera necesaria, e en absoluto obrigatoria, porque todos os contidos e explicacións
grávanse, e sóbense a internet en menos de 12/24 horas. COMUNICACIÓN CO PROFESOR. O
profesor está a disposición do alumnado durante o horario e o calendario académicos, ben nas
clases, ben en *tutorías presenciais, ben desde o correo electrónico. Para facilitar a atención
personalizada en *tutorías, rógase solicítese cita previa (vía correo electrónico), a fin de evitar
esperas ou confluencias innecesarias. Para a atención a través do correo electrónico, poden
escribir directamente a esta dirección cando o necesiten: maestro@uvigo.es PREGUNTAS AO
PROFESOR: O profesor responderá a todo tipo de preguntas relacionadas coa materia e o curso.
As preguntas ao profesor poden facerse de forma oral ou escrita. Faranse de forma oral durante
o transcurso das explicacións ou ao final das sesións gravadas. Faranse de forma escrita ao
comezo das clases: o alumnado poderá entregar ao profesor un escrito, co seu nome e apelidos,
e a formulación da pregunta ou preguntas que estime oportunas. O profesor conservará as
preguntas escritas como proba documental e oficial do interese e a participación do alumnado
nas clases (ou do seu desinterese e falta de participación). As persoas que non asistan
*presencialmente ás clases só poderán facer as súas preguntas por escrito, a través do correo
electrónico. TIPOS DE RESPOSTA DO PROFESOR: 1. Respostas orais en formato VÍDEO, que
poderán verse e ouvirse nesta ligazón:
*https://www.youtube.com/playlist?*list=*PLUTo9-5-*PxijHiod-*IImBYMfjEAcB6*PRK 2. Respostas
escritas en formato TEXTO, que poderán lerse nesta ligazón:
http://jesus-g-maestro.blogspot.com.es/p/cuestiones-e-preguntas.*html Estas ligazóns poderán
estar sometidos a cambios, se houbese incidencias informáticas, alleas á vontade e control do
profesor, que obrigasen a iso. En tal caso, informarase puntualmente diso ao alumnado.
PROTOCOLO DE PREGUNTAS E RESPOSTAS, E DE COMUNICACIÓN CO PROFESOR: O profesor non
responderá a escritos ou declaracións que se lle remitan a título persoal, nin sobre cuestións
persoais. Tampouco responderá a mensaxes, escritos ou declaracións que non estean
relacionados cientificamente cos contidos e materias do curso. 
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Traballos de aula ATENCIÓN AO ALUMNADO A totalidade de traballos, actividades e materiais docentes (textuais e
audiovisuais) desta materia están dispoñibles en internet, na páxina oficial da Universidade de
Vigo, na seguinte ligazón: http://mooc.campusdomar.es/courses/uvigo/cstl001/2016/about MOI
IMPORTANTE: todo o alumnado debe rexistrarse nesta ligazón, tanto se agarraches
presencialmente ás clases (avaliación continua: seguimento presencial do curso) coma se opta
pola avaliación final (seguimento non presencial do curso na aula). Esa ligazón remite a todos os
contidos docentes do curso (a todos), no formato dun MOOC (Massive Open Online Course /
Curso Masivo e Aberto en Internet). O curso está preparado para que calquera persoa que, polas
razóns que sexan, non poida asistir presencialmente ás clases, conte con todo tipo de
prestacións docentes para seguir a materia igual que se asistise presencialmente a todas as
clases. CERTIFICADO: Ademais, ao finalizar o curso, o alumnado poderá solicitar un certificado
que lle acreditará realizar este *MOOC (sempre que superen o exame). GRAVACIÓNS DOCENTES:
Todas as clases do profesor grávanse (excepto cando intervén o *alumando: o alumnado non
sae en ningún vídeo, por razóns de protección de datos, e porque o profesor non o autoriza).
Sublíñase neste sentido algo moi importante, que é conveniente ter sempre presente: quen
asistan ás clases deste profesor deben saber que asisten a clases que serán gravadas, polo que
se roga moito silencio, puntualidade absoluta, desconexión total de teléfonos móbiles, e moita
atención. Por todas estas razóns, a asistencia ás clases, *presencialmente, non é imprescindible,
nin sequera necesaria, e en absoluto obrigatoria, porque todos os contidos e explicacións
grávanse, e sóbense a internet en menos de 12/24 horas. COMUNICACIÓN CO PROFESOR. O
profesor está a disposición do alumnado durante o horario e o calendario académicos, ben nas
clases, ben en *tutorías presenciais, ben desde o correo electrónico. Para facilitar a atención
personalizada en *tutorías, rógase solicítese cita previa (vía correo electrónico), a fin de evitar
esperas ou confluencias innecesarias. Para a atención a través do correo electrónico, poden
escribir directamente a esta dirección cando o necesiten: maestro@uvigo.es PREGUNTAS AO
PROFESOR: O profesor responderá a todo tipo de preguntas relacionadas coa materia e o curso.
As preguntas ao profesor poden facerse de forma oral ou escrita. Faranse de forma oral durante
o transcurso das explicacións ou ao final das sesións gravadas. Faranse de forma escrita ao
comezo das clases: o alumnado poderá entregar ao profesor un escrito, co seu nome e apelidos,
e a formulación da pregunta ou preguntas que estime oportunas. O profesor conservará as
preguntas escritas como proba documental e oficial do interese e a participación do alumnado
nas clases (ou do seu desinterese e falta de participación). As persoas que non asistan
*presencialmente ás clases só poderán facer as súas preguntas por escrito, a través do correo
electrónico. TIPOS DE RESPOSTA DO PROFESOR: 1. Respostas orais en formato VÍDEO, que
poderán verse e ouvirse nesta ligazón:
*https://www.youtube.com/playlist?*list=*PLUTo9-5-*PxijHiod-*IImBYMfjEAcB6*PRK 2. Respostas
escritas en formato TEXTO, que poderán lerse nesta ligazón:
http://jesus-g-maestro.blogspot.com.es/p/cuestiones-e-preguntas.*html Estas ligazóns poderán
estar sometidos a cambios, se houbese incidencias informáticas, alleas á vontade e control do
profesor, que obrigasen a iso. En tal caso, informarase puntualmente diso ao alumnado.
PROTOCOLO DE PREGUNTAS E RESPOSTAS, E DE COMUNICACIÓN CO PROFESOR: O profesor non
responderá a escritos ou declaracións que se lle remitan a título persoal, nin sobre cuestións
persoais. Tampouco responderá a mensaxes, escritos ou declaracións que non estean
relacionados cientificamente cos contidos e materias do curso. 
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Prácticas en aulas de
informática

ATENCIÓN AO ALUMNADO A totalidade de traballos, actividades e materiais docentes (textuais e
audiovisuais) desta materia están dispoñibles en internet, na páxina oficial da Universidade de
Vigo, na seguinte ligazón: http://mooc.campusdomar.es/courses/uvigo/cstl001/2016/about MOI
IMPORTANTE: todo o alumnado debe rexistrarse nesta ligazón, tanto se agarraches
presencialmente ás clases (avaliación continua: seguimento presencial do curso) coma se opta
pola avaliación final (seguimento non presencial do curso na aula). Esa ligazón remite a todos os
contidos docentes do curso (a todos), no formato dun MOOC (Massive Open Online Course /
Curso Masivo e Aberto en Internet). O curso está preparado para que calquera persoa que, polas
razóns que sexan, non poida asistir presencialmente ás clases, conte con todo tipo de
prestacións docentes para seguir a materia igual que se asistise presencialmente a todas as
clases. CERTIFICADO: Ademais, ao finalizar o curso, o alumnado poderá solicitar un certificado
que lle acreditará realizar este *MOOC (sempre que superen o exame). GRAVACIÓNS DOCENTES:
Todas as clases do profesor grávanse (excepto cando intervén o *alumando: o alumnado non
sae en ningún vídeo, por razóns de protección de datos, e porque o profesor non o autoriza).
Sublíñase neste sentido algo moi importante, que é conveniente ter sempre presente: quen
asistan ás clases deste profesor deben saber que asisten a clases que serán gravadas, polo que
se roga moito silencio, puntualidade absoluta, desconexión total de teléfonos móbiles, e moita
atención. Por todas estas razóns, a asistencia ás clases, *presencialmente, non é imprescindible,
nin sequera necesaria, e en absoluto obrigatoria, porque todos os contidos e explicacións
grávanse, e sóbense a internet en menos de 12/24 horas. COMUNICACIÓN CO PROFESOR. O
profesor está a disposición do alumnado durante o horario e o calendario académicos, ben nas
clases, ben en *tutorías presenciais, ben desde o correo electrónico. Para facilitar a atención
personalizada en *tutorías, rógase solicítese cita previa (vía correo electrónico), a fin de evitar
esperas ou confluencias innecesarias. Para a atención a través do correo electrónico, poden
escribir directamente a esta dirección cando o necesiten: maestro@uvigo.es PREGUNTAS AO
PROFESOR: O profesor responderá a todo tipo de preguntas relacionadas coa materia e o curso.
As preguntas ao profesor poden facerse de forma oral ou escrita. Faranse de forma oral durante
o transcurso das explicacións ou ao final das sesións gravadas. Faranse de forma escrita ao
comezo das clases: o alumnado poderá entregar ao profesor un escrito, co seu nome e apelidos,
e a formulación da pregunta ou preguntas que estime oportunas. O profesor conservará as
preguntas escritas como proba documental e oficial do interese e a participación do alumnado
nas clases (ou do seu desinterese e falta de participación). As persoas que non asistan
*presencialmente ás clases só poderán facer as súas preguntas por escrito, a través do correo
electrónico. TIPOS DE RESPOSTA DO PROFESOR: 1. Respostas orais en formato VÍDEO, que
poderán verse e ouvirse nesta ligazón:
*https://www.youtube.com/playlist?*list=*PLUTo9-5-*PxijHiod-*IImBYMfjEAcB6*PRK 2. Respostas
escritas en formato TEXTO, que poderán lerse nesta ligazón:
http://jesus-g-maestro.blogspot.com.es/p/cuestiones-e-preguntas.*html Estas ligazóns poderán
estar sometidos a cambios, se houbese incidencias informáticas, alleas á vontade e control do
profesor, que obrigasen a iso. En tal caso, informarase puntualmente diso ao alumnado.
PROTOCOLO DE PREGUNTAS E RESPOSTAS, E DE COMUNICACIÓN CO PROFESOR: O profesor non
responderá a escritos ou declaracións que se lle remitan a título persoal, nin sobre cuestións
persoais. Tampouco responderá a mensaxes, escritos ou declaracións que non estean
relacionados cientificamente cos contidos e materias do curso. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas
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Sesión maxistral Valorarase a atención e a capacidade para intervir nas clases tras as
intervencións do profesor, propondo ou rebatendo ideas, ou
manifestando dúbidas ou dificultades de comprensión. Valorarase
moito a participación activa nas clases. Penalizarase a pasividade e a
falta de participación e de intervencións orais. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG4

CG5

CG9

CG12

CE66

CE67

CE68

CE69

CE70

CE71

CE72

CE73

Presentacións/exposicións Valorarase a seriedade, o rigor, a orixinalidade e o uso dunha
linguaxe adecuada, escrupulosamente correcto e preciso.
Valoraranse as competencias avaliadas, a calidade de ideas e o
manexo dos coñecementos adquiridos en clase. Todas as
Presentacións e/ou exposicións, tanto orais como escritas, serán
obxecto de avaliación. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG4

CG5

CG9

CG12

CE66

CE67

CE68

CE69

CE70

CE71

CE72

CE73

Traballos de aula Valorarase o resultado final do traballo na aula: a seriedade e a
capacidade crítica. Penalizarase o plaxio, e advírtese que o plaxio é
un delito contra a propiedade intelectual e contra a propiedade
industrial. O plaxio, ou copia intencional non declarada, en todo ou
en parte, en calquera tipo de traballo ou exame, suporá un cero nesa
proba. Alegar descoñecemento do que é un plaxio non eximirá á
persoa que plaxie de responsabilidade legal. Dependendo da
gravidade do plaxio, o profesor poderá interpor un recurso nos
tribunais conforme aos dereitos establecidos na Lei 21/2014, de 4 de
novembro, pola que se modifica o texto refundido da Lei de
Propiedade Intelectual, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/1996,
de 12 de abril, e a Lei 1/2000, de 7 de xaneiro, de Enjuiciamiento
Civil. Todos os traballos de aula, tanto orais como escritos, serán
obxecto de avaliación. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG4

CG5

CG9

CG12

CE66

CE67

CE68

CE69

CE70

CE71

CE72

CE73
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Prácticas en aulas de
informática

Todo o alumnado debe facer as prácticas correspondentes ás aulas
de informática, porque só a través de uso desta tecnoloxía poderá
preparar adecuadamente os contidos do curso. As prácticas en aulas
de informática son absolutamente decisivas para o alumnado que
non segue a avaliación continua, xa que a través destas prácticas
recibirá a maior parte da información do curso. Todo o alumnado
debe rexistrarse na seguinte plataforma, e seguir desde ela os
materiais e recursos docentes proporcionados polo profesor:
http://mooc.campusdomar.es/courses/uvigo/cstl001/2016/about 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG4

CG5

CG9

CG12

CE66

CE67

CE68

CE69

CE70

CE71

CE72

CE73

Probas de tipo test Todo o alumnado, tanto presencial ou de avaliación continua, como
non presencial ou de avaliación final ou única, realizará
obrigatoriamente o exame final, a través desta plataforma
informática:
http://mooc.campusdomar.es/courses/uvigo/cstl001/2016/about O
exame final consiste en responder a un cuestionario ou test de 100
preguntas curtas. O alumnado deberá seleccionar a resposta
correcta entre catro opcións posibles. O exame final pode facerse,
como a totalidade de actividades deste curso, desde a pantalla
informática do computador. O exame final será obxecto de
puntuación, de modo que para superar o curso haberá de alcanzarse
polo menos un 75% de respostas correctas. Alcanzada ou superada
esta puntuación mínima requirida no exame final (75% de respostas
correctas), a puntuación resultante terá un valor correspondente ao
60% do total no caso do alumnado presencial ou de avaliación
continua. No caso do alumnado non presencial ou de avaliación final
ou única, a puntuación do exame final será a definitiva. Non alcanzar
no exame final unha puntuación mínima do 75% de respostas
correctas supón suspender a materia no seguimento presencial ou
de avaliación continua, desde o momento en que non se alcanza o
60% do total requirido na avaliación continua. 

60 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG4

CG5

CG9

CG12

CE66

CE67

CE68

CE69

CE70

CE71

CE72

CE73

Outros comentarios e avaliación de Xullo

INFORMACIÓN CHAVE:

Todo o alumnado debe asistir OBRIGATORIAMENTE na primeira aula do curso, e traer esta guía docente da asignatura.

As clases e os exames realizaranse como previsto na guía de ensino, e de acordo co calendario e as disposicións
establecidas pola Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo.

Os cambios de grupo non están permitidos, e non son legais ou válidos salvo presentado un documento impreso asinado
polo decano da Facultade de Filoloxía e Tradución en que o cambio é autorizado.

ASISTENCIA ÁS AULAS:

A frecuencia das aulas non é obrigatoria. Non é nin sequera é necesario, como o indicado máis arriba. Todos os contidos
están dispoñibles en liña, incluíndo o exame final, a conexión da Universidade de Vigo:
http://mooc.campusdomar.es/courses/UVigo/CSTL001/2016/about

É necesario asistir o 80% das clases o alumnado que decida seguir libremente a avaliación continua e someterse a 8 exames
orais individuais e público, que terán lugar cada dúas semanas ao final de cada tema. O alumnado que decida llibremente
acollerse á avaliación única está exento da asistir ás aulas e de examinarse oralmente cada dúas semanas.
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AVALIACIÓN:

A avaliación continua require atención e presentación en 8 orais, ea súa implementación en tempo hábil. A falta ou ausencia,
por calquera motivo, a un destes exames orais implica etapa final de avaliación automática para todos os efectos. Non
haberá excepcións baixo ningunha circunstancia.

A avaliación continua esixe 80% de asistencia ás clases. A falta ou ausencia, por calquera motivo, máis do 80% das clases
implica o paso final de avaliación automática para todos os fins. Non haberá excepcións baixo ningunha circunstancia.

Participación en exames orais implica a execución de exame oral: a presenza de oíntes ou espectadores non está soportada
en sesións de proba.

O profesor pode gravar a presenza física dos alumnos escoller libremente avaliación continua, a través da sinatura dun
soporte, que rexistrou nome, identidade ou pasaporte e sinatura é feita. Falsificación de esta parte constitúe un crime
puníbel polas leis administrativas, civís e / ou penais.

Profesor establecer que a ausencia ou presenza de alumnos nas clases, pero por razóns legais de protección de datos non é
a competencia, nin debe ser, profesor, saber as razóns, causas ou incidentes aos que os alumnos asisten ou non participar
clases. O profesor non manter comunicacións de calquera tipo, sobre a vida privada dos alumnos, ou sobre as razóns,
causas ou incidentes para determinar a presenza ou ausencia de alumnos nas clases. Que pasa fóra da aula non é para o
profesor. Non obrigado a informar o profesor das razóns polas que non frecuentan ou clases.

En consecuencia, a avaliación será continua para os alumnos a comparecer en persoa a 80% das clases, que implica non só
a presenza e asistencia, pero por riba de todo a participación activa, intervencións axeitadas e pertinentes, presentacións
orais continuou durante todo o curso.

A avaliación non será considerada como continua para os alumnos que non asisten persoalmente a 80% das clases.

participación pasiva nas clases, de muda de asistencia, sen presentacións orais ou exposición de traballos, especialmente en
clases prácticas, serán suxeitos a valoración negativas. Os alumnos están obrigados a participación explícita e participación
nas clases. Ela esixe que os alumnos a levantar cuestións, preocupacións e cuestións relacionadas co contido do tema. Os
alumnos están obrigados a intervir activamente nas clases. clases pasivas, silenciosos ou inactivos valorado negativamente
presenza.

A presenza pasiva ou inactivo nas clases continuamente suspensión da avaliación continua, para todos os efectos, como os
resultados desta avaliación continua serán anuladas. Profesor notificar formalmente estes alumnos o seu afastamento como
un estudante baixo unha avaliación continua, e transición para o sistema de estudantes que teñen que someterse a
avaliación final, a través dun correo electrónico enviado con copia para a persoa que coordina o grao.

Os alumnos estarán obrigados a usar e xestión de novas tecnoloxías: Internet, ver vídeos e charlas gravadas en vídeo e
outros materiais que serán avaliadas tras a exposición e referencia na clase. Para iso, os estudantes deben rexistrarse
obrigatoriamente nesta plataforma na Universidade de Vigo:
http://mooc.campusdomar.es/courses/UVigo/CSTL001/2016/about

Os alumnos poden prescindir da avaliación continua. Se a renuncia de avaliación continua, ou non pode seguir a avaliación
continua, por algún motivo, o alumno / estudante debe informar o profesor, tanto no inicio do curso, a partir do momento en
que o alumno decide abandonar a avaliación continua.

Os estudantes non están obrigados a seguir a avaliación continua, xa que clases deste profesor rexístranse en 24 horas
están dispoñibles on-line, e os materiais, recursos, documentos de ensino e información do curso todos sempre se refire e
no tempo os alumnos a través de correo electrónico. Polo tanto, insiste en que non é presenza obrigatoria ás clases.
Ademais, o profesor está sempre dispoñible para os estudantes dentro do programa de programación e de traballo, a través
de internet e correo electrónico.

A avaliación continua inclúe: 1) supervisar as sesións principais e discusión en clase sobre o contido de tales sesións (10%);
2) presentacións, exposicións, intervencións e avaliacións orais en clase (10%); 3) traballar en clase (10%); e 4) a práctica
en salas de informática (10%).

O exame final é responsable por 60% da fase de cualificación para os que seguen avaliación continua, é dicir, para os
alumnos afrontan.

O exame final é responsable o 100% da nota para aqueles que non seguen a avaliación continua, é dicir, para os estudantes
non comparecencia.

Exames orais terán ningún valor positivo, algo negativo, ponderación da nota obtida no exame final. En calquera caso, un
fallo no exame final vai superar o curso, ou a obtención dun aprobado, aínda exames orais ser positivo ou moi positivo, en
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todo ou en parte. Un suspenso no exame final será un curso suspenso.

Codificación ou avaliación de puntuación do exame na plataforma do MOOC é a seguinte:

Sobresaliente: entre 100 y 96 puntos.

Notable (8): entre 95 y 91 puntos.

Notable (7): entre 90 y 86 puntos.

Aprobado (6): entre 85 y 81 puntos.

Aprobado (5): entre 80 y 75 puntos.

Suspenso: entre 74,99 y 0,001 puntos.

Aviso importante: a nota que se toma como referencia no exame de ordenador é a que figura na última columna, é dicir, a
nota con decimais.

En casos de seguimento de avaliación continua, o alumno / alumna será avaliado / avaliada por un exame final, ademais das
probas orais cada dúas semanas (cun ??valor do 40% da nota final) a finais de cada tema. A proba final estará composta por
unha proba de múltiple elección (por valor de 60% da nota final), a realizarse a través desta plataforma ordenador:
http://mooc.campusdomar.es/courses/UVigo/CSTL001/2016/ aproximadamente.

En casos de dispensa de avaliación continua, ou falla en seguir a avaliación continua, o alumno / alumna será avaliado /
avaliada por un único exame, que consiste nunha proba de múltiple elección (cun ??valor de 100% respecto ao nota final), a
realizarse a través desta plataforma MOOC: http://mooc.campusdomar.es/courses/UVigo/CSTL001/2016/about.

O exame final realizarase na data indicada pola Facultade de Filoloxía e Tradución, e durante as horas asignadas pola
institución para ese fin. O exame final realizarase mediante plataforma de ordenador do seguinte xeito:
http://mooc.campusdomar.es/courses/UVigo/CSTL001/2016/about

A duración do exame é de 120 minutos como máximo.

O lugar de realización da revisión será a sala de ordenador designado para o efecto pola Facultade de Filoloxía e Tradución.
No seu defecto, o profesor pode autorizar o exame, durante o día e hora indicados pola Facultade de Filoloxía e Tradución,
dispoñible en calquera ordenador con acceso a Internet. Resáltase que, sen excepción, a duración do exame é de 120
minutos como máximo. Durante este tempo, a forma de exame estará dispoñible na plataforma. Nin antes nin despois do
tempo indicado pola Facultade de Filoloxía e Tradución será posible acceder a plataforma de ordenador para o exame.

O exame final é responsable o 100% da nota da segunda chamada (xullo) incluído. Os alumnos que suspenderon a primeira
chamada terán que repetir a proba de novo e rexistrarse de novo na plataforma de ordenador con un novo e-mail. O exame
da segunda rolda realizarase durante o día e hora sinalados para o efecto pola Facultade de Filoloxía e Tradución. O exame
realizarase nunha aula do ordenador da Facultade de Filoloxía e Tradución. No seu defecto, o profesor pode autorizar o
exame, durante o día e hora indicados pola Facultade de Filoloxía e Tradución, en calquera ordenador con acceso a Internet
dispoñible

Código de honra e CONSECUENCIAS LEGAIS (civís e / ou penais) no ordenador usando a plataforma da plataforma
informática da Universidade de Vigo:

Os estudantes deben prestar moita atención a estas disposicións, e non transgredir baixo ningunha circunstancia, porque, se
é así, a súa acción pode estar suxeito a consecuencias xurídicas da administrativa, civil e / ou penal.

Todos os alumnos matriculados nas certifica plataforma que honrar o seguinte código:

1. Vou buscar utilizando só unha conta (nunca máis de un) e non deixe a ninguén usar o meu nome de usuario e / ou
contrasinal. Non vou crear perfil de conta suplantaré falsa, nin a identidade de terceiros.

2. As miñas respostas para actividades e exames será o resultado do meu traballo como un estudante en cada un dos
cursos que fai.

3. non pode presentar ou compartir con solucións calquera auto-valoración, proba, exame e / ou calquera outra actividade
que cursos dispoñibles (ou aqueles xerados por min ou por aqueles oficiais que poden acceder).

4. A miña participación nas discusións será respectuoso e absterse de comentar que contén difamatorio ou ameazadas;
incluíndo actividades ilegais ou incitar a cometer tales actividades; que infrinxa os dereitos de propiedade intelectual de
terceiros, incluíndo, pero non limitado a dereitos de autor, marcas comerciais ou segredos comerciais; contén linguaxe
obscena ou contidos audiovisuais, de calquera forma prexudicar outros usuarios ou visitantes; en calquera forma que viole a
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aplicación da lei local, rexional, nacional ou internacional; que atacan a vulnerabilidade de calquera sistema ou rede; para
romper ou evitar medidas de seguridade; para interferir ou afectar calquera usuario, servidor ou rede, por exemplo, a través
do envío de un virus, spam, mensaxes en masa para calquera outro usuario, o sitio web, servizos ou espazos Delos cursos.

5. Este código de honor pode ser revisado e actualizado en calquera momento, a criterio da Universidade de Vigo e / ou
profesor, baixo as leis actuais do Estado español. Todos os cambios entren en vigor ao mesmo tempo en que son publicadas,
o que significa que ao acceder a plataforma, o usuario acepta as modificacións que se poden consultar en todo momento
desta sección.

O incumplimento do código de honra, en calquera punto, supoñe a calificación automática de suspenso na convocatoria en
ese momento vixente.

DISPOSICIÓNS FINAIS

O aluno é obrigado a ler atentamente o guia de ensino, e interpretar corretamente e de forma consistente todas as
informacions dadas polo profesor, tanto por via oral na aula como escriturariamente via e-mail, e pedir e consultar
diretamente co professor a qualquer momento todas as dúvidas e preguntas sobre ele. Tamén os estudantes é proibido
disseminar falso testemunho sobre a informacion dada polo professor na aula, tutoria ou e-mail, ou a atribuir a informacion
do professor que este não é dado, proferidas ou escritas em um confiável e comprovada. O professor pode ser necessária
em tais casos, os alunos documentacion de apoio, a fim de verificar os méritos de suas reivindicações e tomar medidas
legais contra aqueles que, com suas declaracións poden incorrer en supostos crimes contra a honra, privacidade e auto
imagem do profesor (Art. 8.1, Constituição espanhola).
O estudante é obrigado a respeitar as disposicions do guia de ensino, e absterse en todos os momentos para aumentar ou
demanda, pessoalmente ou individualmente, e em detrimento de outros estudantes, ou qualquer outra pessoa, solucions
para os seus problemas particulares, transgredir ou violar os termos do guia de ensino, baixo pena de supostas
irregularidades ou ilegalidades administrativas, sancionadas por lei en todos os casos de posible corrupciín administrativa,
incorrendo en suas declaracions, comunicacions escritas ou dirigidas ao Profesor en supostos crimes provocativa e / ou
induçión a corrupcion administrativa (Art. 18.1. do Código Penal e legislacións complementarias, edición atualizada 11 de
abril de 2016). O Código Penal (art. 18.1) adverte que "o desafio existe quando incita diretamente [...] para a perpetración
dun crime."

Se un aluno atribuye a este profesor a prática de actos que o profesor, no exercício da administración pública, como un
oficial do estado non pode fornecer, adverte que tal aluno será relatado por tais actos imediata e automaticamente se for
caso disso, com todas as consequencias legais que isso implica.

Notese que o termo xenérico de corrupcion administrativa dos crimes cometidos no exercício das funcions públicas son
clasificadas legalmente en termos codificados por lei. En termos simples, a corrupcion administrativa é o abuso do poder
público para obter e / ou xerar benefícios privados.

Hay duas categorias moi diferentes de corrupción administrativa: o primeiro ocorre quando as práticas corruptas están
cometidas "de acordo com as regras" e o segundo, quando os actos son realizados "contra as regras". No primeiro caso, un
funcionario está recebendo un benefício a partir dalgén para realizar algo nos termos da lei. No segundo caso, os feitos de
corrupción están orientados en obter servizos que o funcionario non pode fornecer.O profesor vai usar e-mail para se
comunicar cos estudantes por asuntos académicos e de ensino, para fins de información, de modo que o profesor non está
obrigado, en calquer momento ou en quaisquer circunstancias, a responder os e-mails dos estudantes que, por calquer
motivo, este profesor considera que non debe responder.

Bibliografía. Fontes de información 

Maestro, Jesús G., Contra las musas de la ira. El materialismo filosófico como teoría de la literatura, Pentalfa, Oviedo

Maestro, Jesús G., Crítica de la razón literaria, Academia del Hispanismo, Vigo

AGUIAR E SILVA, Vítor Manuel de. Teoría de la literatura . Madrid: Gredos, 1979.

AGUIAR E SILVA, Vítor Manuel de. Teoria da literatura , vol. I. Coimbra: Livraria Almedina, 1984.

CULLER, Jonathan. Breve introducción a la teoría literaria. Barcelona: Crítica, 2000.

EAGLETON, Terry. Una introducción a la teoría literaria. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.

ESTÉBANEZ CALDERÓN, Demetrio. Diccionario de Literatura . Madrid: Alianza, 1996.

GARRIDO GALLARDO, Miguel Ángel. Introducción a la Teoría de la Literatura. Madrid: Síntesis, 2004.

GUERIN et alii. Handbook for Critical Approaches to Literature. Nueva York: Oxford UP, 2004.
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MAESTRO, Jesús G., Crítica de la razón literaria. Vigo, Academia del Hispanismo, 2006-2012

MAESTRO, Jesús G., Las musas de la ira. Teoría de la literatura, Oviedo, Pentalfa, 2014.

REIS, Carlos. O conhecemento da literatura. Introduçao aos estudos literarios. Coimbra: Livraria Almedina, 1995.

VILLANUEVA, Darío. Curso de Teoría de la Literatura. Madrid: Taurus, 1994.

WELLEK, René, WARREN, Austin. Teoría literaria. Madrid: Gredos, 1974

NOTA: Una bibliografía más específica para temas o asuntos puntuales será provista por el profesorado cuando proceda.

Recomendacións 

 
Outros comentarios
AVISO MOI IMPORTANTE: O PROFESOR TRATARÁ AOS ESTUDANTES DE VOSTEDE. OS ESTUDANTES TRATARÁN AO PROFESOR
DE VOSTEDE. O PROFESOR NON MANTÉN COS ESTUDANTES NINGÚN OUTRO TIPO DE RELACIÓN ALLEA DESTE PROTOCOLO.

É imprescindible coñecer as principais ferramentas informáticas, dispor de correo electrónico, acceso a computadores ou
aulas informáticas, e saber usar correctamente internet.

O profesor recomendará ao alumnado a visualización de diferentes vídeos docentes, relacionados coa materia.

Así mesmo, o profesor advirte ao alumnado que as clases serán gravadas (excepto as clases prácticas, ou aquelas
secuencias de calquera clases nas que interveña o alumnado, salvo no caso de exames orais, por razóns de seguridade e
profesionalidade), e que as clases gravadas estarán dispoñibles en internet para uso do alumnado e para todo tipo de
público, en réxime totalmente aberto. Dado que as clases gravaranse, esíxese ao alumnado un especial respecto e silencio
durante a gravación, evitando facer ruídos e evitando comportamentos inadecuados ou improcedentes, que, de producirse,
someteranse as disposicións e procedementos legais existentes. Advírtese que o profesor está a realizar un traballo para o
alumnado, o que esixe por parte de leste un respecto e, tamén, unha colaboración.

Por razóns circunstanciais debidamente xustificadas, o profesor poderá alterar a orde dos temas expostos no programa de
contidos, se considera oportuno facelo para facilitar a comprensión e o seguimento de tales contidos por parte do alumnado.

O profesor impartirá nas súas clases todos aqueles contidos que considere necesarios, desde o punto de vista e as
esixencias da Teoría da Literatura, para facer comprensible e alcanzable o programa e os materiais da materia.

O profesor poderá dedicar clases específicas a ilustrar, cos textos literarios adecuados, aqueles aspectos da Teoría da
Literatura que, ao seu xuízo, e en relación coa interacción e participación observada no alumnado, resulte necesario ou
conveniente, a fin de facer comprensible e alcanzable o programa e os materiais da materia.

A avaliación da materia terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas ás preguntas e cuestións, en
exames e traballos, senón tamén a corrección na expresión, redacción e expresión lingüística.

O profesor utilizará o correo electrónico para comunicarse co alumnado, responder as súas dúbidas e remitir información
académica, científica e docente. O profesor resérvase o dereito de non responder a aqueles correos electrónicos do
alumnado que estime oportunos. O profesor non manterá ningún tipo de correspondencia, a ningún efecto, por correo
electrónico con alumnos ou alumnas que, nalgún momento pasado, ou en calquera momento presente, limítenlle, con
explícita mención á LOPD, o uso de comunicacións electrónicas.

Por suxestión do equipo decanal, recoméndase ao alumnado usar os recursos da biblioteca.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro III: Inglés 

Materia Idioma moderno:
Primeiro idioma
estranxeiro III:
Inglés

     

Código V01G180V01203      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Bringas López, Ana María
Molares Pascual, Selene

Profesorado Molares Pascual, Selene

Correo-e abringas@uvigo.es
selenempascual@gmail.com

Web http://http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Esta materia ocúpase da lingua instrumental e préstalles atención ao uso do vocabulario e a gramática na
comunicación oral. A comprensión auditiva céntrase na discriminación de son e na comprensión xeral. O
curso ten unha orientación práctica.

Para poder seguir mellor as clases é aconsellábel posuír un nivel B1 (intermedio) de inglés. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 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 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. 

- saber

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. 

- saber facer

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. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- Saber estar /
ser

CG1 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. 

- saber
- saber facer

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
- saber facer
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CG6 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. 

- saber
- saber facer

CG9 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. 

- saber
- saber facer

CG11 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. 

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - Saber estar /
ser

CE1 Mellorar o coñecemento da lingua instrumental co fin de obter unha competencia lingüística e
comunicativa na lingua obxecto de estudo. 

- saber

CE2 Desenvolver as habilidades de comprensión e expresión oral. - saber facer

CE4 Desenvolver as nocións fundamentais de vocabulario en temas básicos e expandir estes
coñecementos a temas máis complexos, fomentando a aplicación práctica do vocabulario á lectura e
redacción de textos, así como á comprensión e expresión oral. 

- saber
- saber facer

CE6 Sentar as bases para o desenvolvemento da comprensión e expresión oral e a correcta expresión
gramatical. 

- saber
- saber facer

CE10 Acrecentar habilidades de comprensión e expresión oral tanto para información específica como para
información xeral. 

- saber facer

CE11 Fomentar a capacidade de expresión da lingua a través do traballo en equipo. - saber facer
- Saber estar /
ser

CE13 Desenvolver a capacidade de organización e planificación da lingua oral e escrita tomando como base
os coñecementos gramaticais. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Comprensión dos conceptos gramaticais básicos e a súa expansión. CB1
CG1
CG5
CE1
CE2
CE6
CE10

Adquisición dos coñecementos necesarios para expresarse na lingua obxecto de estudo. CB1
CB4
CG1
CG5
CE2
CE6
CE10
CE13

Desenvolvemento das habilidades de comprensión e expresión oral e escrita no primeiro idioma
estranxeiro. 

CB2
CB4
CG6
CG9
CG11
CE2
CE6
CE10
CE11
CE13

Comprensión dos aspectos gramaticais indispensables para a organización do discurso oral. CB4
CG5
CE6
CE13
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Desenvolvemento das habilidades de comprensión e expresión oral no uso do vocabulario e a produción
do discurso oral en base aos coñecementos adquiridos a través da lectura e a redacción. 

CB2
CB3
CB4
CG5
CG9
CE4

Desenvolvemento da aprendizaxe autónoma na aplicación dos coñecementos gramaticais e léxicos a
contextos orais e escritos. 

CB1
CB2
CB3
CB5
CG5
CG13
CE13

Expansión dos coñecementos teóricos e prácticos para a posterior aplicación no exercicio profesional. CB2
CB5
CG5
CG13
CE11

Contidos 

Tema  

1. English in Use. 1.1. Modal verbs. 
1.2. Passive voice.
1.3. Relative clauses.
1.4. Questions and auxiliary verbs: yes/no questions, short answers,
question words, question tags.
1.5. Infinitives and -ing form:verb+to infinitive, verb+infinitive without to,
verb+ing, verb+object+infinitive, verb+that.
1.6. Conditionals. 

2. Topics for vocabulary and speaking. 2.1. Health.
2.2. Music.
2.3. Media and advertising.
2.4. Employment and unemployment.
2.5. Sport, travel, and other leisure activities.
2.6. Food and drinks.
2.7. Science and the environment.
2.8. Crime. 

3. Listening skills. 3.1. General comprehension.
3.2. Listening for details. 

4. Speaking activities. 4.1. Presentations.
4.2. Role-plays. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 14 0 14

Resolución de problemas e/ou exercicios 16 28 44

Presentacións/exposicións 10 20 30

Traballos de aula 10 28 38

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 22 22

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Presentación dos obxectivos, contidos, metodoloxías, materiais e avaliación da materia. 

Sesión maxistral Explicacións sobre o apartado de uso da lingua inglesa incluído nesta materia. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Realización de exercicios na aula baseados nos contidos teóricos expostos nas sesións maxistrais. 

Presentacións/exposicións Presentacións e actividades de simulación (na aula) utilizadas para a práctica de vocabulario e a
expresión oral. 

Traballos de aula Actividades para desenvolver a comprensión auditiva. 
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Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma

Realización de exercicios de gramática e vocabulario fóra da aula. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

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 fornece a
plataforma de teledocencia Faitic). 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.

Presentacións/exposicións 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 fornece a
plataforma de teledocencia Faitic). 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 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Dúas probas realizadas ao longo do curso
baseadas nos contidos gramaticais e léxicos
impartidos (gramática: 30%; vocabulario: 20%). 

50 CB1

CB2

CB3

CG1

CG5

CG13

CE1

CE4

CE13

Traballos de aula Dúas probas de escoita realizadas nas sesións de
aula. 

30 CB1

CB5

CG13

CE2

CE4

CE10

Presentacións/exposicións Avaliación das presentacións, simulacións e
outras actividades orais realizadas nas clases
prácticas. 

20 CB3

CB5

CG1

CG6

CG9

CE2

CE4

CE6

CE10

CE11

CE13

Outros comentarios e avaliación de Xullo

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

A avaliación na primeira edición de actas será continua conforme o sistema detallado arriba.

A asistencia ás clases non é obrigatoria, pero si é obrigatorio realizar todas as probas previstas na avaliación. As probas non
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realizadas contarán como un cero. A primeira proba escrita terá lugar ao final da unidade 3 de gramática e da unidade 4 de
vocabulario (aproximadamente na semana 8 de clases). Na mesma semana celebrarase a primeira proba de escoita. A
segunda proba escrita e a segunda proba de escoita terán lugar nas datas establecidas no calendario de exames aprobado
na Xunta de Facultade. Todas as datas exactas das probas avaliables (escritas) figurarán no cronograma entregado ao
comezo do cuadrimestre, e tamén serán anunciadas 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. No caso das probas orais, o alumnado deberá
porse en contacto co profesorado da materia con antelación.

Este proceso de avaliación está deseñado para o alumnado que asista a clase regularmente. É responsabilidade do
alumnado estar en contacto coa materia tanto se agarraches ás clases coma se non.

O alumnado que non realice a avaliación continua será avaliado mediante dúas probas que terán lugar ao final do
cuadrimestre:

a) un exame escrito, que suporá o 80% da nota global e constará de exercicios de gramática (30%), vocabulario (20%) e
escoita (30%);

b) un exame oral, que contará como o 20% restante.

As datas dos exames escritos terán lugar nos días establecidos no calendario de exames aprobado na Xunta de Facultade
e serán lembradas por Faitic coa antelación necesaria. Para a realización da proba oral, o alumnado deberá porse en
contacto co profesorado da materia con anterioridade ao final das clases.

Para realizar a media global da materia, a cualificación individual de cada destreza deberá ser como mínimo de 4. Pola
contra, o alumnado non superará a materia aínda que a media aritmética de todas as destrezas sexa superior a 5.

No caso de superar dous ou tres das catro destrezas na primeira edición de actas, conservarase a cualificación ata a
segunda edición de actas de xullo, na que a/o alumna/o se deberá examinar das destrezas non aprobadas. Se un/a alumno/a
suspende tres destrezas na primeira edición de actas, deberá examinarse de toda a materia na segunda edición.

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 ao alumnado da súa responsabilidade.

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 en dúas probas:

a) un exame escrito, que suporá o 80% da nota global e constará de exercicios de gramática (30%), vocabulario (20%) e
escoita (30%);

b) un exame oral, que contará como o 20% restante.

A data do exame escrito será a data oficial de xullo aprobada pola Xunta de Facultade. Para a realización da proba oral, o
alumnado deberá porse en contacto co profesorado da materia con antelación.

Como na primeira edición de actas, para realizar a media global da materia a calificación individual de cada destreza deberá
ser como mínimo de 4. De non ser así, o alumnado non superará a materia aínda que a media aritmética de todas as
destrezas sexa superior a 5.

Bibliografía. Fontes de información 

Material para o traballo autónomo do alumnado (de adquisición recomendada)

Hashemi, Louise and Barbara Thomas (2008): Grammar for First Certificate with answers. Self-study grammar reference and
practice. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Thomas, Barbara and Laura Matthews (2007): Vocabulary for First Certificate with answers. Self-study vocabulary practice.
Cambridge: Cambridge University Press.

Material complementario

Comfort, Jeremy (1995): Effective Presentations. Oxford: Oxford University Press.

Eastwood, John (1999): Oxford Practice Grammar, with answers. Oxford: Oxford University Press.
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Hewings, Martin (2013): Advanced Grammar in Use: A self-study reference and practice book for advanced students of
English, with answers. 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press.

McCarthy, Michael and Felicity O´Dell (2012): English Vocabulary in Use. Upper-intermediate. 3rd edition. Cambridge:
Cambridge University Press.

Murphy, Raymond (2012): English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate students, with
answers. 4th edition. Cambridge, Cambridge University Press.

Swan, Michael (2005): Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.

Vince, Michael (2009): First Certificate Language Practice: English grammar and vocabulary, with key. 4th edition. Oxford:
Macmillan.

Yule, George (2006): Oxford Practice Grammar. Advanced, with answers. Oxford: Oxford University Press.

Dicionarios

Cambridge Advanced Learner's Dictionary. 4th edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Oxford Wordpower Dictionary. 4th edition. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Merriam-Webster Online Dictionary and Thesaurus. Merriam-Webster.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Primeiro idioma estranxeiro V: Inglés/V01G180V01302
Primeiro idioma estranxeiro VI: Inglés/V01G180V01403
Primeiro idioma estranxeiro VII: Inglés/V01G180V01503

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro IV: Inglés/V01G180V01204

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro I: Inglés/V01G180V01104
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro II: Inglés/V01G180V01105
 
Outros comentarios
Recoméndase a asistencia e participación activa nas sesións presenciais, por constituír un elemento chave na adquisición
das competencias desta materia por parte do alumnado. Porén, a asistencia por si mesma non é un elemento avaliábel.

Aconséllase tamén o estudo diario dos contidos gramaticais e léxicos impartidos nas aulas, así como a realización de
exercicios prácticos sobre ditos contidos de xeito autónomo.

Para poder seguir mellor as clases é aconsellábel posuír un nivel B1 (intermedio) de inglés. 

Recoméndase o uso dos recursos da biblioteca. 

É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma Faitic e estar ao tanto das
datas nas que teñen lugar as probas de avaliación.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro IV: Inglés 

Materia Idioma moderno:
Primeiro idioma
estranxeiro IV:
Inglés

     

Código V01G180V01204      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Urdiales Shaw, Martín

Profesorado Bemposta Rivas, Sofía
Urdiales Shaw, Martín

Correo-e urdiales@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Esta materia ocúpase da lingua instrumental centrándose no desenvolvemento das destrezas de Reading e
Writing. Prestaráselles atención á comprensión e á expresión escrita, ás estratexias de cohesión e
coherencia textual, aos tipos de texto, aos aspectos retóricos e de organización así como ao uso do
vocabulario a través de diferentes temas e textos. 
Para poder seguir as clases recoméndase posuir un nivel B1 a B2 de inglés (intermediate to
upper-intermediate). O nivel, en competencias escritas (writing skills) para superar esta materia ó final do
cuadrimestre será B2 (upper intermediate) 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 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 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. 

- saber facer

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. 

- saber facer

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. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG1 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. 

- saber facer

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e literaria. - saber facer

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber facer
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CG6 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. 

- saber facer

CG7 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. 

- saber facer

CG9 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. 

- saber facer

CG10 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. 

- saber facer

CG11 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. 

- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - saber facer

CE1 Mellorar o coñecemento da lingua instrumental co fin de obter unha competencia lingüística e
comunicativa na lingua obxecto de estudo. 

- saber facer

CE3 Desenvolver o sentido de conciencia lingüística do primeiro idioma estranxeiro como un sistema, dos
seus mecanismos e formas de expresión. 

- saber facer

CE4 Desenvolver as nocións fundamentais de vocabulario en temas básicos e expandir estes coñecementos
a temas máis complexos, fomentando a aplicación práctica do vocabulario á lectura e redacción de
textos, así como á comprensión e expresión oral. 

- saber facer

CE5 Fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua en uso e a aplicación práctica dos coñecementos
co propósito de englobar as destrezas de comprensión e expresión escrita e oral na comunicación. 

- saber facer

CE8 Mellorar a compresión lectora en rexistros formais e semiformais, entender a organización do texto e
deducir o significado polo contexto. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

3. Desenvolvemento das habilidades de comprensión e expresión escrita no primeiro idioma estranxeiro. CB2
CB3
CB4
CG1
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE3
CE4
CE5
CE8

5. Comprensión dos conceptos básicos e avanzados de lectura e redacción de textos. CB1
CB3
CB4
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CG10
CG11
CE1
CE3
CE4
CE5
CE8
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6. Adquisición dos coñecementos necesarios para expresarse de xeito escrito co vocabulario,
secuenciación da información, cohesión argumental e estructura lóxica en parágrafos. 

CB1
CB3
CB4
CG5
CG6
CG9
CE1
CE3
CE4
CE5
CE8

9. Adquisición dos coñecementos necesarios para expresarse na lingua obxecto de estudo centrándose
no desenvolvemento de varios rexistros / discursos: divulgativo, de opinión, académico, etc. 

CB3
CB4
CG5
CG6
CG9
CG13
CE1
CE3
CE4
CE5
CE8

10. Desenvolvemento da aprendizaxe autónoma na aplicación dos coñecementos gramaticales e léxicos a
contextos escritos. 

CB1
CB3
CB4
CG5
CG6
CG9
CE3
CE4
CE8

- Introducción ao uso correcto de bibliografías, formatos bibliográficos (stylesheets) e fontes secundarias
nun rexistro académico en lingua inglesa. 

CB3
CB4
CB5
CG5
CG6
CG9
CE3
CE4
CE8

Contidos 

Tema  

1. Introduction to types of writing in English 

2. Simple Writing Structures: the paragraph 

3. Complex Writing Structures: from Paragraph to
Essay 

4. Types of Essay: their function and aims. 

5. Descriptive essays: definition and practice. 

6. Narrative Essays: definition and practice. 

7. Opinion Essays: definition and practice. 

8. Comparison and Contrast Essays: definition
and practice. 

9. Cause and Effect Essays: definition and
practice. 

10. Conventions of Academic Writing: an outline. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 13 0 13

Sesión maxistral 12 0 12

Traballos de aula 12 48 60

Resolución de problemas e/ou exercicios 9 30 39
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Probas de resposta longa, de desenvolvemento 6 20 26

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Presentación da materia. 

Sesión maxistral Explicacións sobre os distintos aspectos tratados no curso. 

Traballos de aula Exercicios de distintos tipo de redacción feitos na aula (avaliables) 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Cuestións específicas sobre redacción, puntuación, sintaxe, coherencia, etc. (non avaliables) 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula O alumnado consulta as dubidas sobre a materia, exercicios ou proceso de aprendizaxe.
Consultas sobre o contido da materia e aplicación dos conceptos teóricos. Revisión de
probas. Non hai consulta remota (via correo-e)

Resolución de problemas e/ou
exercicios

O alumnado consulta as dubidas sobre a materia, exercicios ou proceso de aprendizaxe.
Consultas sobre o contido da materia e aplicación dos conceptos teóricos. Autocorrección.
Non hai consulta remota (via correo-e)

Probas Descrición

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

O alumnado consulta as dubidas sobre a materia, exercicios ou proceso de aprendizaxe.
Consultas sobre o contido da materia e aplicación dos conceptos teóricos. Revisión de
probas. Non hai consulta remota (via correo-e)

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos de aula Redacción e exercicios sobre writing skills que
se elaboran na aula, previa notificación de
datas. 

60 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG4

CG5

CG6

CG7

CG9

CG10

CG11

CE1

CE3

CE4

CE5

CE8
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Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Proba final 40 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG4

CG5

CG6

CG7

CG9

CG10

CG11

CE1

CE3

CE4

CE5

CE8

Outros comentarios e avaliación de Xullo

1.- O alumnado que opte por avaliación continua terá que facer, ao longo do curso, tres exercicios escritos avaliables na
aula (en condicions de exame), que terán unha puntuacion progesiva, dende o 25% (o primeiro) o ata o 35% (o útlimo).
Estas probas realizaránse a intervalos regulares, entre a terceira e quinta semana (1ª proba), entre a sétima e novena
semana (2ª proba), e entre a undécima e duodécima semana do curso. Reservaráse, a criterio exclusivo do profesor, un 10%
de cualificación para premiar a participación activa en exercicios de corrección nas clases P. A mera asistencia a clase
non ten asginada avaliación, e non debe confundirse con participación activa.

2.- Esta materia ten un nivel de acceso de B2 (Independent User - Advanced) no ámbito das destrezas de expresión
escrita. Podése consultar a escala de niveis en Common European Framework of Refererence for Languages  (vexáse CEFR:
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp).

3.-Non existe obriga de asistir a un mínimo de clases, pero a non asistencia ás clases nas que teñan lugar exercicios escritos
avaliables, implicará a perda desa porcentaxe de nota (salvo enfermidade / causa debidamente xustificada, nese caso
buscaráse unha data alternativa para a redacción do exercicio).

4.- Pasada a data da primeira proba avaliable sen comparecencia, sen xustificación por forza maior (enfermidade, etc) o
alumnado, sexa erasmus / outros convenios ou alumnado da UVigo,  perde o dereito a avaliación continua e pasará
automaticamente a avaliación única (ver 6, 7).

5.- Todalas clases nas que teñan lugar probas avaliables, dentro do calendario estipulado arriba, serán anunciadas coa
debida e suficiente antelación tanto nas propias clases presenciais como na plataforma Faitic.

6.- A avaliación realizase exclusivamente por porcentaxes matemáticas (non por exames / seccións) polo que un
resultado global de suspenso na 1ª edición de actas implica un nivel xeral insastifactorio e require examinarse de novo en
segunda edición de actas da materia completa. 

7.- O alumnado que (i) dende o principio non opte a avaliación continua, (ii)  a abandone nalgún punto (v.gr.,non acuda a
unha proba avaliable obrigatoria) , ou (iii) perda o dereito a ésta por incorporarse moi tarde (v.gr. pasada a 1ª proba
obrigatoria, véxanse puntos 1 e 3) será examinado mediante unha proba única que incluirá a redacción dalgún/s do/s tipos
de traballo vistos en clase, e que computará como o 100% da nota, exclusivamente na segunda edición de actas (ver
7). A primeira edición de actas rexiráse únicamente polo sistema de avaliación continua que requerirá a
presenza obrigatoria do alumnado nas datas concretas nas que se celebren probas.

8.-A edición de actas de xullo constará dun exame composto por varias probas escritas, que de xeito máis sintético que a
avaliación continua, avaliará todalas competencias escritas avaliadas desta materia. O alumnado ten que prever un tempo
máximo de realización deste exame de 2 horas 30 minutos. Lémbrase que, conforme a normativa deste centro, non se
modificará a data deste exame por coincidencia con outra convocatoria de exame de xullo doutra materia de
Linguas Estranxeiras, dado que o profesorado non ten máis obriga que a de cumplir o calendario oficial de exames
determinado pola Facultade de Filoloxía e Tradución. 
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Eschholz, P. and A. Rosa.  Subjects and Strategies: A Writer´s Reader.  11th ed. Bedford/St. Martin's, 2008.

Georgakopoulou, A. and D. Goutsos.  Discourse Analysis: An Introduction. 2nd ed. Edinburgh UP, 2004.

McCarthy, M. "Aspects of Vocabulary Learning." In: English Vocabulary in Use (Advanced). Cambridge UP, 2002.

McCarthy, M.  "Connecting and Linking Words." In: English Vocabulary in Use (Upper-Intermediate). Cambridge UP, 2001.

Mlnarczyk, R. and S. Haber.  In Our Own Words. 3rd Edition. Cambridge UP, 2005.

PURDUE UNIVERSITY. THE ONLINE WRITING CENTER (OWL) AT PURDUE UNIVERSITY. http://owl.english.purdue.edu/exercises/

Thomas, B. and L. Matthews P.  Vocabulary for First Certificate with answers. Cambridge UP, 2007.

Zemach, D. and L. Rumisek.  Academic Writing: From Paragraph to Essay. (Selected Chapters.)  Macmillan, 2003. 

Todos os títulos están accesibles na biblioteca ou se non na fotocopiadora da Facultade de Filoloxía e Tradución.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Primeiro idioma estranxeiro V: Inglés/V01G180V01302
Primeiro idioma estranxeiro VI: Inglés/V01G180V01403
Primeiro idioma estranxeiro VII: Inglés/V01G180V01503

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro I: Inglés/V01G180V01104
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro II: Inglés/V01G180V01105
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro III: Inglés/V01G180V01203
 
Outros comentarios
Récomendase o uso habitual da biblioteca, onde se poden atopar libros en formato papel. A lectura frecuente de textos en
inglés (xornalísticos, literarios, de divulgación, etc) e de vital importancia para apoiar o desenvolvemento das competencias
desta materia.

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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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Francés 

Materia Idioma moderno:
Segundo idioma
estranxeiro II:
Francés

     

Código V01G180V01205      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Francés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Costa da Silva , Maria Manuela

Profesorado Costa da Silva , Maria Manuela
Jacques , Sylvia

Correo-e mariesilva@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Tratáse nesta materia de desenvolver as competencias de comprensión e expresión oral e escrita.
Preténdese que o alumnado poida comprender textos narrativos de rexistro estándar e relatar experiencias
propias ou alleas en francés. 
Para poder seguir a asignatura recoméndase un nivel A2, e espérase alcanzar un nivel B1. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 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 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. 

- saber

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. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

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. 

- saber
- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG1 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. 

- saber
- Saber estar /
ser

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
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CG7 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. 

- saber
- Saber estar /
ser

CG10 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. 

- saber
- Saber estar /
ser

CE14 Sentar as bases e desenvolver as habilidades de comprensión e expresión oral. - saber facer

CE15 Sentar as bases do repertorio léxico básico do segundo idioma estranxeiro e expandir estes
coñecementos a outras terminoloxías máis complexas. 

- saber
- saber facer

CE17 Fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua en uso e a aplicación práctica dos
coñecementos gramaticais, léxicos e fraseolóxicos. 

- saber
- saber facer

CE19 Sentar as bases e desenvolver a comprensión dos aspectos fundamentais socio-culturais e de
civilización dos países nos que se fala o segundo idioma estranxeiro. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento do segundo idioma como lingua estranxeira, o que inclúe as perspectivas lingüística,
comunicativa e de cultura e civilización. 

CB1
CB3
CB4
CG1
CG7
CE14
CE15
CE17

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

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG5
CG7
CG10
CE14
CE15
CE17
CE19

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

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG5
CG7
CG10
CE14
CE15
CE17

Contidos 

Tema  

1. Décrire l'espace. Demander son chemin. Les marqueurs spatiaux. Le présent, le futur et l'impératif des verbes. 

2. Donner des ordres, des conseils. Suivre des
ordres des conseils. 

Les formes de l’injonction. 

3. Comparer des objets, des situations, des
personnes 

La comparaison : les comparatifs.
Les pronoms personnels compléments. Les relatifs.

4. L’expression des goûts. Énoncer des
jugements. Donner son opinion. 

Lexique de l’opinion : adjectifs, adverbes, verbes d’opinion. 

5. Faire des projets. L’expression du futur et de l’hypothèse. 
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6. Introduction au texte narratif Les temps du passé. La concordance des temps. Les marqueurs temporels. 

7. Contenus civilisationnels. La presse française. La France dans le monde. Les cultures jeunes en
France 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 28 30 58

Prácticas autónomas a través de TIC 0 10 10

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

24 42 66

Traballos tutelados 0 10 10

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

0 6 6

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Presentación e explicación dos contidos lingüísticos e culturais tratados no curso. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Formulación, análise e resolución de exercicios para a práctica da lingua francesa. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Realización de exercicios teórico-prácticos durante as aulas ou en casa. Os exercicios poderán ser
avaliados , con ou sen previo aviso, como parte da avaliación continua 

Traballos tutelados Presentación dun traballo sobre o libro de lectura obligatoria : Un Pedigree de Patrick Modiano e
sobre un tema de civilización.

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos tutelados A profesora atenderá 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 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Prácticas autónomas a través
de TIC

Os exercicios a través da plataforma Tema serán
corrixidos individualmente e avaliados 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG5

CG7

CE14

CE15

CE17

CE19

Traballos tutelados Presentación individual do traballo autónomo do
alumno:
Ficha de lectura – Tema de civilización

30 CB3

CG1

CG5

CG10

CE14

CE15

CE17

CE19

Páxina 3 de 5



Probas prácticas, de execución
de tarefas reais e/ou simuladas.

– Proba final sobre os contidos teóricos e sobre os
contidos prácticos. 

50 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG5

CG7

CG10

CE14

CE15

CE17

CE19

Outros comentarios e avaliación de Xullo

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

O alumnado será avaliado mediante o sistema de avaliación continua indicado arriba. A proba escrita terá lugar no
período de exames na data do calendario aprobada pola Xunta de Facultade. A presentación individual terá lugar no período
de exames na data acordada previamente coa profesora. As datas de entrega dos exercicios acordaranse coa profesora a
principio do curso.

Para aprobar a materia será necesario entregar os traballos na data requirida, e ter un mínimo de 4 na proba escrita final. As
probas non entregadas contarán como un cero. En caso de plaxio, a nota é de suspenso.

O alumnado que, por motivos xustificados, non poida realizar a avaliación continua deberá falar coa profesora ao comezo do
curso. Nese caso, e só neste caso, poderán examinarse do 100% da materia na 1ª edición de actas polo sistema de
avaliación única. O exame será de comprensión/expresión oral e escritura, cunha cualificación de 30% o oral, e 70% o
escrito. É necesario aprobar as dúas probas (oral, escrito) para poder superar a materia. O exame escrito terá lugar no
período de exames na data do calendario aprobada pola Xunta de Facultade, e a proba oral tamén terá lugar no período de
exames na data acordada previamente coa profesora.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (xullo)

Na segunda edición de actas (xullo) haberá un exame de comprensión/expresión oral e escritura polo 100% da cualificación
para o alumnado que non superara a materia na primeira edición. A cualificación será de 30% o oral, e 70% o escrito. É
necesario aprobar as dúas probas (oral, escrito) para poder superar a materia. O exame terá lugar no período de exames na
data do calendario aprobada pola Xunta de Facultade, e a proba oral tamén terá lugar no período de exames na data
acordada previamente coa profesora.

Recoméndase o traballo continuado e a consulta frecuente dos medios de comunicación franceses.

Bibliografía. Fontes de información 

1. Bibliografía obligatoria

- M. Cocton, A. De Oliveira, A. Dintilhac, D. Dupleix, D. Ripaud, Saison 2 A2/B1. Didier, 2014.

- Godard, E.; Liria, P.; Sigé, JP. Les clés du nouveau DELF B1, La maison des langues, 2014.  

AAVV. Le nouveau Bescherelle. L'art de conjuguer. Dictionnaire de 12000 verbes. Paris: Hatier, 1980.

AAVV. Vocabulaire Illustré. 350 exercices, Niveau débutant. Paris: Hachette, 1992.

AAVV. Exercices de vocabulaire en contexte: Niveau Intermédiaire. Paris: Hachette, 2000.

Malot, H. La francophonie. Paris: Clé International, 2001.

Delatour, Y. La nouvelle Grammaire du Français. Cours de civilisation française de la Sorbonne. Paris: Hachette, 2004.
(Exercices/Corrigés).

2. Outras
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AAVV. Larousse. Gran diccionario. Español-Francés. Francés-Español. Paris: Larousse, 2004.

AAVV. Le Petit Robert de la langue française. Paris: Dictionnaires Le Robert, 2006.

Bertaud du Chazaud, H. Dictionnaire des synonymes. Paris: Dictionnaires Le Robert, 1985.

Callamand, M. Grammaire vivante du francçais. Français langue étrangère. Paris: Larousse, 1989.

Charliac, L.; Motron, A. Phonétique progressive du Français. Paris: Clé International, 1998.

Companys, E. Phonétique française pour hispanophones. Paris: Hachette, 1966.

Hamon, A. Guide de grammaire. Toutes les règles indispensables pour éviter les pièges. Paris: Larousse, 1987.

Léon, M. Exercices systématiques de prononciation française. Paris: Hachette, 1964.

Mauger, G. Grammaire pratique du français d'aujourd'hui. Langue parlée, langue écrite. Paris: Hachette, 1968.

Sctrick, J. Comment corriger vos fautes. Paris: Presses Pocket, 1983.

Sctrick, R. Le français aujourd'hui. Écrire, parler: les 100 difficultés du français. Paris: Presses Pocket, 1982.

 

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Segundo idioma estranxeiro III: Francés/V01G180V01304
Segundo idioma estranxeiro IV: Francés/V01G180V01404
Segundo idioma estranxeiro V: Francés/V01G180V01604

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Francés/V01G180V01106
 
Outros comentarios
Recomendáse frecuentar os medios de comunicación franceses, asistir ás aulas, traballar todos os días.

Para poder seguir a asignatura recoméndase un nivel A2, e espérase alcanzar un nivel B1.

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.

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.

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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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Alemán 

Materia Idioma moderno:
Segundo idioma
estranxeiro II:
Alemán

     

Código V01G180V01206      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Alemán
Castelán

     

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Corvo Sánchez, María José

Profesorado Corvo Sánchez, María José

Correo-e mcorvo@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es/ 

Descrición
xeral

É unha materia de seis créditos, que se imparte no segundo cuadrimestre do primeiro curso do grao, e que
está concibida como unha continuación da materia Segundo Idioma Estranxeiro I: Alemán, impartida no
primeiro cuadrimestre, 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, entendendo con isto a lingua e a cultura dos
pobos que se expresan en alemán e de modo principal Alemaña, Austria e Suíza. Xa que logo, debe
entenderse esta materia como un medio de consolidación dunha boa base para seguir afondando máis
adiante nos coñecementos do alemán, procurando prestar maior atención en posibles futuros cursos á
progresión das destrezas orais, cuxa adquisición poderá ser máis rápida unha vez se asenten neste curso as
bases gramaticais, léxicas e orais necesarias para unha aprendizaxe oral e práctica da lingua cotiá alemá. O
curso persegue o paso do nivel A1.1 a A1.2. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 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 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. 

- saber

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. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

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. 

- Saber estar /
ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG1 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. 

- saber facer
- Saber estar /
ser
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CG3 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. 

- saber facer

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
- Saber estar /
ser

CG7 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. 

- Saber estar /
ser

CG10 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. 

- saber
- Saber estar /
ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - Saber estar /
ser

CE14 Sentar as bases e desenvolver as habilidades de comprensión e expresión oral. - saber

CE15 Sentar as bases do repertorio léxico básico do segundo idioma estranxeiro e expandir estes
coñecementos a outras terminoloxías máis complexas. 

- saber
- saber facer

CE17 Fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua en uso e a aplicación práctica dos
coñecementos gramaticais, léxicos e fraseolóxicos. 

- saber
- saber facer

CE18 Sentar as bases e desenvolver a comprensión e expresión oral e a correcta expresión gramatical. - saber
- saber facer

CE19 Sentar as bases e desenvolver a comprensión dos aspectos fundamentais socio-culturais e de
civilización dos países nos que se fala o segundo idioma estranxeiro. 

- saber
- saber facer

CE147 Desenvolver o sentido de conciencia lingüística do segundo idioma estranxeiro como un sistema, dos
seus mecanismos e formas de expresión. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento do segundo idioma como lingua estranxeira, o que inclúe as perspectivas lingúistica
comunicativa e de cultura e civilización. 

CB1
CB2
CG1
CG3
CG5
CG10
CG12
CE14
CE15
CE17
CE18
CE19

Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticáis do segundo
idioma estranxeiro co propio. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CG7
CG10
CG12
CG13
CE15
CE17
CE18
CE19
CE147
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Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos de civilización propios das xentes que falan o
segundo idioma estranxeiro e alleos. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CG7
CG10
CG12
CG13
CE15
CE17
CE18
CE19
CE147

Contidos 

Tema  

1. As preposicións locais con dativo. A cidade: lugares e institucións. Indicar direccións. 

2. O pronome posesivo e o xenitivo dos nomes
propios. 

A vivenda e o seu contorno: edificios e paisaxes.

3. O acusativo e o dativo detrás do verbo. Os
pronomes persoais. 

As ciudades e os seus edificios. Imaxes de Alemaña. 

4. Preposicións temporais con dativo. No hotel. Pedir e ofrecer axuda e desculpas. Acordar e aplazar citas. 

5. As preposicións de acusativo. O verbo
"wollen". 

Falar sobre desexos e plans.

6. O imperativo: "Sie-Form". O verbo "sollen". Partes do corpo, dores e enfermidades. 

7. O "Präteritum" ou pasado simple: "war" e
"hatte". O pretérito perfecto: repaso. O prefixo
"un-". 

O aspecto e o caracter. Falar do pasado. 

8. O imperativo (II). O pronome persoal en
acusativo. 

As tarefas da casa. 

9. Os verbos "dürfen" e "müssen". Expresar opinións, falar sobre as regras. 

10. A comparación. A roupa. 

11. Formación de palabras: o sufixo "-los". As
conxuncións copulativas: "denn". 

O tempo e as estacións do ano. 

12. A forma "würde" do "Konjunktiv II". A data: os
numerais ordinais. 

Felicitacións e celebracións. 

Observación: 
Este temario inicial, en que se propón un estudo
da lingua e da cultura alemás, está aberto a
novas propostas que poidan xurdir durante o
desenvolvemento das clases desta materia no
referente aos temas de Landeskunde aquí
propostos. 

Outros temas de contido cultural ou de Landeskunde. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 8 8 16

Traballos de aula 40 80 120

Probas de resposta curta 2 10 12

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Explicación 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. 
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Traballos de aula Práctica de lectura, escritura e tradución, corrección de exercicios, exposicións individuais e
resolución das dificultades lingüísticas e culturais. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

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.

Probas Descrición

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 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

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

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG3

CG5

CG7

CG10

CG12

CG13

CE15

CE17

CE18

CE19

CE147

Probas de resposta
curta

Proba escrita de contido léxico, gramatical e de Landeskunde. 80 CB3

CB4

CG5

CE17

CE18

CE19

CE147

Outros comentarios e avaliación de Xullo

A avaliación e conseguinte cualificación do traballo do alumnado levarase a cabo cun procedemento de avaliación
continua de acordo coas metodoloxías e porcentaxes descritas máis arriba. A proba escrita realizarase na mesma data que
a fixada no calendario de exames aprobado pola Xunta de FFT para a proba da avaliación única.

O alumnado que non se acolla ao sistema de avaliación continua e escolla avaliación única deberá realizar un exame
escrito sobre os contidos da materia, que se realizará na data oficial fixada no calendario aprobado pola Xunta da FFT, 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,
que se realizará na data fixada no calendario de exames aprobado pola Xunta de FFT. Para o alumnado que durante o curso
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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

En calqueira das convocatorias de exames, o profesorado pode esixir a realización dunha proba oral a aquel alumnado da
avaliación continua que, segundo o seu criterio, non demostrara suficiente competencia na materia.

Bibliografía. Fontes de información 

Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht , Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. A1.2. ISBN: 9783195019019,
2012, Hueber Verlag

Sabine Glas-Peters, Angela Pude, Monika Reimann, Menschen DaF Arbeitsbuch (mit Audio-CD). ISBN: 9783193119018, 2012,
Hueber Verlag

Isabel Felip Sardá et al., Menschen DaF Glossar XXL/ Guía Deutsch-Spanisch/ Alemán-Español. ISBN: 9783191919016, 2014,
Hueber Verlag

Bibliografía complementaria e orientadora:

A. 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 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.

B. 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.

Ruipérez, G. Gramática Alemana. Madrid, Cátedra. 2006.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Segundo idioma estranxeiro III: Alemán/V01G180V01305
Segundo idioma estranxeiro IV: Alemán/V01G180V01405
Segundo idioma estranxeiro V: Alemán/V01G180V01605

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Alemán/V01G180V01107
 
Outros comentarios
Recoméndase ter coñecementos básicos do idioma alemán (A1.1.) equivalentes a 6 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:
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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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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Portugués 

Materia Idioma moderno:
Segundo idioma
estranxeiro II:
Portugués

     

Código V01G180V01207      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Outros      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Carvalho de Sant Anna, Monica Heloane

Profesorado Carvalho de Sant Anna, Monica Heloane

Correo-e mheloane@gmail.com

Web http://estudoslusofonos.blogspot.com/ 

Descrición
xeral

Nesta materia preténdese que os alumnos teñan coñecementos da lingua (nivel A2 ata B1do Marco Común
Europeo de Referencia das linguas) e culturas de expresión portuguesa.
A materia será impartida en lingua portuguesa.

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 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 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. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

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. 

- saber
- saber facer

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. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG1 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. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
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CG2 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. 

- saber
- saber facer

CG3 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. 

- saber
- saber facer

CG11 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. 

- saber
- saber facer

CE14 Sentar as bases e desenvolver as habilidades de comprensión e expresión oral. - saber
- saber facer

CE15 Sentar as bases do repertorio léxico básico do segundo idioma estranxeiro e expandir estes
coñecementos a outras terminoloxías máis complexas. 

- saber

CE16 Desenvolver as nocións gramaticais básicas e expandir estes coñecementos a estruturas máis
complexas. 

- saber
- saber facer

CE17 Fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua en uso e a aplicación práctica dos
coñecementos gramaticais, léxicos e fraseolóxicos. 

- saber

CE18 Sentar as bases e desenvolver a comprensión e expresión oral e a correcta expresión gramatical. - saber

CE19 Sentar as bases e desenvolver a comprensión dos aspectos fundamentais socio-culturais e de
civilización dos países nos que se fala o segundo idioma estranxeiro. 

- saber
- saber facer

CE20 Mostrar un coñecemento medio-alto do segundo idioma como lingua estranxeira, o que inclúe as
perspectivas lingüística, comunicativa e de civilización. 

- saber
- saber facer

CE21 Mostrar a capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticais do segundo idioma
estranxeiro co propio. 

- saber
- saber facer

CE22 Mostrar a capacidade de contrastar aspectos de civilización propios das xentes que falan o segundo
idioma estranxeiro e alleos. 

- saber
- saber facer

CE147 Desenvolver o sentido de conciencia lingüística do segundo idioma estranxeiro como un sistema, dos
seus mecanismos e formas de expresión. 

- saber

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento do segundo idioma como lingua estranxeira o que inclúe as perspectivas lingúistica,
comunicativa e de cultura e civilización 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG11
CE14
CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CE20
CE21
CE22
CE147
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Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticais do segundo
idioma estranxeiro co propio 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG11
CE14
CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CE20
CE21
CE22
CE147

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

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG11
CE14
CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CE20
CE21
CE22
CE147

Contidos 

Tema  

Conteúdos gramaticais Conhecimento específico do idioma referentes do nível A2 ao nível B1 do
Marco Comum Europeu de Referência das Línguas.

Conteúdos lexicais Revisão de conteúdos do curso anterior.
Léxico específico do nível B1 do Marco Comum Europeu de Referência das
Línguas. 

Conteúdos Pragmáticos Expressão oral e escrita do idioma (trabalhos escritos e apresentações).
Compreensão oral e escrita do idioma (atividades diversas).
Expressões idiomáticas. 

Cultura Lusófona Alguns aspetos pertinentes à cultura dos países lusófonos. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 4 0 4

Actividades introdutorias 2 8 10

Eventos docentes e/ou divulgativos 4 12 16

Traballos de aula 6 8 14

Estudos/actividades previos 8 12 20

Presentacións/exposicións 8 20 28

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

6 30 36

Outros 6 6 12

Probas de resposta curta 4 0 4

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 0 2
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Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

2 2 4

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Apresentação do programa, diretrizes a serem cumpridas no decorrer do curso. 

Actividades introdutorias Revisão do conteúdo aprendido no curso anterior.
Exercícios orais e escritos. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Palestras, seminários e / outros eventos oferecidos na Faculdade ou em outros espaços culturais. 

Traballos de aula Trabalhos com foco específico na expressão oral a fim de avaliar o processo de aprendizagem do
idioma. 

Estudos/actividades
previos

Leitura de livros, contos, etc. com o propósito de incrementar o conhecimento do idioma.
Apresentação, em sala de aula, do conteúdo lido. 

Presentacións/exposicións Apresentações de trabalhos sobre aspetos da cultura lusófona. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma

Exercícios gramaticais com objetivo de verificar o processo de aprendizagem do idioma. 

Outros Trabalhos e atividades de reforço. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Apresentação do programa, diretrizes a serem cumpridas no decorrer
do curso.

Actividades introdutorias Revisão do conteúdo aprendido no curso anterior. Exercícios orais e
escritos.

Eventos docentes e/ou divulgativos Palestras, seminários e / ou eventos oferecidos na Faculdade ou em
outros espaços culturais.

Traballos de aula Trabalhos com foco específico na expressão oral a fim de avaliar o
processo de aprendizagem do idioma.

Estudos/actividades previos Leitura de livros, contos, etc.

Presentacións/exposicións Apresentação de trabalhos sobre aspetos da cultura lusófona.

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

A partir das explicações dadas em aula o professor espera que o
aluno possa resolver exercícios de maneira autônoma.

Outros Trabalhos e atividades de reforço.

Probas Descrición

Probas de resposta curta Provas com conteúdo gramatical.

Probas de resposta longa, de desenvolvemento Provas nas quais o aluno poderá mostrar o seu conhecimento
estrutural do idioma.

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

Provas com objetivo de verificar o nível da espressão oral do aluno.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Probas de resposta curta Prova de conteúdo especificamente gramatical. 15 CB2

CB3

CB4

CB5

CG2

CG3

CE15

CE16

CE17

CE21

CE22

CE147

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Prova em que o aluno demonstrará a sua
capacidade de compreensão de texto escrito em
português, também a sua capacidade de
argumentar, assim como a competência escrita do
idioma. 

50 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CE14

CE15

CE16

CE17

CE18

CE19

CE20

CE21

CE22

CE147

Probas prácticas, de execución de
tarefas reais e/ou simuladas.

Prova oral, apresentação de trabalhos, etc. 35 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG11

CE14

CE15

CE16

CE17

CE18

CE19

CE20

CE21

CE22

CE147

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Os alunos deverão escolher, de forma obrigatória nas duas primeiras semanas do quadrimestre em questão, entre duas
opções: um sistema de avaliação contínua (cf. supra descrição em "avaliación") ou um sistema de avaliação única. 
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Recomenda-se optar o primeiro, avaliação contínua, dado que se trata do ensino de uma língua estrangeira e é muito
recomendável assistir com regularidade às aulas. Quem não tiver a possibilidade de assistir a um mínimo de 80% das aulas
deve comunicar ao professorado. Assim mesmo, a não realização de provas ou exercícios parciais previstos pelo sistema de
avaliaçao contínua, supõe a obtenção de uma qualificação de 0 (zero) pontos na mesma.

A data do último exame de avaliação contínua coincidirá com a data do exame "avaliação única" destacada no calendário
oficial da FFT. A data do exame oral será acordada coa profesora para o período de exames. A prova oral deverá ser gravada
em forma de áudio com a devida autorização do aluno. É preciso superar ambas provas (escrita e oral) para superar
a matéria e, em caso de reprovação, deve recuperar ambas provas na convocatória de julho.

A avaliação única consiste numa prova escrita,  destacada no calendário oficial da FFT, seguida de outra prova oral que se
realizará no mesmo dia em salas de aula contíguas. A avaliação única será valorada da seguinte forma:

1. Prova escrita teórica-prática: 75% da nota final.

2. Prova oral: 25% da nota final. Esta prova será gravada em forma de áudio e a sua participação supõe o consetimento da
gravação.

A não apresentação em uma das provas, sem justificativa, supõe a obtenção de uma qualificação de 0 (zero) pontos na
mesma.

É necessário aprovar em ambas partes (escrita e oral) para obter a aprovaçao da matéria. caso não aprove em uma das
partes, o aluno deverá repetir o exame total (parte escrita e oral) en julho.

Os mesmos critérios de avaliação serão aplicados na segunda edição das atas (julho). A data da prova escrita será a
data destacada no calendário oficial da FFT. A prova oral será no mesmo dia, após o exame escrito. É preciso superar ambas
provas para ter a aprovação na matéria. A non presentación as provas supon a calificación de 0 (cero) puntos na mesma.

Cópia ou plágio nos respectivos exames de avaliação contínua ou única será penalizado com uma reprovação (nota
numérica zero) nas mesmas.

Recomenda-se a assistência regular às aulas e tutorias e a consulta de materiais e informações específicas na plataforma
Faitic, mesmo que não se siga o sistema de avaliação contínua.

Bibliografía. Fontes de información 
http://www.ciberduvidas.com/Júnior, Joaquim Mattoso Câmara, Estrutura da Língua Portuguesa, 19.ª ed., Petrópolis, Vozes,
1989. (ISBN: 85-326-0061-1).Coimbra, Isabel, e Coimbra, Olga. Gramática Ativa 1, 3.ª ed., Lisboa, Lidel, 2011. (ISBN:
978-972-757-638-8).Com ou sem Acento?, Porto, Porto Editora, 2012. (ISBN: 978.972.0.31936-4).Cristóvão, Fernando (dir. e
coord.). Dicionário Temático da Lusofonia, Lisboa, Texto Editores, 2005.(ISBN: 978-972-472-935-0).Dicionário da Língua
Portuguesa 2011, Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01564-8)Dicionário Editora de Espanhol-Português, Porto,
Porto Editora, 2008 (ISBN: 978-972-0-01371-2).Dicionário Editora de Inglês-Português. Acordo ortográfico. Porto, Porto
Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01491-7). Dicionário Editora de Português-Espanhol, Porto, Porto Editora, 2010 (ISBN:
978-972-0-01559-4).Dicionário Editora de Português-Inglês. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN:
978-972-0-01493-1).Dicionário Moderno de Sinónimos e Antónimos. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN:
978-972-0-05754-9).Dicionário Moderno de Verbos Portugueses, Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-05756-3).Novo
Corretor Aurélio 2, Ed. Positivo, 2010. [www.flip.pt].VVAA. FLiP 10. Correctores e Dicionários para o Microsoft Windows. Porto:
Priberam 2016.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Segundo idioma estranxeiro III: Portugués/V01G180V01306
Segundo idioma estranxeiro IV: Portugués/V01G180V01406
Segundo idioma estranxeiro V: Portugués/V01G180V01607

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Portugués/V01G180V01108
 
Outros comentarios
A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.

Aviso importante para o alumnado de intercambio (Erasmus): o ensino de Lingua Portuguesa na Uvigo é direccionad a un
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alumnado que ten as linguas galega / castelá como lingua materna, de maneira que a progresión é rápida. Non se
recomenda ao alumnado de intercambio que non teña un nivel B2 nestas linguas e un A2 (como mínimo) en Lingua
Portuguesa matricúlese nesta materia.
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Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Galego 

Materia Lingua: Lingua
A1, I: Expresión
escrita e oral:
Galego

     

Código V01G230V01101      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 1c

Lingua
impartición

     

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Palacio Sánchez, José Antonio

Profesorado Palacio Sánchez, José Antonio

Correo-e xpalacio@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Visión sistemática da normativa que rexe o uso da lingua galega, para que o alumnado chegue a te-lo
dominio necesario da norma gramatical que lle permita producir textos con corrección. Nas clases
presentaranse e comentaranse os diferentes aspectos da normativa actual: ortografía, morfoloxía, léxico e
sintaxe e estudaranse polo miúdo os que presenten unha aplicación máis problemática. O punto de partida é
o nivel C2 do Marco de referencia europeo para a aprendizaxe de linguas. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral - saber
- saber facer

CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo - saber
- saber facer

CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica - saber facer

CE22 Destrezas de tradución - saber facer

CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma - saber facer

CE25 Coñecementos de cultura xeral e civilización - saber

CE27 Capacidade de razoamento crítico - saber facer

CE33 Dominio oral e escrito da lingua propia - saber facer

CT1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e
correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia 

- saber
- saber facer

CT6 Capacidade de xestión da información - saber facer

CT9 Razoamento crítico - saber facer

CT14 Motivación pola calidade - Saber estar / ser

CT15 Aprendizaxe autónoma - Saber estar / ser

CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica - saber facer

CT23 Capacidade de traballo individual - saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Analizar e avaliar criticamente textos orais e escritos en lingua galega. CE3
CE4
CE18
CE22
CE27
CE33
CT1
CT6
CT9
CT15
CT23

Adquirir ou completar con coñecementos teóricos unha expresión oral e escrita en galego correcto,
adecuado e coherente. 

CE3
CE4
CE25
CE33
CT1
CT15
CT22

Adquirir autonomía para producir e corrixir textos orais e escritos, utilizando axeitadamente os recursos
da lingua galega. 

CE3
CE4
CE18
CE24
CE33
CT1
CT14
CT15

Contidos 

Tema  

1. A norma escrita da lingua galega 1.1. Os grafemas, os seus valores e usos
1.2. Acentuación
1.3. Signos ortográficos
1.4. Grupos consonánticos
1.5. Paradigmas morfolóxicos do galego 

2. Morfosintaxe 2.1. O artigo
2.2. O substantivo e o adxectivo
2.3. O pronome persoal (formas, contraccións, concorrencia de pronomes,
dativo de solidariedade e de interese interferencias, colocación,
interpolación)
2.4. Posesivos e demostrativos (formas, contraccións, usos especiais)
2.5. Cuantitativos e indefinidos
2.6. O verbo (morfoloxía, usos e valores dos tempos, formas nominais,
perífrases verbais)
2.7. O adverbio
2.8. A preposición
2.9. A conxunción

3. Tipos de textos 3.1. O texto e as súas propiedades: a coherencia, a cohesión, a
adecuación.
3.2. Os conectores textuais.
3.3. Tipos de textos: xornalísticos, publicitarios, científicos,
administrativos. 

4. O estándar oral galego 4.1. Pronuncia das vogais abertas e pechadas, da nasal velar e da
fricativa prepalatal xorda. 
4.2. Os grupos cultos. 
4.3. Elisións e contraccións na cadea fónica. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 12 12

Sesión maxistral 32 64 96

Traballos tutelados 0 8 8

Outros 0 18 18

Traballos de aula 12 0 12
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Resolución de problemas e/ou exercicios 4 0 4

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Os alumnos deberán entregar cada semana –aproximadamente– e nas datas fixadas un comentario
dirixido dun texto que se lles proporcionará. En conxunto, son doce textos que están á disposición
do alumnado no servizo de reprografía da facultade. Os comentarios deben ser persoais, e
penalizaranse moito a copia e o plaxio. 

Sesión maxistral Impartirase 1 hora e media de teoría tódolos luns. 

Traballos tutelados Traballo individual de aproximadamente 5 folios sobre unha das obras de lectura obrigatoria. Máis
có contido, é imprescindible a corrección do texto: redacción (puntuación, sintaxe, ortografía),
léxico, tipografía... O traballo entregarase antes do 12 de decembro de 2016. A copia ou o plaxio
total ou parcial no traballo serán motivo para que este traballo non se cualifique. Alegar
descoñecemento do que é un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabiliade neste aspecto. 

Outros Lectura de dúas das tres obras indicadas ó final da Bibliografía (unha das de Dahl e a de Molina).
Realización dun traballo individual sobre unha delas (Vid. «Traballos tutelados»). No exame final
haberá unha pregunta para comprobar que se leron as dúas. 

Traballos de aula Consistirán na realización de prácticas sobre os aspectos tratados na explicación teórica. Faranse
na última media hora dos luns e nas clases dos mércores. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

Para consultar dúbidas, o alumnado pode facelo na clase, nas horas
de titoría ou por correo electrónico. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma
autónoma

Realización correcta dos 12 comentarios dirixidos. Son textos con
cuestións que o alumno deberá responder coa axuda das fontes que
precise. O profesor corrixirá as respostas e o alumno deberá facer de
cada texto unha 2ª versión definitiva. Ó final de curso, o alumno
entregará os 24 textos nunha única carpeta. 

20 CE18

CE25

CE33

CT1

CT14

CT15

Traballos
tutelados Un traballo individual de aproximadamente 5 folios sobre unha das obras

de lectura obrigatoria. Máis có contido, é indispensable a corrección
lingüística e formal do texto: redacción, puntuación, ortografía, léxico,
tipografía. O traballo entregarase antes do 12 de decembro de 2016. 

10 CE4

CE25

CE33

CT9

CT14

CT23

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Haberá dúas probas. 1ª: día 16 de novembro; control de dominio total das
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. Esta parte deberán
repetila ó final do cuadrimestre tódolos alumnos que non consigan unha
puntuación de 60 puntos (de 100). 2ª proba: na data indicada no
calendario de exames da FFT; resolución de exercicios de uso de
pronomes, perífrases, infinitivos conxugados e calquera aspecto referido
ós contidos que figuran no programa. Corrección, para que quede nun
galego correcto, dun texto deturpado. Ademais, comprobación da lectura
das dúas obras de lectura obrigatoria.
A avaliación terá en conta o contido das respostas e tamén a súa
corrección lingüística. 

70 CE3

CE4

CE18

CE33

CT1

CT22

Outros comentarios e avaliación de Xullo

As porcentaxes indicadas soamente se aplicarán nos casos en que o alumno realice as dúas probas previstas e entregue os
12 comentarios dos textos e mailo traballo sobre a obra de lectura. Os alumnos que  se acollan ó sistema de avaliación
única, deben presentarse a un exame que se celebrará na data indicada no calendario de exames da FFT. Este exame será
similar ó que se propoñerá para a segunda edición das actas (xullo) e constará de dúas partes: Na 1ª, os alumnos deberán
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demostra-lo dominio das Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego (acentuación, uso do guión, grupos
consonánticos, contraccións, formación do plural, formación do feminino, paradigmas verbais, adverbios e locucións
adverbiais, etc.); se nesta parte o alumno obtivese menos de 40 puntos (de 100), non se corrixirá a 2ª parte. Na 2ª parte
(Morfosintaxe), o alumno deberá facer correctamente exercicios de uso de pronomes, perífrases, infinitivos conxugados e
calquera aspecto referido ós contidos que figuran no programa. Así mesmo, deberá corrixir, de modo que quede nun galego
correcto, un texto que se lle entregará deturpado. Farase media entre as dúas partes. Non se liberará ningunha parte para a
convocatoria de xullo. A adquisición do galego oral comprobarase nas clases prácticas. Con todo, para verifica-lo dominio da
lingua falada, o profesor convocará a unha entrevista ós alumnos que non o teñan ó comezo do curso. Os alumnos que
escollan o sistema de avaliación única tamén deberán face-las lecturas obrigatorias, sobre as que se lles formularán,
oralmente ou por escrito, algunhas cuestións para comprobar que as leron. Seguirase o mesmo sistema cos alumnos que
opten pola modalidade non presencial e con tódolos que concorran a unha 3ª convocatoria ou posteriores.

Bibliografía. Fontes de información 

Real Academia Galega, Dicionario da RAG, http://www.realacademiagalega.org/dicionario, 2012

NAVAZA BLANCO, G. (coord.), Diccionario Xerais castelán-galego de usos, frases e sinónimos, Vigo: Edicións Xerais, 2011

PENA, X. A. (dir.) et alii , Gran dicionario Cumio da lingua galega, Vigo: Edicións do Cumio, 2007

REAL ACADEMIA GALEGA, Dicionario da Real Academia Galega, Real Academia Galega academiagalega.org/dicionario, 1997
(1ª ed.)

RAG/ILG, Vocabulario ortográfico da lingua galega, http://ilg.usc.es, 

XOVE FERREIRO, Xosé (coord.), Novo dicionario da lingua galega, Santiago de Compostela: Obradoiro-Santillana, 2012

REAL ACADEMIA GALEGA, Dicionario castelán-galego da Real Academia Galega, A Coruña: Fundación Barrié de la Maza,
2005 (20ª ed.)

LEDO CABIDO, B. (dir), Dicionario da lingua galega, Vigo: Ir Indo, 2004

FERNÁNDEZ SALGADO, coord.), Dicionario Galaxia de usos e dificultades da lingua galega, Vigo: Galaxia, 2004

CARBALLEIRA ANLLO, X. Mª (coord.), Gran dicionario Xerais da lingua, Vigo: Edicións Xerais, 2009

REAL ACADEMIA GALEGA/INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, RAG-ILG,
2012 (23ª edición ou posterior).

HERMIDA GULÍAS, C., Gramática práctica (Morfoxintaxe), Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2006

FREIXEIRO MATO, X.R., Gramática da lingua galega II. Morfosintaxe, Vigo: A Nosa Terra, 2ª ed. 2006

DOSIL, B. e RIVEIRO, X, Dicionario de ortografía da lingua galega, A Coruña: Galinova, 2004

ÁLVAREZ BLANCO, R. e XOVE, X., Gramática da lingua galega, Vigo: Galaxia, 2002

ÁLVAREZ BLANCO, R., H. MONTEAGUDO e X. L. REGUEIRA, Gramática galega, Vigo: Galaxia, 1986

VOX-BIBLOGRAF, Diccionario esencial Vox galetelán, castellano-gallego, Barcelona: Biblograf, 2009 (4ª ed.)

GONZÁLEZ REI, B., Ortografía da lingua galega, A Coruña: Galinova, 2004

PENA, X. A. (direc.), Gran dicionario Século 21 da lingua galega, Edic. do Cumio/Edit. Galaxia, 2006

REGUEIRA, Xosé Luís, “Un modelo de estándar oral para a lingua galega”, D. Kremer (ed.) Actas do VI Congreso
Internacional de Estudios Galegos (La Habana), 2000

DHAL, Roald, Boy (Relatos de infancia), Rinoceronte, 2015

DAHL, Roald, Voando só, Rinoceronte, 2015

MOLINA, Mª Isabel, O ferreiro da lúa chea, Obradoiro, 2014

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Lingua A1, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego/V01G230V01301

 
Outros comentarios
Para aproba-la materia, os alumnos do programa Erasmus deberán ter un nivel avanzado de coñecemento (C2) de, polo
menos, unha das dúas linguas de traballo: galego e castelán.
Recoméndase a asistencia ás clases e o traballo diario e continuado. 
Aconséllase a consulta periódica de http://ocartafol.usc.es ou de
http://www.usc.es/gl/servizos/snl/terminoloxia/uip/index.html) e a subscrición ó “Boletín de recomendaciones” da Fundación
del Español Urgente (www.fundeu.es).
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Español 

Materia Lingua: Lingua
A1, I: Expresión
escrita e oral:
Español

     

Código V01G230V01102      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Lingua española

Coordinador/a Rodríguez Vega, María Regina

Profesorado Anaya Revuelta, Inmaculada
Rodríguez Vega, María Regina

Correo-e xinavega@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

A materia revisa en profundidade e reforza os coñecementos que posúen os discentes dunha das súas
linguas maternas, o español. Ademais, a materia incide na aplicación práctica da norma académica
adaptada á construción de discursos orais e escritos de carácter formal en contextos comunicativos diversos. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes
da vangarda do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- Saber estar / ser

CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral - saber

CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo - saber

CE10 Capacidade de traballo en equipo 

CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica - saber facer

CE27 Capacidade de razoamento crítico - Saber estar / ser

CT1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e
correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia 

- saber

CT12 Traballo en equipo - Saber estar / ser

CT15 Aprendizaxe autónoma - Saber estar / ser

CT18 Creatividade - Saber estar / ser
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CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica - saber facer

CT23 Capacidade de traballo individual - Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Desenvolver as habilidades de comprensión e de expresión escrita. CB2
CB3
CE4
CT1

Ampliar o repertorio léxico e textual na lingua materna español. CB1
CE3
CT15
CT23

Fomentar a aplicación práctica dos coñecementos gramaticais, léxicos e culturais á análise, creación e
revisión de todo tipo de textos. 

CB2
CE10
CE18
CT1
CT18

Capacitar ao alumnado para analizar, sintetizar e extraer de forma crítica a información principal e
secundaria dunha manifestación discursiva oral ou escrita e poñela en común. 

CB4
CE18
CE27
CT12

Proporcionarlle a información e ferramentas necesarias ao discente para que manexe con soltura os
recursos bibliográficos de calidade que contribúan a un óptimo desenvolvemento das actividades
profesionais de corrección, traducción e interpretación textual. 

CB5
CE4
CE27
CT22

Contidos 

Tema  

Tema 1. Aspectos avanzados da ortografía do
español. 

1.1. Últimos cambios normativos.
1.2. Uso de signos ortográficos.
1.3. Maiúsculas e minúsculas.
1.4. Dificultades específicas. 

Tema 2. Ortotipografía. 2.1. Ortotipografía dos elementos tipográficos.
2.2. As referencias bibliográficas. 

Tema 3. Textura discursiva. 3.1. Coherencia e cohesión textual. 
3.2. Xéneros discursivos e secuencias textuais. 
3.3. Modos de organización do discurso. 

Tema 4: A comunicación oral 4.1. O ensino do discurso oral
4.2. Elementos da comunicación oral
4.3. Claves para falar en público 

Tema 5: Cómo planificar unha presentación 5.1. Elaborar o mensaxe
5.2. Organizar o contido
5.3. Expoñer con eficacia 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 3 5

Sesión maxistral 18 45 63

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

14 21 35

Resolución de problemas e/ou exercicios 6 18 24

Traballos de aula 4 8 12

Probas de tipo test 2 0 2

Traballos e proxectos 2 7 9

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición
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Actividades
introdutorias

Actividade introdutoria. Durante a primeira sesión buscarase recoller información sobre os
coñecementos de partida, os intereses e as motivacións dos discentes. Ademais da presentación
da materia, farase unha pequena proba inicial (non puntuable na avaliación final) que servirá como
valoración de nivel. 

Sesión maxistral Actividade teórica. Consiste na exposición dos contidos xerais da materia co obxectivo de
comunicar coñecementos e metodoloxías de análise. As explicacións estarán ordenadas e ben
estruturadas e contarán con exemplos claros que aseguren a comprensión dos contidos.
Ocasionalmente poderán estar apoiadas por presentacións. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Formularanse na aula ou a través da plataforma TEMA unha serie de problemas e exercicios
relacionados coa materia traballada nas clases. O obxectivo é reflexionar e relacionar teoría e
práctica. Tamén constitúe unha actividade básica para reforzar os coñecementos que se van
adquirindo. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Formularanse na aula unha serie de problemas e exercicios relacionados coa materia traballada
nas clases. O obxectivo é reflexionar e relacionar teoría e práctica. Tamén constitúe unha
actividade básica para reforzar os coñecementos que se van adquirindo. Neste caso, non se
realizarán de forma autónoma, senón coa colaboración de todo o alumnado na liña dos debates,
discusións e posta en común de información. 

Traballos de aula Actividade práctica orientada na aula polo docente. Aínda que o alumnado poderá traballar de
forma autónoma na materia, estes traballos de aula terán como obxectivo a proposta de certas
actividades que se desenvolverán coa colaboración de alumnos e docente durante catro sesións
presenciais dunha hora cada unha. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula Para a realización de problemas e/ou exercicios de forma autónoma, reservarase un tempo de
atención personalizada co fin de atender e resolver as dúbidas do alumnado. Os discentes que o
desexen poderán concertar horas de consulta coas profesoras de forma adicional ao horario
establecido para as titorías.

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Para a realización de problemas e/ou exercicios de forma autónoma, reservarase un tempo de
atención personalizada co fin de atender e resolver as dúbidas do alumnado. Os discentes que o
desexen poderán concertar horas de consulta coas profesoras de forma adicional ao horario
establecido para as titorías.

Probas Descrición

Traballos e proxectos Para a realización de problemas e/ou exercicios de forma autónoma, reservarase un tempo de
atención personalizada co fin de atender e resolver as dúbidas do alumnado. Os discentes que o
desexen poderán concertar horas de consulta coas profesoras de forma adicional ao horario
establecido para as titorías.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Probas de
tipo test

Consistirá nun exame que abordará os contidos do curso. Realizarase na
data establecida no calendario de exames aprobado en Xunta de FFT. 

25 CB1

CE4

CT1

CT23

Traballos e
proxectos

Consistirá na elaboración de tres traballos propostos na clase e a través
de faitic. Nos dous primeiros, con data de entrega a primeira semana de
outubro e a primeira semana de novembro, avaliarase a competencia do
alumnado no relativo ao dominio das técnicas e mecanismos de
corrección, síntese e redacción dun texto; o terceiro traballo consistirá na
elaboración e exposición dunha presentación oral realizada en grupo de 3
ou 4 persoas que se realizará durante as horas prácticas de clase do mes
de novembro. Na presentación é preciso que falen todos os membros do
grupo para poder ser avaliados. 

75 CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE10

CE18

CE27

CT12

CT15

CT18

CT22
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Outros comentarios e avaliación de Xullo

Ao inicio do curso, o alumnado deberá decidir a forma de avaliación pola que opta, é dicir, avaliación continua (asistencia
regular, traballos de aula, presentacións, proxectos, probas, etc.) ou avaliación única. Os discentes que se acollan ao
sistema de avaliación única realizarán un exame no que terán cabida cuestións teóricas e prácticas e que terá lugar o
mesmo día que para o alumnado de aviación continua, de acordo co calendario oficial de exames.  O alumnado que opte
pola avaliación continua e que non supere a materia ao final do cuadrimestre poderá presentarse á convocatoria oficial de
xullo e ás sucesivas convocatorias, nas que non se gardarán as cualificacións obtidas nos distintos traballos e probas. A
avaliación en xullo consistirá nun exame que terá lugar na data oficial marcada pola FFT. 

O estudantado Erasmus poderá realizar as probas coa axuda dun dicionario.

En todos os traballos e proxectos propostos ao longo do curso penalizaranse os erros ortográficos, os erros na expresión, as
incoherencias sintácticas, etc. Se durante a corrección de actividades e traballos detéctase copia ou plaxio, os referidos
traballos non se valorarán.

A entrega de exercicios e traballos farase a través de Faitic. Dos tres traballos avaliados, o último terá que exporse
oralmente nas clases de prácticas do mes de novembro e decembro.

Do 12 ao 14 de decembro haberá sesións sen docencia dedicadas ao  estudo/revisión.

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.

Bibliografía. Fontes de información 

Martínez de Sousa, José, Ortografía y ortotipografía del español actual, Gijón: Trea, 2004

Real Academia Española, Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa, 2010

Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, Santillana, 2005

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, Nueva gramática de la lengua española, Madrid:
Espasa, 2009

Calsamiglia Blancafort, Helena y Tusón Valls, Amparo, Manual de análisis del discurso, Barcelona: Ariel, 2007

Gómez Torrego, Leonardo, Ortografía y Gramática. Las normas académicas: últimos cambios, Madrid: SM, 2011

Sánchez Lobato, Jesús (coord.), Saber escribir, Madrid: Aguilar, 2010

Briz, Antonio (coord.), Saber hablar, Madrid: Aguilar, 2008

Montolio, Estrella (dir.), Manual de escritura: académica y profesional, Barcelona: Ariel, 2014

Ballenato, Guillermo, Hablar en público, Madrid: Pirámide,, 2008

Ballenato, Guillermo , Comunicación eficaz, Madrid: Pirámide, 2013

Cortés Rodríguez, Luis , Comentario pragmático de comunicación oral, Madrid: Arco libros, 2008

Ao longo do curso poderán indicarse outras lecturas específicas.

Recomendacións 

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

 
Outros comentarios
Para o estudantado Erasmus, recoméndase que o nivel de español sexa como mínimo B1.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés 

Materia Idioma moderno:
Idioma 1, I:
Inglés

     

Código V01G230V01103      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 9   FB 1 1c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Pérez Paz, María Flor
Rodríguez Vázquez, Rosalía

Profesorado Pérez Paz, María Flor
Rodríguez Vázquez, Rosalía

Correo-e mflor@uvigo.es
rosalia@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Esta materia céntrase na consolidación das competencias lingüísticas e comunicativas a nivel avanzado,
prestando especial atención ás destrezas de audición e produción oral.
O nivel final do curso é C1, segundo os estándares do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica ou ética. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer

CE1 Dominio de linguas estranxeiras - saber
- saber facer

CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras - saber

CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo - saber
- saber facer

CE10 Capacidade de traballo en equipo - saber facer
- Saber estar / ser

CE11 Capacidade de deseñar e xerir proxectos - saber facer

CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica - saber facer

CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma - saber facer
- Saber estar / ser

CE27 Capacidade de razoamento crítico - saber facer
- Saber estar / ser
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CT3 Capacidade de organización e planificación de proxectos - saber facer
- Saber estar / ser

CT9 Razoamento crítico - saber facer
- Saber estar / ser

CT12 Traballo en equipo - saber facer
- Saber estar / ser

CT15 Aprendizaxe autónoma - saber facer
- Saber estar / ser

CT17 Comprensión doutras culturas e costumes - saber facer
- Saber estar / ser

CT23 Capacidade de traballo individual - saber facer
- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Desenvolvemento do sentido de conciencia lingüística, dos mecanismos gramaticais e das formas de
expresión do inglés. 

CB4
CB5
CE1
CE4
CE18
CT15
CT23

Adquisición das habilidades de comprensión e expresión oral en inglés a nivel avanzado. CB2
CB5
CE1
CE4
CE18
CT15
CT23

Adquisición e utilización do repertorio léxico de nivel avanzado do inglés entroncado coa temática a tratar
nos contidos. 

CB2
CB4
CB5
CE1
CE4
CE24
CT15
CT23

Adquisición da capacidade para desenvolverse cun nivel avanzado en inglés a través de presentacións na
clase, individualmente ou en grupo. 

CB2
CB4
CB5
CE1
CE2
CE4
CE10
CE11
CE18
CE24
CE27
CT3
CT9
CT12
CT17

Promoción da autonomía do alumnado para desenvolver unha competencia comprensiva de nivel
avanzado de diversos tipos de textos en inglés. 

CB3
CB5
CE1
CE4
CE18
CE24
CT15
CT17
CT23

Contidos 

Tema  
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I. THE PRONUNCIATION OF ENGLISH
[Clases teóricas. Docente: Rosalía Rodríguez
Vázquez] 

1. The pronunciation of vowels and consonants:
1.1. Phonemes and allophones: The IPA chart
1.2. Sounds and spellings

2. Word stress and sentence stress:
2.1. Strong and weak vowels, syllables and words
2.2. Rhythm and rhymes

3. The accents of English: 
3.1. RP, GA
3.2. Other 'Englishes'

4. Intonation:
4.1. Statements and questions
4.2. Other intonation patterns

II. LISTENING
[Clases prácticas. Docentes: Mª Flor Pérez Paz,
Rosalía Rodríguez Vázquez] 

1. Strategies:
1.1. Listening for general meaning and for specific information 
1.2. Coping with unknown vocabulary 
1.3. Coping with different accents

2. Listening practice:
2.1. News programmes
2.2. Interviews 
2.3. Academic lectures 
2.4. TV and films

III. SPEAKING
[Clases prácticas. Docentes: Mª Flor Pérez Paz,
Rosalía Rodríguez Vázquez] 

1. Speech vs. Writing:
1.1. Characteristics of spoken language
1.2. Register and style 

2. Speaking practice:
2.1. Ordinary conversation: making introductions, answering questions,
stating an opinion
2.2. Building arguments: using language to describe, compare and
contrast, hypothesise and comment upon a topic
2.3. Structuring and delivering academic presentations

IV. VOCABULARY
[Clases teóricas. Docente: Rosalía Rodríguez
Vázquez] 

1. British and American English vocabulary

2. The language of the media:
2.1. Advertising and the mass media 
2.2. The language of the written press

3. Academic language:
3.1. From twit to essay
3.2.The language of academic texts

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 1 3

Sesión maxistral 12 16 28

Resolución de problemas e/ou exercicios 18 36 54

Prácticas autónomas a través de TIC 0 8 8

Eventos docentes e/ou divulgativos 4 4 8

Presentacións/exposicións 24 40 64

Probas de resposta curta 6 24 30

Resolución de problemas e/ou exercicios 6 24 30

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición
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Actividades introdutorias Presentación da materia ao alumnado (semana 1 de curso). 

Sesión maxistral Sesións teóricas. Explicacións de contidos de tipo gramatical, de vocabulario ou das destrezas
comunicativas por parte da docente. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Sesións prácticas. Formulación, análise e resolución de exercicios prácticos relacionados cos
contidos gramaticais e léxicos e as destrezas comunicativas. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Traballo autónomo. Resolución de exercicios prácticos relacionados cos contidos gramaticais,
léxicos e as destrezas comunicativas de forma autónoma a través da plataforma de docencia en
liña. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Actividades formativas. Asistencia a charlas e/ou seminarios impartidos por profesorado externo na
facultade. 

Presentacións/exposicións Probas de competencia oral, que serán avaliadas ou ben por medio dunha exposición na aula ou
ben por medio dunha gravación de vídeo/audio realizada polo alumnado. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Presentacións/exposicións Para resolver as dúbidas sobre a materia e/ou as probas e presentacións orais que haxa que
preparar e expoñer, as/os docentes atenderán ao alumnado nos seus despachos en horario de
titorías. É recomendable que o alumnado informe ás/aos docentes con antelación da súa
intención de asistir a unha sesión de titorías. Dito aviso será feito ben na aula, ben por medio do
correo electrónico. En ningún caso se desenvolverán sesións de titorías por correo electrónico.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Presentacións/exposicións Durante as sesión prácticas das semanas 5-6 e as
semanas 11-12, o alumnado fará presentacións
orais na aula que serán avaliadas con respecto á
destreza de "Speaking".
Se as docentes o considerasen necesario por
cuestións de tempo e/ou organización da docencia,
as presentacións orais substituiranse por gravacións
de vídeo/audio que o alumnado entregará nas datas
sinaladas. 

40 CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE4

CE10

CE11

CE18

CE24

CE27

CT9

CT12

CT15

CT17

CT23

Probas de resposta curta Nas sesión prácticas das semanas 6 e 12, o
alumnado será avaliado da destreza de "Listening"
por medio de exercicios de resposta curta. 

20 CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE4

CE18

CE24

CT15

CT17

CT23
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Resolución de problemas e/ou
exercicios

Nas sesións teóricas das semanas 6 e 12, o
alumnado será avaliado dos contidos teóricos da
materia. 

40 CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE4

CE18

CE24

CT15

CT17

CT23

Outros comentarios e avaliación de Xullo

a) Primeira edición de actas: 

a.1) Avaliación continua:

O dominio das competencias lingüísticas e comunicativas a nivel C1 será avaliado por medio de dúas probas parciais para
cada unha das destrezas especificadas no programa.

As probas orais, en forma de presentacións, terán lugar durante as sesións prácticas das semanas 5-6 e 11-12 (as datas
correspóndense coas datas de clases para os diferentes grupos) -- as docentes resérvanse o dereito de substituíren as
probas orais de aula por probas orais gravadas polo alumnado e entregadas nas datas que se indiquen. As probas de contido
teórico terán lugar durante as sesións teóricas das semanas 6 e 12 (as datas correspóndense coas datas das clases nesas
semanas). As probas de escoita terán lugar durante as sesións prácticas das semanas 6 e 12. Se alguén realiza só unha
proba parcial, a súa nota corresponderase coa nota ponderada obtida nesa proba.

En ningún caso se realizarán probas parciais en datas diferentes ás especificadas nesta guía docente.

Para aprobar a materia, o alumnado deberá aprobar cada unha das destrezas que se avalían, isto é, destrezas de audición e
produción oral, así coma contidos teóricos. O suspenso nunha destas partes implica un suspenso na materia.

De suspender algunha(s) das partes, o alumnado examinarase no mes de xullo da(s) parte(s) suspensa(s) (para máis
detalles, véxase apdo. b). De non aprobar en xullo, o alumnado deberá examinarse de todas as destrezas no seguinte curso
académico (non se gardarán notas parciais das distintas destrezas dun curso para outro).

A realización dunha ou varias das probas parciais ou notas obtidas pola participación activa do alumnado nas sesións
docentes implica a aceptación do sistema de avaliación continua por parte do alumnado. O alumnado avaliado mediante o
sistema de avaliación continua non poderá presentarse ao exame final e a súa nota da primeira edición de actas
corresponderá ao cómputo das notas obtidas na(s) proba(s) realizada(s) durante o curso.

a.2) Avaliación única:

O alumnado que non realice ningún exame parcial poderá presentarse a un exame único (100% da cualificación final), que
terá lugar na data oficial establecida no calendario de exames da Facultade de Filoloxía e Tradución. Ese exame terá
asignadas as porcentaxes que seguen: escoita (20%); produción oral (40%); contidos teóricos (40%), divididos entre
vocabulario (20%) e fonética-fonoloxía (20%).

Para aprobar a materia, o alumnado que se presente ao exame único deberá aprobar cada unha das destrezas que se
avalían, isto é, destrezas de audición e produción oral, así coma contidos teóricos. O suspenso nunha destas partes implica
un suspenso na materia.

De suspender algunha(s) das partes das que consta o exame único, o alumnado examinarase no mes de xullo da(s) parte(s)
suspensa(s) (para máis detalles, véxase apdo. b). De non aprobar en xullo, o alumnado deberá examinarse de todas as
destrezas no seguinte curso académico (non se gardarán notas parciais das distintas destrezas dun curso para outro).

Como se indicou anteriormente, o alumnado que teña obtido algunha nota polo sistema de avaliación continua non poderá
realizar o exame único.

b) Segunda edición de actas (xullo):
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O alumnado que suspenda a avaliación continua ou, de ser o caso, o exame final, será avaliado mediante o exame único que
o centro fixe oficialmente para o mes de xullo. Este exame computará coma o 100% da nota e constará de diversas partes
correspondentes a escoita (20%); produción oral (40%); contidos teóricos (40%), divididos entre vocabulario (20%) e
fonética-fonoloxía (20%).

Tal e como se explicou no apdo. a), a este exame poderá presentarse o alumnado que teña suspensa algunha das partes da
materia. O alumnado deberá examinarse só da(s) parte(s) que ten suspensa(s) e gardaránselle as notas parciais das outras
partes obtidas ben ao longo do curso, ben no exame único (ditas notas só se gardarán ata a convocatoria de xullo, en
ningún caso durante máis tempo).

Durante a realización dos exames non se permite a utilización de dicionarios, ordenador, teléfono móbil, nin a conexión a
Internet.

Bibliografía. Fontes de información 

 

Brazil, David (1994) Pronunciation for Advanced Learners of English. Cambridge: Cambridge University Press.

Smith, Jonathan and Annette Margolis (2012) English for academic study: Pronunciation. Reading (England): Garnet.

 

Cauldwell, Richard (2003) Streaming speech: listening and pronunciation for advanced learners of English. Birmingham:
Speech in Action.

 

McCormack, Joan and Sebastian Watkins (2012) English for academic study: Speaking. Reading (England): Garnet.

 

Colin Campbell (2012) English for academic study: Vocabulary. Reading (England): Garnet.

 

Burgess, Sally and Amanda Thomas, (2014) Gold Advanced Coursebook. Essex: Pearson Education Limited

Hewings, Martin (2005) Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.

McCarthy, Michael & Felicity O'Dell (2004) English Idioms in Use. Cambridge: Cambridge University Press.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés/V01G230V01203

 
Outros comentarios
Recoméndase unha aplicación constante e seria no estudo da materia. O alumnado que non posúa o nivel de partida B2 terá
que procurar formación en inglés pola súa conta (EOI, Centro de Linguas, materiais bibliográficos, etc.). 

O alumnado deberá consultar a plataforma de axuda á docencia (www.faitic.uvigo.es) con asiduidade e, en calquera caso,
sempre antes das sesións presenciais, xa que moitos dos materiais utilizados nas clases serán colgados nesa plataforma con
antelación.
É responsabilidade do alumnado estar ao tanto das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar. Esas datas serán
publicaradas na citada plataforma.

Durante as clases, o alumnado non poderá utilizar dispositivos móbiles (iPhone, Blackberry, tableta, PDA ou similares) nin
computadores, a non ser que a(s) docente(s) permitan ou requiran a utilización destes dispositivos con algunha finalidade
pedagóxica.

Cómpre lembrar ao alumnado que debe respectar os dereitos de copyright, tanto dos libros utilizados como apoio á docencia
coma dos materiais orixinais elaborados e facilitados polas docentes na aula ou a través da plataforma de apoio á docencia.
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Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés 

Materia Idioma moderno:
Idioma 1, I:
Francés

     

Código V01G230V01104      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 9   FB 1 1c

Lingua
impartición

Francés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Alonso Rodríguez, Inés

Profesorado Alonso Rodríguez, Inés

Correo-e ialonso@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Os obxectivos da materia son repasar os coñecementos morfosintácticos de base e asentar os
coñecementos gramaticais, practicar a fonética para perfeccionar a pronuncia e a expresión oral e tamén
para ampliar a capacidade de comprensión e expresión na escrita e na fala para atinxir un nivel C1.1. Os
alumnos deben ter un nivel B2 consolidado. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CE1 Dominio de linguas estranxeiras - saber
- saber facer

CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras - saber

CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo - saber
- saber facer

CE10 Capacidade de traballo en equipo - saber facer
- Saber estar / ser

CE12 Posuír unha ampla cultura - saber

CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica - saber facer

CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma - saber facer
- Saber estar / ser

CE30 Coñecemento de idiomas - saber
- saber facer

CE32 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade - Saber estar / ser

CT2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira - saber

CT15 Aprendizaxe autónoma - saber facer
- Saber estar / ser

CT17 Comprensión doutras culturas e costumes - saber
- Saber estar / ser

CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica - saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Sentar as bases e desenvolver as habilidades de comprensión e expresión oral. CE1
CE10
CE18
CE30
CT2
CT15
CT17
CT22

Desenvolver o sentido da consciencia lingüística das variantes da lingua francesa coma un sistema
lingüístico-cultural, dos seus mecanismos gramaticais e das súas formas de expresión. 

CE1
CE4
CE24
CE30

Adquirir a capacidade de discriminación entre norma e uso axeitada a cada situación comunicativa. CE2
CE4
CE12
CE18
CE30
CE32
CT17

Contidos 

Tema  

I.- Théorie 

– Révision morphosyntaxique de base : le nom et l'article, genre et
nombre - la possession - 

– Structure de la phrase simple : l'ordre des mots : place des pronoms, la
négation, les adverbes, l'adjectif.

– La phrase passive.

– Subordonnées complétives : L'expression de la pensée, de la volonté,
des sentiments.- Le discours direct et indirect.

II- Pratique A.– Orthoépie : Pratique de la prononciation.-–La prosodie : le rythme et
l'accentuation, la mélodie et l'intonation.
B.-- Civilisation : Les médias français - L'espace géographique français - La
France et la Francophonie.
C.-- Livre de lecture : "Je te regarde - Europe conexión - Extrêmophile",
d'Alexandra Badéa. Paris : L'Arche, 2015.

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 15 15 30

Traballos tutelados 2 10 12

Prácticas de laboratorio 15 15 30

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

30 45 75

Outros 0 30 30

Prácticas autónomas a través de TIC 0 25 25

Resolución de problemas e/ou exercicios 5 5 10

Outras 5 8 13

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Presentación e exposición teórica na aula con axuda de medios audiovisuais. 

Traballos tutelados Estes traballos serán feitos baixo a supervisión e a corrección da profesora antes da corrección
final. 
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Prácticas de laboratorio Prácticas de comprensión da lingua falada: escoita de gravacións e exercicios de pronuncia e de
comprensión. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Realización de exercicios baseados nos contidos teóricos. 

Outros Exercicios de expresión oral e de debate 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Exercicios de escoita e comprensión de textos disponíveis na plataforma Tema 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos tutelados Estes traballos serán feitos baixo a supervisión e a corrección da profesora
antes da corrección final. 

Prácticas autónomas a través de TIC Estes exercicios serán corrixidos individualmente ou en grupo na aula.

Resolución de problemas e/ou exercicios de
forma autónoma

Estes exercicios serán corrixidos individualmente ou en grupo na aula.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Prácticas de laboratorio Exercicios de práctica da lingua francesa, de reformulación
ou de comprensión e tamén de corrección fonética. 

10 CE1

CE18

CE30

CT2

Traballos tutelados –Presentación do traballo de síntese de tres artigos de xornal
nos que se trata en profundidade un tema de actualidade e
en relación coa civilización francófona.

–Ficha de lectura sobre o libro de lectura 

20 CE10

CE12

CE18

CE24

CE32

CT2

CT15

CT17

CT22

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Probas de comprensión ou ditados 5 CE4

CT2

CT15

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Probas de coñecemento e práctica da lingua francesa 5 CE4

CE30

CT15

CT22

Outras Exame final sobre os coñecementos adquiridos durante o
curso, tanto na práctica coma na teoría. Este exame farase
na data establecida no calendario oficial da FFT. 

60 CE1

CE4

CE30

CT15

CT22

Outros comentarios e avaliación de Xullo
A avaliación é contínua. 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 tódalas destrezas. En caso de plaxio, a nota é de
suspenso.

Primeira edición das actas: Nesta primeira edición das actas haberá unha avaliación única para o alumno 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 contínua. Nese caso fará unha proba única teórico-práctica, esa nota contabilizará 50% para a parte práctica e

Páxina 3 de 4



50% para a parte teórica. Cada parte terá que acadar unha nota mínima de 5. Estes exames, o da evaluación contínua e o
da evaluación final, terán lugar na data establecida no calendario de exames aprobado en xunta da FFT.

Segunda edición das actas: Os alumnos de evaluación contínua e de evaluación final 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. Para aprobar a materia cada parte deberá acadar unha nota mínima de 5. A data
do exame de xullo será a indicada no calendario oficial de exames da FFT.

Bibliografía. Fontes de información 

Jennepin, Léon-Dufour , Nouvelle grammaire du français, Hachette , 2004 

Joëlle Gardes-Tamine, L'Ordre des mots, A. Colin, 2013

Abry & Chalaron, Les 500 exercices de phonétique , Hachette, 2011

M. Daniels, France, La visite, DVD - www.france-la-visite.com/, RMN & Montparnasse éditions, 

Alexandra Badéa, Je te regarde - Europe connexion - Extrêmophile, L'Arche, 2015

Stéphanie Callet, Entraînez-vous de A à Z, PUG, 2016

Stéphanie Callet , Répertoire des difficultés du français, PUG , 2013

Stéphanie Callet , Réperoire orthographique du français, PUG, 2015

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés/V01G230V01204
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés/V01G230V01304
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés/V01G230V01404

 
Outros comentarios
Recomendamos o estudo continuado da materia, a consulta da gramática recomendada para realizar os exercicios prácticos
e a autocorrección, consultar tamén a plataforma de teleensino Tema. O nivel recomendado para seguir as clases é un nivel
B2.

Páxina 4 de 4



Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés 

Materia Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Inglés

     

Código V01G230V01105      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 9   FB 1 1c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Martínez Insua, Ana Elina

Profesorado Martínez Insua, Ana Elina

Correo-e minsua@uvigo.es

Web http://webs.uvigo.es/webh04/index.php 

Descrición
xeral

A materia pretende a consecución e consolidación das destrezas comunicativas e lingüísticas en grao de
usuario competente. O obxectivo conxunto de Idioma 2, I: Inglés e Idioma 2, II: Inglés é o de acadar
competencias orais e escritas, pasivas e tamén activas propias do nivel B2+ (Marco Europeo de Referencia).
O curso terá unha orientación práctica. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes
da vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE1 Dominio de linguas estranxeiras - saber

CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo - saber

CE10 Capacidade de traballo en equipo - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE17 Capacidade de tomar decisións - saber
- saber facer
- Saber estar / ser
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CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE25 Coñecementos de cultura xeral e civilización - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE27 Capacidade de razoamento crítico - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE30 Coñecemento de idiomas - saber
- saber facer

CE32 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT3 Capacidade de organización e planificación de proxectos - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT5 Coñecementos de informática aplicada - saber
- saber facer

CT6 Capacidade de xestión da información - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT7 Toma de decisións - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT9 Razoamento crítico - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT11 Habilidades nas relacións interpersoais - saber facer
- Saber estar / ser

CT12 Traballo en equipo - saber facer
- Saber estar / ser

CT14 Motivación pola calidade - saber facer
- Saber estar / ser

CT15 Aprendizaxe autónoma - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT17 Comprensión doutras culturas e costumes - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT18 Creatividade - saber facer

CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT23 Capacidade de traballo individual - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Desenvolver as destrezas de comprensión e expresión oral e escrita CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE4
CE10
CE17
CE18
CE24
CE25
CE27
CE30
CE32
CT2
CT5
CT6
CT7
CT10
CT11
CT12
CT14
CT15
CT17
CT18
CT22
CT23

Afianzar nocións gramaticais básicas da lingua inglesa e expandir tales coñecementos a estruturas
complexas 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE4
CE10
CE17
CE18
CE27
CE30
CT2
CT3
CT6
CT7
CT9
CT10
CT12
CT15
CT17
CT22
CT23
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Adquirir e consolidar un repertorio léxico avanzado da lingua inglesa CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE4
CE17
CE18
CE24
CE27
CE30
CE32
CT2
CT5
CT6
CT7
CT10
CT12
CT14
CT15
CT17
CT22
CT23

Estimular as capacidades de traballo autónomo e traballo en equipo do alumnado para acadaren
competencia comprensiva e expresiva de diversos tipos de texto en lingua inglesa 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE4
CE10
CE17
CE18
CE24
CE25
CE27
CE30
CE32
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT9
CT10
CT11
CT12
CT14
CT15
CT17
CT22
CT23

Contidos 

Tema  
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1. Use of English - (In)Direct questions
- Verbal tenses:
· Narrative tenses
· Future forms
· Present perfect and Past simple
· Present perfect simple and Present perfect continuous
· Future perfect and future continuous
- Passive voice
- Modality:
· Expression of habits
· Expression of regrets and wishes
· Expression of prohibitions, obligation, permission, ability, etc.
- Conditionals (zero, first, second) 

2. Reading - Articles (various sources and formats)
- Advertisements (job, language courses, leaflets, etc)
- Extracts from books
- Other 

All of them about different topics and drawn from various sources, not
necessarily the textbook. 

3. Listening and speaking - Discussions
- Monologues
- Dialogues
- Conversations
- Interviews (TV, radio, etc)

All of them about different topics and drawn from various sources, not
necessarily the textbook.

4. Writing - Organisation and connection of ideas
- Organisation and connection of paragraphs
- Use of adverbs and linkers
- Letters and e-mails (informal letter, formal letter, covering letter, letter
of complaint)
- Opinion essays

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Resolución de problemas e/ou exercicios 22 44 66

Traballos de aula 18 25 43

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 36 36

Titoría en grupo 8 0 8

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

16 33 49

Outras 11 10 21

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Actividades encamiñadas a presentar a materia, tomar contacto co alumnado e reunir información
sobre o seu nivel de coñecemento da lingua inglesa. Nesta sesión será explicado en detalle o
proceso de avaliación que se seguirá na materia. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Análise e resolución de exercicios prácticos relacionados cos contidos gramaticais e léxicos, así
como coas destrezas comunicativas 

Traballos de aula Práctica das catro destrezas comunicativas: comprensión oral (listening), expresión oral (speaking,
comprensión escrita (reading) e expresión escrita (writing), así como da destreza lingüística (use of
English) 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma. 
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Titoría en grupo Revisión conxunta, por parte de alumnado e profesorado, do desenvolvemento de actividades da
materia e do proceso de aprendizaxe. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Actividades
introdutorias

Por atención personalizada enténdese atención na aula e en horario de titorías, así como atención a
través da plataforma Faitic. Entre os obxectivos da atención personalizada están a orientación xeral
sobre a materia, o fomento de estratexias de aprendizaxe, facer indicacións sobre os traballos e
exercicios, analizar os resultados obtidos en probas xa realizadas ou o asesoramento para a
superación do curso.

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Por atención personalizada enténdese atención na aula e en horario de titorías, así como atención a
través da plataforma Faitic. Entre os obxectivos da atención personalizada están a orientación xeral
sobre a materia, o fomento de estratexias de aprendizaxe, facer indicacións sobre os traballos e
exercicios, analizar os resultados obtidos en probas xa realizadas ou o asesoramento para a
superación do curso.

Traballos de aula Por atención personalizada enténdese atención na aula e en horario de titorías, así como atención a
través da plataforma Faitic. Entre os obxectivos da atención personalizada están a orientación xeral
sobre a materia, o fomento de estratexias de aprendizaxe, facer indicacións sobre os traballos e
exercicios, analizar os resultados obtidos en probas xa realizadas ou o asesoramento para a
superación do curso.

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Por atención personalizada enténdese atención na aula e en horario de titorías, así como atención a
través da plataforma Faitic. Entre os obxectivos da atención personalizada están a orientación xeral
sobre a materia, o fomento de estratexias de aprendizaxe, facer indicacións sobre os traballos e
exercicios, analizar os resultados obtidos en probas xa realizadas ou o asesoramento para a
superación do curso.

Titoría en grupo Por atención personalizada enténdese atención na aula e en horario de titorías, así como atención a
través da plataforma Faitic. Entre os obxectivos da atención personalizada están a orientación xeral
sobre a materia, o fomento de estratexias de aprendizaxe, facer indicacións sobre os traballos e
exercicios, analizar os resultados obtidos en probas xa realizadas ou o asesoramento para a
superación do curso.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Probas prácticas, de
execución de tarefas
reais e/ou simuladas.

Probas prácticas de execución de tarefas relacionadas coas
destrezas adquiridas 

80 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE4

CE17

CE18

CE25

CE27

CE30

CE32

CT2

CT3

CT5

CT6

CT7

CT9

CT10

CT11

CT12

CT14

CT15

CT17

CT18

CT22

CT23
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Outras O alumnado deberá ler unha ou dúas obras curtas (os títulos
indicaranse o primeiro día de clase, na presentación) que
será(n) avaliada(s) mediante probas orais 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE4

CE10

CE17

CE18

CE24

CE25

CE27

CE30

CE32

CT2

CT3

CT6

CT7

CT9

CT10

CT11

CT12

CT14

CT15

CT17

CT18

CT22

CT23

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Consideracións xerais

A cualificación final da materia calcularase tendo en conta todas as destrezas traballadas ao longo do cuadrimestre, tendo
cada unha delas o mesmo peso na cualificación final (Writing: 20%; Speaking: 20%; Listening: 20%; Reading: 20%; Use of
English: 20%). Para superar a materia será imprescindible acadar unha cualificación mínima de 5 puntos como nota global,
sendo 4 puntos a puntuación mínima requirida en cada unha das destrezas. Aquelas/es alumnas/os que na primeira edición
de actas obteñan unha cualificación de suspenso nalgunha(s) das destrezas deberán repetir a(s) parte(s) correspondentes a
tal(es) destrezas no exame de xullo para poder aprobar a totalidade da materia. De non superalas en xullo, o alumno deberá
examinarse da totalidade da materia en cursos académicos posteriores.

O(s) título(s) da(s) obra(s)//o(s) artigo(s) de lectura obrigatoria será(n) indicado(s) durante as dúas primeiras semanas de
clase, tanto na aula coma na plataformaTEMA. A lectura desta(s) obra(s) será avaliada mediante probas orais, nas dúas
edicións de actas (xaneiro e xullo), independentemente do sistema de avaliación (continua ou única) polo que se opte.

O plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou actividade suporá un suspenso automático na materia. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá ao alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

1ª Edición de actas (Xaneiro 2016)

Existen dous sistemas de avaliación (continua e única) para superar a materia nesta primeira oportunidade e participar nun
deles implica a imposibilidade de participar no outro.

a) Avaliación continua
Para poder acollerse a este sistema é imprescindible que o alumnado entregue unha ficha cos seus datos de contacto e
fotografía durante as tres primeiras semanas do cuadrimestre. De igual maneira, será imprescindible a súa participación nas
diferentes probas que se vaian realizando ao longo do cuadrimestre, así como a entrega das actividades que corresponda
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nas datas sinaladas. As probas nas que non se participe ou as actividades non entregadas no prazo estipulado computarán
como 0.

A cualificación final daquelas/es alumnas/os que se acollan ao sistema de avaliación continua computarase tendo en conta:

- Probas e actividades sinaladas e recollidas antes do 30 de outubro de 2016 (50%): Terán lugar no horario de clase ao longo
das seguintes semanas, distribuíndose da seguinte maneira:

Semana 10-16 de outubro: probas de reading e listening●

Semana 17-23 de outubro: probas de writing e use of English●

Semana 24-30 de outubro: probas de speaking●

- Probas finais (50%): Terán lugar no horario de clase ao longo das seguintes semanas, distribuíndose da seguinte maneira:

Semana 28 novembro-4 de decembro: probas de reading e listening●

Semana 5-11 de decembro: probas de writing e use of English●

Semana 21-27 de novembro: probas de speaking●

b) Avaliación única
A cualificación final do alumnado que se acolla a este sistema de avaliación única computarase en base ás cualificacións
obtidas no exame único establecido pola Facultade na data aprobada pola Xunta de Centro. O exame constará das 5 partes
arriba mencionadas e o cálculo da cualificación se realizará seguindo os mesmos criterios establecidos para a avaliación
continua. Téñase en conta que este exame oficial establecido polo centro estará destinado unica e exclusivamente a
aquelas/es alumnas/os que non tomen parte en ningunha das probas de avaliación continua arriba mencionadas. En ningún
caso debe entenderse como unha posibilidade de recuperación para aquelas persoas que, tendo participado na avaliación
continua, non teñan superado a (totalidade da) materia.

2ª Edición de actas (Xullo 2017)

O exame que o centro fixe oficialmente para o mes de xullo constará das partes necesarias para avaliar todas as destrezas (
reading, listening, writing, speaking e use of English). O peso de cada unha das destrezas na cualificación final será o
mesmo que na 1ª edición de actas e, de igual maneira, para superar a materia será imprescindible acadar unha cualificación
mínima de 5 puntos como nota global, sendo 4 puntos a puntuación mínima requirida en cada unha das destrezas.

Bibliografía. Fontes de información 

Bibliografía básica

Eales, Frances & Steve Oakes. 2011. Speakout. Upper Intermediate Students' book (with ActiveBook).

Brinks Lockwood, Robyn. 2013. Skillful. Listening & Speaking. London: Macmillan.

Hughes, Stacey H. 2013. Skillful. Reading & Writing. London: Macmillan

A/s obra/s de lectura obrigatoria será/n indicada/s ao comezo do cuadrimestre.

*** O alumnado deberá respectar os dereitos de copyright, tanto dos libros de texto empregados coma dos materiais
elaborados e facilitados pola/o docente na aula ou a través da plataforma Faitic.

Bibliografía recomendada

Foley, M. & D. Hall. 2012. MyGrammarLab. Intermediate. Without key. Essex: Pearson Longman.

Eales, Frances & Steve Oakes. 2011. Speakout. Upper intermediate. Workbook with key. Essex: Pearson Education Limited.

Bibliografía complementaria

Vince, M. 2008. Macmillan English grammar in context. Intermediate. Oxford: Macmillan.

Swan, M. & C. Walter. 2011. Oxford English Grammar Course. Intermediate. Oxford: Oxford University Press.

Mann, M. & S Taylore-Knowles. 2006. Destination B2. Grammar and vocabulary with answer key. Oxford: Macmillan.

Dicionarios (en liña e en papel)

Oxford Learners Dictionaries: http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/

Cambridge Dictionaries Online: http://dictionary.cambridge.org/
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Collins Dictionaries: http://www.collinsdictionary.com/

Materiais en liña

BBC World Service (gramática, vocabulario, tests, actividades de comprensión oral, etc.):
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

BBC Radio (radio en liña): http://www.bbc.co.uk/radio/

BBC News: http://www.bbc.co.uk/news/

Activities for ESL students: http://a4esl.org/

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés/V01G230V01205

 
Outros comentarios
Para poder seguir as clases recoméndase posuír un nivel B1+ (Marco Europeo de Referencia) ou Intermedio (Escola Oficial
de Idiomas) de inglés.

O traballo diario e autónomo do alumnado resulta imprescindible para seguir e superar a materia. Debe terse en conta que
as horas de clase na aula non son máis que parte das horas totais de traballo do alumnado necesarias para superar a
materia; en ningún caso representan a totalidade de horas que a/o alumna/o deberá adicarlle a esta materia. Neste sentido,
é altamente recomendable que o material manexado polo alumnado non se limite ao visto nas sesións presenciais.
Recoméndase que o alumnado adique tempo á lectura de xornais, libros e revistas en lingua inglesa, ao visionado de vídeos,
películas, series e similares en lingua inglesa, etc.

Recoméndase o emprego e consulta cotidianos da plataforma de teledocencia Faitic. O profesorado proporcionará material e
contactará co alumnado a través dela.
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Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés 

Materia Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Francés

     

Código V01G230V01106      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 9   FB 1 1c

Lingua
impartición

     

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Costa da Silva , Maria Manuela

Profesorado Costa da Silva , Maria Manuela
Jacques , Sylvia

Correo-e mariesilva@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Os obxectivos da materia son adquirir unha competencia comprensiva e produtiva de estruturas gramaticais
complexas tanto na expresión escrita coma na oral, insistindo na produción e comprensión oral. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes
da vangarda do seu campo de estudo. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica ou ética. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CE1 Dominio de linguas estranxeiras - saber facer
- Saber estar / ser

CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo - saber facer
- Saber estar / ser

CE8 Destreza para a procura de información/documentación - saber facer
- Saber estar / ser

CE10 Capacidade de traballo en equipo - saber facer
- Saber estar / ser

CT2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira - saber facer
- Saber estar / ser

CT4 Resolución de problemas - saber facer
- Saber estar / ser
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Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Sentar as bases do repertorio léxico e gramatical do segundo idioma e expandir estes coñecementos a
estruturas máis complexas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE4
CE8
CE10
CT2
CT4

Fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua de uso e a aplicación práctica dos coñecementos
gramaticais, léxicos e fraseolóxicos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE4
CE8
CE10
CT2
CT4

Sentar as bases e desenvolver a comprensión dos aspectos fundamentales socio-culturais e de
civilización dos países nos que se fala o segundo idioma estranxeiro. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE4
CE8
CE10
CT2
CT4

Contidos 

Tema  

1. La caractérisation des personnes et la prise de
contact 

La phrase attributive. Être et avoir. Quelques formes de l'interrogation. La
phrase négative 

2. Expliquer ses habitudes et interroger les
autres sur les leurs 

La phrase active simple. L'expression de la fréquence. Le présent
d'habitude 

3. Décrire l'espace. Demander son chemin. Les marqueurs spatiaux. Le présent, le futur et l'impératif des verbes. 

4. L'expression de la quantité Les quantification. Les partitifs. Les démonstratifs. La possession. 

5. Décrire les objets et leur usage La caractérisation à l'aide de péposition. Les compléments du nom. Les
verbes pronominaux. L'injonction. 

6. comparer des objets, des situations, des
personnes 

La comparaison. L'expression du point de vue. 

7. Le texte descriptif Le thème de la description et ses parties. Les structures linguistiques liées
à la description. 

8. Contenus lexicaux et civilisationnels: La ville et la campagne, types de logement , moyens de communication,
loisirs, voyages, notions géographiques, historiques,
socio-politico-économiques et culturelles sur la France et les pays
d'expression française. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 40 48 88

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

29 78 107

Outros 3 15 18

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

3 9 12
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Presentación e exposición teórica na aula con axuda de medios audiovisuais 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Realización de exercicios baseados nos contidos teóricos 

Outros Consultas de fontes electrónicas e escoita de programas de radio ou tv en francés 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

Estes traballos serán feitos baixo a supervisión e corrección da
profesora antes da súa presentación final.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Outros Proba final (gramática e *vocabulário) ;
comprensión/expresión escrita 

40 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE4

CE8

CE10

CT2

CT4

Probas prácticas, de
execución de tarefas
reais e/ou simuladas.

*exercícios avaliados : comprensión oral (10%)/ expresión
oral individual (30%)/ expresión escrita (20%) 

60 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE4

CE8

CE10

CT2

CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo

1ª edición de actas.
O alumnado será avaliado mediante o sistema de avaliación continua indicado arriba. A proba escrita terá lugar no período
de exames na data do calendario aprobada pola Xunta de Facultade. A presentación individual terá lugar no período de
exames na data acordada previamente coa profesora. As datas de entrega dos exercicios acordaranse coa profesora a
principio do curso.

Para aprobar a materia será necesario entregar os traballos na data requirida, e ter un mínimo de 4 na proba escrita final. As
probas non entregadas contarán como un cero. En caso de plaxio, a nota é de suspenso.

O alumnado que, por motivos xustificados, non poida realizar a avaliación continua deberá falar coa profesora ao comezo do
curso. Nese caso, e só neste caso, poderán examinarse do 100% da materia na 1ª edición de actas polo sistema de
avaliación única. O exame será de comprensión/expresión oral e escritura, cunha *cualificación de 30% o oral, e 70% o
escrito. É necesario aprobar as dúas probas (oral, escrito) para poder superar a materia. O exame escrito terá lugar no
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período de exames na data do calendario aprobada pola Xunta de Facultade, e a proba oral tamén terá lugar no período de
exames na data acordada previamente coa profesora.

Segunda edición de actas (xullo)
Na segunda edición de actas (xullo) haberá un exame de comprensión/expresión oral e escritura polo 100% da cualificación
para o alumnado que non superara a materia na primeira edición. A cualificación será de 30% o oral, e 70% o escrito. É
necesario aprobar as dúas probas (oral, escrito) para poder superar a materia. O exame terá lugar no período de exames na
data do calendario aprobada pola Xunta de Facultade,  e a proba oral tamén terá lugar no período de exames na data
acordada previamente coa profesora.

Bibliografía. Fontes de información 

BIBLIOGRAFÍA INDISPENSABLE

– L´expression française écrite et orale. Ch. Abbadie, B. Chovelon, M.-H. Morsel. Grenoble : PUG, col. Flem, 2003.

– Nouvelle grammaire du français. Delatour, Jennepin, Léon-Dufour & Teissier. Paris : Hachette, 2004.

– Vocabulaire progressif du français. Leroy-Miquel & Goliot-Lété Paris : Clé International,1997

– Activités pour le cadre commun, C1-C2. Kobert-Kleinert, M-L. Parizet, Poisson-Quinton Paris : Clé International, 2007

BOULARES, M. & FREROT, J-L., Grammaire progressive du français (avec livret de corrigés), 1997, Clé International, Paris.

CALLAMAND, M., Grammaire vivante du Français, 1989, Clé International, Paris.

SIREJOLS, E. & RENAUD, D., Grammaire. 450 nouveaux exercices (avec livret de corrigés), 2001, Clé International, Paris.

REY, A., REY-DEBOVE, J., Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française : Petit robert, 2008, Le Robert, Paris.

E. BÉRARD, Y. CANIER, C. LAVENNE, Tempo 1, 2000, Didier/Hatier, Paris.

J. COURTILLON & S. RAILLARD, Archipel 1, 1983, Didier, Paris.

LAROUSSE, Dictionnaire Fr./Esp./Fr., 2008, Larousse, Paris. Liens utiles http://www.adodoc.net

--- Des activités sur des documents authentiques oraux et écrits.

http://www.inalf.fr/cgi-bin/mep.exe?HTML=mep_tlfi.txt

--- Site de l'Institut National de la Langue Française

http://www.rfi.fr/

--- Site de Radio France Internationale. Incontournable pour le développement de la compréhension orale.

http://www.arte.tv/fr/70.html

--- La chaîne de télévision franco-allemande propose des contenus culturels très actuels et tendance.

www.lepointdufle.net

--- site très utile pour l'auto-apprentissage de la morphosyntaxe.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Francés/V01G180V01205
Segundo idioma estranxeiro III: Francés/V01G180V01304
Segundo idioma estranxeiro IV: Francés/V01G180V01404

 
Outros comentarios
Recomendamos o estudo continuado da materia, a consulta da gramática recomendada para realizar os exercicios prácticos
e a autocorrección. 
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Recoméndase a asistencia a clase e o traballo regular.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán 

Materia Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Alemán

     

Código V01G230V01107      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 9   FB 1 1c

Lingua
impartición

Alemán
Castelán

     

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Cortes Gabaudan, Helena

Profesorado Cortes Gabaudan, Helena

Correo-e hcortes@uvigo.es

Web http://faitic@uvigo.es 

Descrición
xeral

É unha materia de primeiro curso que ofrece unha visión global do alemán aos estudantes do Grao en
Tradución e Interpretación. Para cursala non se esixen coñecementos previos de alemán, pois está concibida
como unha iniciación á aprendizaxe e á adquisición dos coñecementos básicos tanto teóricos como prácticos
da lingua e da cultura alemás. Ao final desta materia espérase alcanzar o nivel A1.1. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes
da vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- Saber estar / ser

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- Saber estar / ser

CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica ou ética. 

- saber
- Saber estar / ser

CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber
- Saber estar / ser

CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- Saber estar / ser

CE1 Dominio de linguas estranxeiras - saber
- saber facer

CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral - saber
- saber facer

CE10 Capacidade de traballo en equipo - saber
- saber facer

CE12 Posuír unha ampla cultura - saber

CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica - saber
- saber facer

CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma - saber
- saber facer
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CT1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e
correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia 

- saber

CT5 Coñecementos de informática aplicada - saber
- saber facer

CT6 Capacidade de xestión da información - saber
- saber facer

CT10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade - saber

CT15 Aprendizaxe autónoma - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT23 Capacidade de traballo individual - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Desenvolver o sentido de conciencia lingüística do segundo idioma estranxeiro como un sistema, dos
seus mecanismos e formas de expresión 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CE10
CE12
CE18
CE24
CT1
CT5
CT6
CT10
CT15
CT23

Sentar as bases e desenvolver as habilidades de comprensión e expresión oral CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CE10
CE12
CE18
CE24
CT1
CT5
CT6
CT10
CT15
CT23
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Fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua en uso e a aplicación práctica dos coñecementos
*gramaticales, léxicos e *fraseológicos 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CE10
CE12
CE18
CE24
CT1
CT5
CT6
CT10
CT15
CT23

Sentar as bases e desenvolver a comprensión e expresión oral e a correcta expresión *gramatical CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CE10
CE12
CE18
CE24
CT1
CT5
CT6
CT10
CT15
CT23

Sentar as bases e desenvolver a comprensión dos aspectos fundamentais socio-culturais e de civilización
dos países nos que se fala o segundo idioma estranxeiro 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CE10
CE12
CE18
CE24
CT1
CT5
CT6
CT10
CT15
CT23

Contidos 

Tema  

Tema 1: Introdución: a lingua alemá. Alfabeto e
fonética.

Cidades e países. 
Saúdos e presentacións. 

Tema 2: Os artigos determinados e
indeterminados.
O verbo en presente de indicativo
de verbos regulares.
os pronombres persoais. 
O verbo “sein”.

O tempo cronolóxico: hora, día, mes, semana, ano, estacións. As datas. 

Tema 3: O xénero e o número do substantivo.
Os pronombres interrogativos. 
O verbo “haben”. 

Familia e amigos. En clase. 
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Tema 4: O presente de indicativo dos verbos
irregulares. 
Os verbos separables.

Viaxes. Medios de transporte. 

Tema 5: O caso acusativo. Verbos que rexen
acusativo.
A negación.Ja/Doch.
Uso do imperativo. 

O corpo humano. Saúde e enfermidade. O médico. 

Tema 6: O caso dativo. 
Verbos que rexen dativo. 
Os pronombres posesivos. 

Tradicións alemás. O Nadal. 

Tema 7: As preposicións de lugar e de tempo que
rexen acusativo e dativo.
Adverbios de tempo e orde da frase. 

Comida e bebida. No restaurante, no supermercado, a compra. 

Tema 8: Os verbos modais. 
O pronombre persoal declinado.
Orde da frase cando hai nomes e pronombres. 

Tempo libre. A vivenda. 

Tema 9: O genitivo e as súas preposicións.
Os demostrativos e outras palabras que se
declinan como o artigo (welch-).
Os impersonales: alle, viele, man. 

Estudos, escola, universidade. 

Tema 10: As preposicións alternantes. os verbos
de acción e posición. 

Traballo e profesión. 

Observación: este temario poderá completarse
ou modificarse lixeiramente de acordo coas
suxestións recibidas e o desenvolvemento das
clases. 

Outros temas complementario de contido léxico ou gramatical. Temas
culturais paralelos. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Estudos/actividades previos 0 18 18

Resolución de problemas e/ou exercicios 18 66 84

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

9 55 64

Sesión maxistral 41 14 55

Probas de resposta curta 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Actividades organizativas: explicación pormenorizada do programa da materia e do
desenvolvemento da mesma dentro e fose 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 e outros libros complementarios. 

Estudos/actividades
previos

O alumno recibirá explicacións e orientación sobre cuestións instrumentais básicas á hora de
desenvolver a súa actividade, tanto na aprendizaxe das regras gramaticales básicas do idioma
como nas técnicas iniciais da tradución inversa. 
Así mesmo explicaránselle cuestións fundamentais como o uso correcto do dicionario. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Exercicios de repaso e de control: sesións de prácticas gramaticais e léxicas con exercicios
adecuados aos temas expostos. 
Prácticas de tradución directa e inversa de frases e textos sinxelos con axuda do dicionario, así
como a súa corrección e o comentario das dificultades léxicas, traductolóxicas e gramaticais
resultantes. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

O alumno realizará exercicios de tipo práctico sobre cuestións gramaticais e léxicas, así como
traducións directas e inversas de frases e textos sinxelos con axuda do dicionario. 

Sesión maxistral Clases maxistrais: exposición teórica de temas gramaticais, léxicos e culturais. 
Actividades complementarias: presentación de diferentes tipos de dicionarios con especial fincapé
no uso correcto dos dicionarios bilingües español-alemán/alemán-español. 
Presentación doutras ferramentas online para a aprendizaxe autónoma dunha lingua estranxeira. 
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Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

O alumnado deberá resolver autónomamente os exercícios que mande
o profesor cada semana.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma

Valoración continua da asistencia a clase e da
participación activa en todas as actividades
desenvolvidas na aula. 

10 CE18

CT15

CT23

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Puntuación dos traballos e exercicios entregados
durante o curso. 

10

Probas de resposta curta Exame final sobre os contidos do curso 80 CE18

CE24

CT15

CT23

Outros comentarios e avaliación de Xullo

A avaliación e consecuente cualificación do traballo do alumnado se levará a cabo cun procedemento de avaliación continua
de acordo coas porcentaxes descritas máis arriba. O alumnado que non se acolla ao sistema de avaliación continua e elixa
avaliación única deberá realizar ao final do cuadrimestre tanto un exame escrito sobre os contidos da materia como un
exame oral básico sobre contidos léxicos e destrezas comunicativas. O primeiro terá un valor do 80% e o segundo un valor
do 20% da nota. No caso da avaliación única, a nota do exame escrito non deberá ser inferior a un 4 para poder pasar á
proba oral. 

O exame final escrito realizarase para todo o alumnado (avaliación continua e avaliación única) na data marcada no
calendario oficial da FFT.
O alumnado Erasmus que desexe facer esta materia deberá acreditar como mínimo un nivel B1 de español; cursarla cos
mesmos dereitos e deberes que calquera outro estudante.
É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma de FAITIC e de estar ao tanto
das datas en que terán lugar as probas de avaliación.
SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO): Exame teórico-práctico escrito dos contidos do curso polo 100% da cualificación.
Para o alumnado que durante o curso acolleuse á avaliación única este exame ten un valor do 80% da nota; este alumnado
terá que facer tamén unha proba oral que contará un 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 

C.Lemcke, L.Rohrmann, Deutsch.Grammatik Intensivtrainer A1, Klett-Langenscheidt, München, 2015

C.Lemcke, L.Rohrmann, Deutsch. Wortschatz, Intensivtrainer A1, Klett-Langenscheidt, München, 2015

Felix und Theo, Hamburg-hin und zurück, Langenscheidt, Berlín, München 1991

Bibliografía Básica:

A. Deutsch. Grammatik, Intensivtrainer Neu A1, Klett-Langenscheidt, München, 2015

ISBN: 978-3-12-605165-1

B. Deutsch. Wortschatz, Intensivtrainer Neu A1, Klett-Langenscheidt, München, 2015

ISBN: 978-3-12-605151-4

C. Felix und Theo, Hamburg-hin und zurück, Berlin, München, 1991

Material complementario. 

Gramáticas:

Braucek, B. / Castell, A. Verbos alemanes. Madrid, Idiomas. 2002.
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Castell, A. Gramática de la lengua alemana. Madrid, Idiomas. 2011.

Corcoll, B./ R. Gramática Programm: Alemán para hispanohablantes. Barcelona, Herder. 1999.

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.

 -Deutsch 2000. Grammatik der modernen deutschen Umgangsprache. Múnich, Ed. Hueber, 1982. (Existe versión en
castellano)

-G. Helbig, J. Buscha. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlín y Múnich, Ed. Langenscheidt,
2005.

-Kurzgrammatik Deutsch. Berlín y Múnich, Ed. Langenscheidt, 2005.

-M. Brinitzer, V. Damm. Grammatik sehen. Múnich, Ed. Hueber, 2005.

-R. Hoberg, U. Hoberg. Der kleine Duden-Gramática del alemán. Múnich, Ed. Hueber, 2005.

 Libros de ejercicios:

-Dreyer-Schmitt. Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Múnich, Ed. Verlag für Deutsch, 1985.

-G.Werner. Langenscheidts Grammtiktraining Deutsch. Berlín y Múnich, Ed. Langenscheidt, 2001.

-R. Luscher. Übungsgrammatik für Anfänger. Múnich, Ed. Hueber, 2005.

Langenscheidt Diccionario Básico Alemán. Berlín y Múnich, Langenscheidt, 2001.

Langenscheidt Taschenwörterbuch Spanisch. Berlín y Múnich, Ed. Langenscheidt, 2005.

Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Múnich, Ed. Hueber, 2005.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán/V01G230V01207

 
Outros comentarios
Nesta materia se parte dun nivel cero de alemán, polo que non é necesario ter coñecementos previos.
Recoméndase a asistencia ás clases, a participación activa nas mesmas e o traballo regular, así como o uso dos recursos da
biblioteca.
Recoméndase ademais ter en conta os dous aspectos seguintes:
1. A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo do curso ou no exame final suporá un cero nesa proba. 
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 teñen lugar as distintas probas de avaliación.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués 

Materia Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Portugués

     

Código V01G230V01108      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 9   FB 1 1c

Lingua
impartición

Outros      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Bermúdez Montes, María Teresa

Profesorado Bermúdez Montes, María Teresa

Correo-e bermudezteresa@uvigo.es

Web http://estudoslusofonos.blogspot.com 

Descrición
xeral

Nesta materia preténdese que o alumnado adquira coñecementos básicos de lingua portuguesa e das
culturas lusófonas (ata o nivel A2 do Marco Común Europeo de Referencia das Linguas).
Aviso importante para alumnado de intercambio (Erasmus): O ensino de Lingua Portuguesa na UVigo diríxese
a un alumnado que ten o galego e/ou castelán como lingua materna, de maneira que a progresión é rápida.
Non se recomenda ao alumnado de intercambio que non teña un nivel de B1 nestas linguas ou un A1-A2
(como mínimo) en lingua portuguesa matricularse nesta materia. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes
da vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE1 Dominio de linguas estranxeiras - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras - saber
- saber facer
- Saber estar / ser
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CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE8 Destreza para a procura de información/documentación - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE10 Capacidade de traballo en equipo 

CE21 Rigor e seriedade no traballo - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE22 Destrezas de tradución - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE25 Coñecementos de cultura xeral e civilización - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE28 Posuír unha gran competencia sociolingüística 

CE32 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber facer

CT12 Traballo en equipo - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT17 Comprensión doutras culturas e costumes - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT23 Capacidade de traballo individual - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Adquirir conhecimentos básicos da cultura e da sociedade os países de língua oficial portuguesa, de
acordo com o nível A2 do marco Comum Europeu de Referência das Línguas. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE4
CE8
CE10
CE21
CE22
CE25
CE28
CE32
CT2
CT4
CT12
CT17
CT22
CT23
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Saber trabalhar em grupo na realização de atividades práticas nas aulas. CB1
CB3
CB4
CE1
CE2
CE4
CE10
CE25
CE28
CE32
CT4
CT12
CT22
CT23

Contidos 

Tema  

Conteúdos gramaticais Conteúdos relacionados com o nível A2 do Marco Comum Europeu de
Referência das Línguas. 

Conteúdos lexicais Conteúdos relacionados com o nível A2 do Marco Comum Europeu de
Referência das Línguas. 

Conteúdos pragmáticos Formas de tratamento.
Falsos amigos.
Diferenças entre o Português de Portugal e o Português do Brasil. 

Elementos básicos de Cultura Lusófona Aspetos selecionados da História de Portugal, História do Brasil, História
dos países africanos de língua portuguesa; História da literatura na
lusofonia; música e arte nas culturas lusófonas atuais; sistemas políticos
dos países lusófonos; outros aspetos culturais da lusofonia. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 40 37 77

Traballos de aula 22 40 62

Eventos docentes e/ou divulgativos 5 5 10

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

1 10 11

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 8 10

Traballos e proxectos 0 30 30

Outras 0 23 23

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Organização e explicação da matéria: calendário, exames, exercícios, bibliografia, ferramentas de
trabalho. 

Sesión maxistral Sessões teóricas: explicações teóricas gramaticais e civilização lusófona. 

Traballos de aula Exercícios gramaticais e revisões que requerem uma preparação prévia por parte do aluno. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Assistência a conferências, seminários, filmes ou outras atividades relacionadas com o conteúdo da
disciplina. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Atenção a problemas apresentados pelos alunos durante as sessões práticas. Uma ou mais provas orais
individuais ou em grupos de número reduzido.

Traballos de aula Atenção a problemas apresentados pelos alunos durante as sessões práticas. Uma ou mais provas orais
individuais ou em grupos de número reduzido.

Avaliación 
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 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos de aula Trabalhos individuais ou em grupos sobre temas
gramaticais diversos a partir de textos de cultura
lusófona. Estes trabalhos poderão ter uma frequência
semanal. 

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CE1

CE8

CE21

CE32

CT2

CT4

CT17

CT22

CT23

Probas prácticas, de
execución de tarefas reais
e/ou simuladas.

Exercícios orais de compreensão, expressão e fonética. 
Haverá uma prova oral individual. No caso do regime
semipresencial, os alunos também têm de estar
presentes no dia do exame. 

30 CB3

CB5

CE1

CE2

CE10

CE22

CT12

CT17

CT22

CT23

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Uma prova escrita sobre os conteúdos teórico-práticos
e de civilização lusófona vistos durante o curso. 
No caso da avaliação única, os/as alunos/as também
têm de estar presentes no dia do exame. 

40 CB1

CB2

CB3

CE1

CE2

CE8

CE21

CE25

CT4

CT17

CT22

CT23

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Outros comentarios e avaliación de xullo

As/Os estudantes deberán escoller, de forma obrigatoria nas primeiras duas semanas do cuadrimestre en cuestión, entre
dúas opcións: un sistema de avaliación continua (cf. supra a descrición en “Avaliación”) ou un sistema de avaliación única.
Recoméndase optar polo primeiro.

Avaliación continua

Dado que se trata do ensino dunha lingua estranxeira é moi recomendábel asistir con regularidade ás aulas. Quen non teña
posibilidade de asistir a un mínimo de 80% das aulas debe comunicalo ao profesorado. En todo caso, a non realización de
probas ou exercicios parciais previstos polo sistema de avaliación continua (cf. supra a descrición en “Avaliación”) suporá a
obtención dunha cualificación de 0 (cero) puntos nesta.

A data do último exame de avaliación continua coincidirá coa data do exame de avaliación única recollida no calendario
oficial da FFT.

Avaliación única
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A avaliación única consiste dunha proba escrita seguida doutra proba oral que se realizarán no mesmo día en salas de aula
contiguas. É preciso superar ambas as probas (escrita e oral) para superar a materia e, en caso de suspenso, haberá que
recuperar ambas as probas na convocatoria de xullo.

A avaliación única valorarase da seguinte forma:

1. Proba escrita teórico-práctica: 75% da nota final.

2. Proba oral: 25% da nota final. Esta proba será gravada en formato audio e a participación nela suporá o consentimento da
gravación.

É preciso superar ambas as probas (escrita e oral) para aprobar a materia.

A non presentación a unha das probas sen xustificante suporá a obtención nela dunha cualificación de 0 (cero) puntos.

A copia ou o plaxio nos respectivos exames das avaliacións continua ou única será penalizado cun suspenso (nota numérica:
0) nestas. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

Segunda edición das actas

Os mesmos criterios da avaliación única aplicaranse na segunda edición das actas (xullo).

No caso particular do alumnado de avaliación continua que non superase a materia na primeira convocatoria e tiver que
acudir á segunda edición das actas, este terá que examinarse exclusivamente da parte ou partes que teñan suspensas
(exame oral e/ou escrito).

Bibliografía. Fontes de información 

Castro, Ivo. Introdução à História do Português, 2.ª ed. revista e muito ampliada. Lisboa, Edições Colibri, 2006. (ISBN:
972-772-676-3).

Coimbra, Isabel e Coimbra, Olga Mata. Gramática Ativa 1, 3.ª ed., Lisboa, Lidel, 2011. (ISBN: 978-972-757-638-8).

Coimbra, Isabel e Coimbra, Olga Mata. Gramática Ativa 2, 3.ª ed., Lisboa, Lidel, 2012. (ISBN:978-972-757-173-4).

Com ou sem Acento?. Porto, Porto Editora, 2012. (ISBN: 978.972.0.31936-4).

Com ou sem Hífen?. Porto, Porto Editora, 2012. (ISBN: 978.972.0.01713-0).

Cristóvão, Fernando (dir. e coord.). Dicionário Temático da Lusofonia. Lisboa, Texto Editores, 2005. (ISBN:
978-972-472-935-0).

Cristóvão, Fernando. Da Lusitanidade à Lusofonia. Coimbra, Almedina, 2008. (ISBN: 978-972-403-445-4)

Dicionário da Língua Portuguesa 2011. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01564-8)

Dicionário Editora de Espanhol-Português, Porto, Porto Editora, 2008 (ISBN: 978-972-0-01371-2).

Dicionário Editora de Francês-Português. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2011. (ISBN: 978-972-0-01647-8).

Dicionário Editora de Inglês-Português. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN:978-972-0-01491-7).

Dicionário Editora de Português-Alemão, Porto, Porto Editora, 2006. (ISBN: 978-972-0-01277-7).

Dicionário Editora de Português-Espanhol, Porto, Porto Editora, 2010 (ISBN: 978-972-0-01559-4).

Dicionário Editora de Português-Francês. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2009. (ISBN:978-972-0-01479-5).

Dicionário Editora de Português-Inglês. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01493-1).

Dicionário Editora Alemão-Português. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2011. (ISBN: 978-972-0-01494-8).

Dicionário Moderno da Língua Portuguesa. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01496-2).

Dicionário Moderno de Sinónimos e Antónimos. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN:978-972-0-05754-9).

Dicionário Moderno de Sinónimos e Antónimos. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2012. (ISBN: 978.972.0.5754-9).
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Dicionário Moderno de Verbos Portugueses. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-05756-3).

Duarte, Gonçalo (org.). Histórias de Bolso. Lisboa, Lidel, 2016.

FLiP 8 – Ferramentas para a Língua Portuguesa. Porto, Priberam, 2010. [www.flip.pt]

Henriques, Teresa Sousa & Federico de Freitas. Qual é a Dúvida. Lisboa, Lidel, 2011.

Júnior, Joaquim Mattoso Câmara. Estrutura da Língua Portuguesa, 19.ª ed. Petrópolis, Vozes, 1989. (ISBN: 85-326-0061-1).

Machado, José Barbosa, Introdução à História da Língua e Cultura Portuguesas. Braga, Edições Vercial, 2009. (ISBN:
978-972-99038-8-5-3).

Novo Corretor Aurélio 2. Ed. Positivo, 2010. [www.flip.pt]

Ruela, Isabel. Vocabulário Temático. Lisboa, Lidel, 2015.

Sobral, José Manuel. Portugal, Portugueses: Uma Identidade Nacional, s.l. Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2012.
(ISBN: 978-989-8424-65-5).

VVAA. FLiP 10. Correctores e Dicionários para o Microsoft Windows. Porto, Priberam, 2016.

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/

http://www.ciberduvidas.com/

Recomendacións 

 
Outros comentarios
-En todo caso, recoméndase a asistencia regular ás aulas e ás titorías e a consulta dos materiais e informacións específicas
na plataforma FAITIC, mesmo que non se siga o sistema de avaliación continua.

-Un bo nivel de lingua galega axudará na comprensión e aproveitamento desta materia.

-A lectura e a audición de textos en lingua portuguesa axudarán a aumentar o léxico e a fluidez no uso da lingua.
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Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática 

Materia Ferramentas
para a tradución
e a
interpretación I:
Informática

     

Código V01G230V01109      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 1 1c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento Tradución e lingüística

Coordinador/a Miquel Verges, Joan

Profesorado Miquel Verges, Joan

Correo-e jmv@uvigo.es

Web http://jmv.webs.uvigo.es 

Descrición
xeral

Segundo consta na Memoria oficial do Grao en Tradución e Interpretación [sic]: "Aprendizaxe avanzada do
uso das ferramentas informáticas necesarias para a T/I: procesadores de texto, bases de datos, follas de
cálculo, programas de TAC, creación de páxinas web, uso de glosarios en liña, etc." 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes
da vangarda do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica ou ética. 

- Saber estar / ser

CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- Saber estar / ser

CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CE10 Capacidade de traballo en equipo - Saber estar / ser

CE11 Capacidade de deseñar e xerir proxectos - Saber estar / ser

CE14 Dominio de ferramentas informáticas - saber facer

CE23 Uso de ferramentas de tradución asistida - saber facer

CE31 Coñecementos de informática profesional e TAC - saber

CT5 Coñecementos de informática aplicada - saber

CT12 Traballo en equipo - Saber estar / ser

CT15 Aprendizaxe autónoma - Saber estar / ser
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Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Estar en condicións de desenvolver un uso eficiente das ferramentas informáticas máis habituais para a
tradución, tanto a nivel autónomo como no traballo en equipo. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE10
CE11
CT12
CT15

Saber escoller e utilizar con destreza as ferramentas informáticas máis axeitadas para cada situación na
práctica profesional da tradución. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE14
CE23

Coñecer os fundamentos conceptuais e técnicos das ferramentas necesarias para a práctica profesional
da tradución. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE31
CT5

Contidos 

Tema  

1.- Introdución á materia de "Ferramentas para a
tradución e a interpretación I: Informática". 

1.1.- A Guía Docente da materia.
1.2.- As guías dos diferentes temas da materia.
1.3.- Características intrínsecas da materia contextualizadas no curso
académico.
1.4.- O proceso profesional da tradución (fases e ferramentas informáticas
-hardware e software- asociadas).
1.5.- A xestión de proxectos, ferramentas telemáticas e traballo
colaborativo no ámbito da informática aplicada á tradución. 

2.- Tradución e tecnoloxías: procesos,
ferramentas e técnicas de xestión. 

2.1.- A ofimática avanzada aplicada á tradución: i) Funcións avanzadas
dos procesadores de texto e das follas de cálculo relacionadas co ámbito
profesional da tradución e coa maquetación profesional de documentos
(inclúe tarefas de uso das TIC e de traballo en nube); ii) A telemática, e a
creación, tradución e hospedaxe de páxinas web (inclúe tarefas de uso
das TIC e de traballo en nube); iii) Os programas lexicográficos, as bases
de datos e as follas de cálculo relacionados co ámbito profesional da
tradución (inclúe tarefas de uso das TIC e de traballo en nube).
2.2.- Introdución á Tradución Asistida por Computador (TAC): definición;
características; tipoloxía; principais programas de TAC; WordFast (Classic,
Pro e Anywere); FOSS4Trans (Translation Tools, Translation Environments
e OmegaT); PortableAPPs; PortableCAT; etc. 

3.- A Tradución Asistida por Computador (TAC). 3.1- A configuración básica do programa de tradución asistida por
computador (opcións).
3.2.- A configuración do entorno (escritura automática, autoensamblaxe,
autopropagación, autocomprobación, autoenvío á memoria, e
autobúsqueda).
3.3.- A interfaz de usuario de traballo.
3.4.- O xestor de proxectos de tradución.
3.5.- O xestor de memorias de tradución.
3.6.- O xestor de terminoloxía.
3.7.- O xestor de proxectos de alineación.
3.8.- Cuestións relacionadas co entorno profesional (formatos, estándares,
contaxe de unidades a facturar, orzamentos, facturación, optimización,
etc.).
3.9.- Traducir, pretraducir e pseudotraducir.
3.10.- Exportación. 

Planificación docente 
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 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 5 10 15

Prácticas en aulas de informática 21 41.5 62.5

Seminarios 16 31.5 47.5

Titoría en grupo 5 0 5

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

0 19 19

Probas de tipo test 1 0 1

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

- Sesión introdutoria sobre a materia contextualizada no grao de tradución e interpretación, no
módulo de ferramentas, no curso académico e no proceso profesional da tradución.
- Sesión introdutoria sobre a Tradución Asistida por Computador (TAC). 

Prácticas en aulas de
informática

- Práctica sobre a ofimática avanzada aplicada á tradución (consistente na realización de tres
encomendas -so unha delas avaliable- relacionadas co ámbito profesional da tradución). 

Seminarios - Seminario monográfico práctico sobre a Tradución Asistida por Computador (consistente na
realización de tres encomendas -so unha delas avaliable- relacionadas co ámbito profesional da
tradución). 

Titoría en grupo - Titoría en grupo relacionada coa proba práctica e a proba de tipo test nº 1.
- Titoría en grupo relacionada coa proba práctica e a proba de tipo test nº 2. 

Atención personalizada 

Probas Descrición

Probas prácticas, de execución de tarefas reais
e/ou simuladas.

Comentario personalizado das diferentes probas realizadas polo alumnado.

Probas de tipo test Comentario personalizado das diferentes probas realizadas polo alumnado.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas prácticas,
de execución de
tarefas reais e/ou
simuladas.

- Proba práctica, de execución de tarefas reais e/ou simuladas,
relacionada coa ofimática avanzada aplicada á tradución (que
integra o uso das TIC) constituída por tres encomendas -pero so
unha delas avaliable- (45%). 
- Proba práctica, de execución de tarefas reais e/ou simuladas,
relacionada coa Tradución Asistida por Computador (que integra o
uso das TIC) constituída por tres encomendas -pero so unha delas
avaliable- (25%). 

70 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE10

CE11

CE14

CE23

CE31

CT5

CT12

CT15

Probas de tipo test - Proba de tipo test para validar os coñecementos e destrezas
adquiridos polo alumnado na realización da proba práctica sobre
ofimática avanzada aplicada á tradución; e tamén para avaliar os
coñecementos e destrezas adquiridos de maneira autónoma polo
alumnado relacionados cos temas pertinentes (15%).
- Proba de tipo test para validar os coñecementos e destrezas
adquiridos polo alumnado na realización da proba práctica sobre a
Tradución Asistida por Computador; e tamén para avaliar os
coñecementos e destrezas adquiridos de maneira autónoma polo
alumnado relacionados cos temas pertinentes (15%). 

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE14

CE31

CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
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1. CONSIDERACIÓNS DE TIPO XERAL RELACIONADAS COA AVALIACIÓN DA MATERIA

1.1. - Fontes en liña para o seguimento das actividades relacionadas, directa ou indirectamente, coa avaliación
da materia

Para poder estar informado/a puntual e detalladamente ao respecto de todas as cuestións relacionadas, directa ou
indirectamente, coa avaliación da materia; o alumnado pode consultar as seguintes fontes en liña de seguimento das
actividades da materia; habilitadas para este mester polos docentes da materia:

Horarios e/ou titorías da materia: Poderes consultar os horarios e/ou as titorías da materia na páxina web 1.
http://jmv.webs.uvigo.es/horario.htm . Os posíbeis cambios puntuais que se poidan realizar por causas varias vanse
anunciar na páxina web de anuncios en http://jmv.webs.uvigo.es/anuncios.htm . Sería conveniente que o alumnado
consultase a páxina web de anuncios antes de acudir ás titorías.
Cualificacións da materia. Todas as cualificacións da materia vanse publicar, exclusivamente, na páxina web 2.
http://jmv.webs.uvigo.es/evaluacion.htm . Non se van publicar cualificacións nin no FaiTIC nin na porta do despacho do
profesorado da materia.
Planificación "ideal" das actividades da materia. A programación "ideal" das actividades da materia considérase como a3.
programación "a priori" das actividades da materia, antes de empezar a súa docencia. Pódese, de maneira xeral,
consultarse na Guía Docente (fonte oficial); e tamén, de maneira resumida, na páxina web 
http://jmv.webs.uvigo.es/material.htm ou no calendario, por días, dispoñible na páxina web 
http://jmv.webs.uvigo.es/horario.htm#planificacion-ideal-calendario .

1.2. - Responsabilidade e oportunidades da avaliación da materia

Ao respecto da avaliación do alumnado, o artigo 130 dos Estatutos da Universidade de Vigo (DOG nº 21 do 02/02/2010,
1268-1296) establece que: “1. A avaliación do alumnado correspóndelle ao profesorado responsable da docencia da materia,
agás nos casos en que sexa preciso un tribunal [...]. 3. Os e as estudantes teñen dereito a seren avaliados dúas veces por
curso académico, segundo o procedemento que se especifique na guía docente da materia, e de tal xeito que só se reflicta
na acta unha cualificación [...].”

1.3. - Sistema de cualificacións da materia

Nas dúas oportunidades oficiais de avaliación vaise seguir o Real Decreto 1125/2003, do 5 de setembro (BOE nº 224 do
18/09/2003, 34355-34256) polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións
universitarias de carácter oficial e validez en todo o Estado. En especial o artigo 5 do sistema de cualificacións que establece
que: “4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función
de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable (NT). 9,0-10: Sobresaliente (SB) [...]. 6.
La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a
9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente
curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola
«Matrícula de Honor».”

1.4. - Publicación das cualificacións da materia

Segundo o apartado 3 da disposición adicional vixésimo primeira, sobre protección de datos de carácter persoal, da Lei
Orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades: "No será
preciso el consentimiento de los estudiantes para la publicación de los resultados de las pruebas relacionadas con la
evaluación de sus conocimientos y competencias ni de los actos que resulten necesarios para la adecuada realización y
seguimiento de dicha evaluación."

1.5. - Duración das clases da materia

Tradicionalmente no ámbito universitario, as clases de 2 horas tiñan una duración de 1 hora e 45/50 minutos, reservándose
10/15 minutos para traslados e cambios de aula. Isto, que era un acordo tácito, non escrito, non oficial, no curso académico
2015-16 o equipo decanal decidiu regulalo oficialmente por primeira vez.

Na Xunta de Facultade do 03/06/16 aprobouse un “Calendario interno da FFT para o curso 2016-17”. No calendario que imos
funcionar neste curso as clases de 2 horas duran 1 hora e 50 minutos e contan como tales, non como se fose de 2 horas. Así
garántese, a priori, a impartición das 48 horas presenciais; e, por este motivo, a docencia se estende en 13 semanas, en vez
das 12 semanas que lle correspondería.

Por outra banda, non consideraron necesario (ou conveniente) reservar un “período de traballo autónomo” neste curso
2016-17 (como si se fixo en cursos precedentes) na metade do cuadrimestre. Sen embargo, haberá uns días establecidos
sen docencia para estudo/revisión a final de cada cuadrimestre e un calendario de exames con datas fixadas pola
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Vicedecana de Organización Académica.

Como a duración das clases compútase “por semanas”, as 13 semanas inicialmente previstas representan “de facto” 52
horas de clase (13 semanas por 4h/semana); distribuídas en 26 sesións de 2h (1h50’ de “docencia real” e 10’ para traslados
e cambios de aula), comezando cada sesión á hora e 5 minutos e rematando á seguinte hora a 55 minutos). Isto representa,
polo tanto, 4 horas mais de clase ao respecto do que lle correspondería; para “compensar” as perdidas de tempo cos
cambios de aula.

2. - PRIMEIRA OPORTUNIDADE OFICIAL DE AVALIACIÓN DA MATERIA

Na primeira oportunidade oficial de avaliación da materia o alumnado vai ter ao seu dispor dúas modalidades de avaliación
diferentes (non excluíntes): a modalidade de "avaliación continua" e a modalidade de "avaliación final".

2.1. - Primeira oportunidade de avaliación da materia: modalidade de "avaliación continua"

A modalidade de “avaliación continua”, como o seu nome indica, está pensada para o alumnado que teña previsto asistir as
sesións presenciais da materia (48 horas, a priori, en total).

Si ben a asistencia do alumnado ás clases é un dereito, pero non un deber e o profesorado debe habilitar os medios
necesarios para facilitar a avaliación continúa aos que non vaian ás clases (véxase ao respecto: 1) o artigo 100 k) dos
Estatutos da UVIGO que sinala que o alumnado ten dereito a “obter unha atención que lle facilite compaxinar os estudos coa
actividade laboral"; 2) o artigo 46 k) da Ley Orgánica de Universidades (LOU) que dispón que os estudantes terán dereito a
“una atención que facilite compaginar los estudios con la actividad laboral”; e 3) o artigo 7 d) do Real Decreto 1791/2010,
de 30 de decembro, que establece que os estudantes teñen dereito a “una atención y diseño de las actividades académicas
que faciliten la conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar"): 

Aínda que non é obrigatoria a asistencia as devanditas sesións-horas presenciais para poder acollerse a esta modalidade●

de avaliación, desaconséllase a mesma a aquel alumnado que non poida asistir a un mínimo do 80% das sesións
presenciais (38 horas).
En calquera caso, o alumnado que decida acollerse a esta modalidade sen asistir as sesións presenciais vai ter●

exactamente os mesmos dereitos e as mesmas obrigas que os que si asistan as sesións presenciais.
O alumnado que decida acollerse a esta modalidade sen asistir ás sesións presenciais non van ter tampouco ningún tipo●

de trato preferente e/ou de axuda adicional polo devandito feito. Por exemplo, é responsabilidade súa estar informados/as
sobre as datas de entrega das diferentes probas e/ou das datas de realización das probas presenciais se as houbera;
tamén é responsabilidade súa conseguir o material que os docentes da materia poidan distribuír nas clases presenciais,
e/ou deixar na web, na plataforma de teledocencia ou no servizo de reprografía. Tampouco poden esixir “clases
particulares”; aínda que, obviamente, poden consultar as súas dúbidas nas horas de titoría, como os demais alumnos/as
da materia.

Independentemente da asistencia ou non as sesións presenciais, polo feito de non ser imputable ao alumnado, vanse ter en
conta as especiais circunstancias de: 1) O alumnado de selectividade da convocatoria de setembro e o alumnado
de intercambio (Erasmus, Sócrates, etc.) que normalmente incorpórase máis tarde á docencia do curso; 2) O alumnado con
algún tipo de discapacidade física e/ou psíquica que requira dunha especial adecuación do sistema de avaliación, sempre e
cando a súa discapacidade veña avalada por algún dos estamentos competentes da Universidade de Vigo: Gabinete
Psicopedagóxico, titor/a PAT (Plan de Acción Titorial), etc.; 3) Calquera outro caso que, segundo os/as docentes da materia,
requira dun tratamento da avaliación diferenciado.

O alumnado que se acolla á modalidade de avaliación continua poderá (e deberá) ir acumulando nota ao longo do curso ata
un máximo de 10,0 puntos posíbeis (o 100% da nota final da materia).

Para aprobar a materia na avaliación continua desta primeira oportunidade oficial de avaliación o alumnado deberá obter
un mínimo de 5,0 puntos sumando a cualificación obtida nas probas prácticas e a cualificación obtida nas probas de tipo test
obtidas na avaliación continua da materia. Unha vez obtida esta cualificación, se quere, non fai falta que entregue ningunha
práctica/proba máis.

A cualificación final obtida vai ser inamovíbel, salvo error manifesto de cómputo nas cualificacións, alegacións tidas en conta
dentro do período contemplado para illo e/ou circunstancias moi excepcionais que serán estudadas polos docentes da
materia. De existir algunha variación nas cualificacións, estas van ser sempre publicadas na web da materia e poderán ser
consultadas por todo o alumnado.

O alumnado que non supere a avaliación continua desta primeira oportunidade de avaliación oficial ou queira mellorar a
nota obtida na mesma pode tamén presentarse á avaliación final da primeira oportunidade de avaliación oficial. Neste caso,
a cualificación que vai constar na súa primeira oportunidade de avaliación oficial vai ser sempre a obtida no exame único da
avaliación final (aínda que sexa menor que a obtida na avaliación continua ou sexa de suspenso/a tendo previamente a
avaliación continua aprobada). Para o alumnado que non supere (non se presente ou non aprobe) a avaliación continua
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desta primeira oportunidade, e non se presente á avaliación final única; a cualificación final que vai constar na acta oficial da
materia vai ser a de NON PRESENTADO/A (N.P).

A avaliación continua vai consistir en:

2.1.1. - Probas prácticas da materia

Constitúe o 70% da cualificación final total da materia (isto é, 7,0 puntos sobre os 10,0 posíbeis). Consistirá na realización
dun conxunto de probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas relacionadas coa ofimática
avanzada aplicada á tradución (45% da cualificación final total) e coa Tradución Asistida por Computador (25% da
cualificación final total).

Cada unha das probas terá unas pautas concretas de obrigado cumprimento como son un tempo limitado de execución,
unha data máxima de entrega e uns parámetros específicos de realización (programas e/ou versións concretos a empregar,
formatos específicos de traballo, métodos concretos de entrega, etc.). Calquera proba entregada que non cumpra cos
requisitos esixidos será penalizada segundo os parámetros de avaliación establecidos de antemán.

Aínda que a planificación e a estrutura xeral das probas poida ser semellante en cada curso académico as probas son
diferentes en cada curso académico; ademais, para evitar a copia das mesmas entre o alumnado da materia existen
un conxunto e mecanismos habilitados para detectar posibles copias. No caso de detectar algunha copia entre o alumnado
e/ou algún intento de entregar unha práctica de cursos pasados, as persoas involucradas na copia serán automaticamente
expulsadas da avaliación continua e a cualificación que constará na mesma será a de NON PRESENTADO/A (N.P.); aínda que,
se queren, poderán presentarse a avaliación final única.

Cada proba poderá entregarse unha soa vez. No caso de entregar mais dunha vez unha proba dentro do prazo establecido,
vai considerarse como válida á última das versións entregadas (pero de entregarse novamente, hai que volvela a entregar
toda). Unha vez expirado o prazo máximo de entrega non se aceptará proba algunha (agás circunstancias especiais que
valoraran os docentes da materia); e as probas non entregadas cualificaranse con 0,0 puntos.

Vanse establecer diferentes quendas de entrega das probas prácticas de maneira que, una vez rematadas as sesións
presenciais de cada encomenda ou suposto, o alumnado dispuña aínda, como mínimo, dunha ou dúas semanas
complementarias para poder acabalas de maneira autónoma (por si fose o caso de ter que dispor de mais tempo para illo).

P1 - PROBA PRÁCTICA Nº 1. Son 21,0 horas de clase (mais 8 horas de clase para compensar o tempo perdido cos cambios
de aula) e 41,5 horas autónomas do alumnado, con 10,5 horas de práctica avaliativa autónoma do alumnado. Valor total da
proba: 4,5 puntos.

Está relacionada co Módulo-1 do Tema-2 (“A ofimática avanzada aplicada á tradución”). O obxectivo desta práctica é aplicar
os coñecementos e destrezas adquiridos neste módulo ao ámbito específico da tradución profesional. A práctica constitúe un
máximo de 4,5 puntos da avaliación continua da materia. Consiste na realización e posterior entrega de 1 das 3
encomendas ou supostos de tradución relacionados con este ámbito. Se o alumnado asiste regularmente as clases
presenciais terá realizado xa, aproximadamente, o 80% da práctica (en calquera das 3 encomendas); o 20% restante forma
parte do traballo a realizar de maneira autónoma por parte do alumnado segundo explícita as directrices de Bolonia. As tres
encomendas conteñen tamén aspectos relacionados coas novas tecnoloxías da tradución e a comunicación (TIC) e a xestión
de proxectos, as ferramentas telemáticas e o traballo colaborativo no ámbito da tradución profesional. Unha vez
finalizadas as 21 horas de clase vaise facer un sorteo público para decidir cal das 3 encomendas vaise ter que
entregar para ser avaliada. O alumnado vai dispor, con posterioridade, de 2 semanas (8 horas de clase) para
poder acabar na aula informática a encomenda escollida.

P1-E1 - PRÁCTICA-1, ENCOMENDA-1: centrada nas funcións avanzadas dos procesadores de texto e das follas de●

cálculo relacionadas co ámbito profesional da tradución e coa maquetación profesional de documentos (9,0 horas de clase
--mais 8 horas compartidas entre as 3 encomendas para compensar o tempo perdido cos cambios de aula-- e,
aproximadamente, 17,8 horas autónomas do alumnado, con 4,5 horas de práctica avaliativa autónoma do alumnado;
Módulo-1 do Tema-2). Valor total da encomenda: 4,5 puntos. Prazo máximo previsto para a súa entrega (segundo os
parámetros dispostos na propia encomenda): o luns 07/11/16 ás 23:59 horas.
P1-E2 - PRÁCTICA-1, ENCOMENDA-2: centrada na telemática, e a creación, tradución e hospedaxe de páxinas web (6,0●

horas de clase --mais 8 horas compartidas entre as 3 encomendas para compensar o tempo perdido cos cambios de aula--
e, aproximadamente, 11,8 horas autónomas do alumnado; con 3,0 horas de práctica avaliativa autónoma do alumnado;
Módulo-1 do Tema-2). Valor total da encomenda: 4,5 puntos. Prazo máximo previsto para a súa entrega (segundo os
parámetros dispostos na propia encomenda): o luns 07/11/16 ás 23:59 horas.
P1-E3 - PRÁCTICA-1, ENCOMENDA-3: centrada nos programas lexicográficos, nas bases de datos de todo tipo e nas●

follas de cálculo relacionados co ámbito profesional da tradución (6,0 horas de clase --mais 8 horas compartidas entre as 3
encomendas para compensar o tempo perdido cos cambios de aula-- e, aproximadamente, 11,8 horas autónomas do
alumnado; con 3,0 horas de práctica avaliativa autónoma do alumnado; Módulo-1 do Tema-2). Valor total da encomenda:
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4,5 puntos. Prazo máximo previsto para a súa entrega (segundo os parámetros dispostos na propia encomenda): o luns
07/11/16 ás 23:59 horas.

P2 - PROBA PRÁCTICA Nº 2. Son 16,0 horas de clase e, aproximadamente, 32,0 horas autónomas do alumnado e 8,5
horas de práctica avaliativa autónoma do alumnado. Valor total da proba: 2,5 puntos.

Está relacionada co Tema-3 (“A tradución asistida por computador”). O obxectivo desta práctica é aplicar os coñecementos
e destrezas adquiridos neste módulo no ámbito profesional da tradución. A práctica constitúe un máximo de 2,5 puntos da
avaliación continua da materia. Consta en tres encomendas, das que a “ENCOMENDA Nº 1" e a "ENCOMENDA Nº 2” son non
avaliables e soamente van servir para adquirir experiencia cara á “ENCOMENDA Nº 3”, que si vai ser avaliable.

P2-E1 - PRÁCTICA-2, ENCOMENDA Nº 1: é non avaliable e soamente vai servir para adquirir experiencia cara á●

“ENCOMENDA Nº 3”, que si é avaliable.
P2-E2 - PRÁCTICA-2, ENCOMENDA Nº 2: é non avaliable e soamente vai servir para adquirir experiencia cara á●

“ENCOMENDA Nº 3”, que si é avaliable.
P2-E3 - PRÁCTICA-2, ENCOMENDA Nº 3: supón un total de 2,5 puntos na “avaliación continua”. Prazo máximo previsto●

para a súa entrega (segundo os parámetros dispostos na propia encomenda): o luns 12/12/16 ás 23:59 horas.

Como software específico para a súa realización usaremos (a priori e se non hai ningún cambio de última hora) o programa
de tradución asistida por computador Déjà Vu X2 Pro(fessional). O programa é de pagamento, pero pódese descargar de
Internet unha versión shareware (de proba) por un período de 30 días dende a súa instalación. Este programa soamente
está dispoñible para Ms-Windows. Non hai ningunha versión para Mac OS X nin para Linux. Non vamos a usar tampouco
ningún outro programa equivalente “de código aberto” tipo OmegaT. A versión instalada nos computadores da aula
informática Newton-17 vai ser operativa durante 6 meses. Como este programa ten as veces algúns problemas de
funcionamento co Windows-7, nestes casos, aconséllase traballar coas versións instaladas na aula informática sobre
Windows XP. En caso de cambiar de programa de tradución asistida, de versión e/ou de aula informática, avisarase ao
alumnado coa suficiente antelación.

2.1.2. - Probas de tipo test da materia

Constitúe o 30% da cualificación final total da materia (isto é, 3,0 puntos sobre os 10,0 posíbeis). Consistirá na realización de
dúas probas de tipo test para avaliar os coñecementos relacionados coas competencias da materia.

As preguntas van dirixidas, de maneira particular, a validar os coñecementos e destrezas adquiridos na realización das
diferentes probas práctica relacionados coas competencias da materia; e, de maneira xeral, para avaliar os coñecementos e
destrezas adquiridos nos diferentes temas 1, 2 e 3 relacionados coas competencias da materia.

No caso de detectar algunha copia entre o alumnado, as persoas involucradas na copia serán automaticamente expulsadas
da avaliación continua e cualificadas con NON PRESENTADO/A (N.P.); aínda que poderán presentarse á avaliación final.

O valor de cada resposta correcta será proporcional ao número total de preguntas formuladas e ao principio de cada test
vaise establecer (de maneira moi clara e por escrito) as posíbeis penalizacións das respostas incorrectas e/ou das respostas
deixadas en branco. Estes parámetros poden variar dun test a outro desta avaliación continua ou da avaliación final.

T1 - PROBA DE TIPO TEST Nº 1: Son 0,5 horas de clase. Valor: 1,5 puntos. Prazo máximo previsto para a súa realización:●

a primeira media hora da primeira sesión de cada grupo da semana do 07/11/16 ao 13/11/16. Está relacionada co Tema nº
1 ("Introdución á materia de 'Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática'"), o subtema do Tema nº 2 ("A
ofimática aplicada á tradución"), e a proba Práctica nº 1 da materia.
T2 - PROBA DE TIPO TEST Nº 2: Son 0,5 horas de clase. Valor: 1,5 puntos. Prazo máximo previsto para a súa realización:●

a primeira media hora da primeira sesión de cada grupo da semana do 12/12/16 ao 18/12/16. Está relacionada co subtema
do Tema nº 2 ("Introdución a Tradución Asistida por Computador"), o Tema nº 3 ("A Tradución Asistida por Computador"), e
a proba Práctica nº 2 da materia.

Na medida do posíbel vaise tentar respectar esta programación establecida "a priori"; pero, obviamente, a mesma fica
suxeita a posíbeis cambios de última hora debidos a imprevistos de tipo persoal, académico e/ou técnico (que serían
oportunamente informados a todo o alumnado da materia a través de todos os medios dispoñíbeis para illo).

2.2. - Primeira oportunidade de avaliación da materia: modalidade de "avaliación final única"

O alumnado que se acolla á modalidade de avaliación final única na primeira oportunidade de avaliación oficial vai ter que
realizar unha única proba de tipo test cun valor máximo de 10,0 puntos en total (o 100% da nota final).

Nesta modalidade de avaliación final única da primeira oportunidade de avaliación oficial, dada a especial idiosincrasia desta
materia e dos especiais requisitos de hardware e software que precisa “a priori”; por razóns de tempo, infraestrutura e de
procedemento, basicamente, non se vai esixir ao alumnado (a diferenza da avaliación continua) que faga ningunha
proba/encomenda práctica.
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Sen embargo, nesta proba tipo test, váiselle esixir (entre outras cuestións) que probe que sabería facelas se fose necesario
(que sabería utilizar os programas, formatos, procedementos, metodoloxías, etc. esixíbeis para a súa realización).

Así, pois, as preguntas desta proba tipo test estarán relacionadas, de maneira xeral, con aspectos teóricos e prácticos da
materia; pero, de maneira particular, tamén coas probas prácticas de execución de tarefas reais e/ou simuladas realizadas
na modalidade de avaliación continua da primeira oportunidade de avaliación oficial.

O valor de cada resposta correcta será proporcional ao número total de preguntas formuladas e ao principio de cada test
vaise establecer (de maneira moi clara e por escrito) as posíbeis penalizacións das respostas incorrectas e/ou das respostas
deixadas en branco. Estes parámetros poden variar ao respecto dos diferentes test da modalidade de avaliación continua
realizados.

De detectarse algún intento de copia na proba de tipo test, o alumnado involucrado será de inmediato cominado a
abandonar a aula e a súa proba será cualificada con SUSPENSO/A (0,0 puntos).

Para aprobar a materia nesta avaliación final da primeira convocatoria oficial de avaliación o alumnado deberá obter un
mínimo de 5,0 puntos na proba de tipo test (sen excepción algunha).

Por acordo da Xunta de Facultade do 03/06/16, “O exame / A proba/ A entrega de traballos para o alumnado de avaliación
única será a data establecida no calendario de exames aprobado en Xunta de FFT".

3. - SEGUNDA OPORTUNIDADE OFICIAL DE AVALIACIÓN DA MATERIA

A segunda oportunidade oficial de avaliación da materia rexerase polos mesmos parámetros que a primeira oportunidade de
avaliación da materia na súa modalidade de avaliación final única. Con todo, os parámetros relacionados coas posibles
penalizacións das respostas incorrectas e/ou das respostas deixadas en branco poden variar ao respecto desta.

Bibliografía. Fontes de información 

Como sexa que este é un curso eminentemente práctico no que vamos a traballar con multitude de programas informáticos,
coa finalidade de de non "colapsar" ao alumnado cunha multitude de manuais de uso dos programas que, a maioría das
veces, deixan de ser útiles dun curso académico a outro por ter cambiado a versión do programa ou mesmo o propio
programa, por illo vaise facilitar ao alumnado, para cada uno dos temas da materia, a bibliografía mais adecuada e
actualizada 'ad hoc' (normalmente en formato PDF e accesible en liña para todo o alumnado de maneira gratuíta). Se fai
falta, vaise deixar tamén unha copia en formato papel no servizo de reprografía.

Aínda así, a continuación mostramos un pequeno repertorio de referencias bibliográficas básicas en soporte papel existentes
no catálogo bibliográfico PERSEO da Universidade de Vigo (http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es) que vos poden axudar a
comprender “ a priori”, duna maneira xeral e a nivel teórico-práctico, os contidos desta materia.

MANUAL BÁSICO:

Zetzsche, J. (versión 12.0, novembro 2015) The Translator’s Tool Box. A Computer Primer for Translators. Oregon (EEUU):●

International Writers’ Group, LLC [Dispoñible en liña en https://kb.stptrans.com/Files%5CToolBox12.pdf].

TEMA-1:

Díaz Fouces O.; García González, M. (eds.) (2008) Traducir (con) software libre. Granada: Comares, ISBN:●

978-84-9836-487-3 [Signatura PERSEO: "FFT 82.03 TRA con"; 4 exemplares].
Oliver, J.A.;  Moré, J.; Climent, S. (coords.) (2008) Traducción y tecnologías. Barcelona: UOC, ISBN: 978-84-97788-740-3●

[Signatura PERSEO: "FFT 82.03 OLI tra"; 3 exemplares].
Reineke, D. (coord.) Traducción y localización: mercado, gestión y tecnologías. Las Palmas de Gran Canaria: Anroart●

Ediciones, 2005, 372 p., ISBN: 8496577082 [Signatura PERSEO: "FFT 82.03 TRA ylo"; 2 exemplares].

TEMA-2:

Hardware e software

Morley, D.; Parker, Ch. S. (2013) Understanding Computers: Today and Tomorrow. 14th Edition Comprehensive, Course●

Technology. Australia [etc.]: Cengage Learning, ISBN: 978-1133190257 [Signatura PERSEO: "FFT 681.3 MOR und"; 1
exemplar].

Ofimática (procesadores de texto, bases de datos, follas de cálculo, programas de presentación, etc.)

Bott, E.; Woody, L. (2004) Office 2003 (Colección 'La biblia de'; Tradución de Norwich & Barston. Special edition using●

Microsoft Office 2003. ISBN: 0789729555), Madrid: Anaya Multimedia, ISBN: 978-84-415-1678-2 [Signatura PERSEO: "681.3
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BOT bib"; 1 exemplar].
Bott, E.; Woody, L. (2007) Office 2007 (Colección 'La biblia de'; Traducción de Norwich & Barston. Special edition using●

Microsoft Office 2007. ISBN: 0789735172), Madrid: Anaya Multimedia, ISBN: 978-84-415-2223-7 [Signatura PERSEO: "FFT
681.3 BOT bib"; 3 exemplares na FFT].
Moro, M. (2010) Tratamiento informático de la información (inclúe CD), Madrid: Paraninfo, ISBN: 978-84-9732-793-0●

[Signatura PERSEO: “FFT 681.3 MOR tra”; 3 exemplares].

Internet e aplicacións web

Ramos Martín, A.; Ramos Martín, M. J. (2011) Aplicaciones web (inclúe CD), Madrid: Paraninfo, ISBN: 978-84-973-2813-5●

[Signatura PERSEO: “FFT 681.3 RAM apl”; 2 exemplares].

TEMA-3:

Cevoli, M.; Alasia, S. (2012) Guida completa a OmegaT: tecniche, trucchi e consigli per traduttori e project manager.●

Badalona: Qabiria. ISBN: 978-8863696653. [Signatura PERSEO: "FFT 82.03 CEV qui"; 2 exemplares].
Corpas, G.; Varela, M. J. (2003) Entornos informáticos de la traducción profesional: las memorias de traducción. Granada:●

Atrio, ISBN: 84-961-0115-0 [Signatura PERSEO: “FFT 82.03 ENT inf”; 4 exemplares].
Oliver, A. (2016) Herramientas tecnológicas para traductores. Barcelona: Editorial UOC. ISBN: 978-84-9064-751-6●

[Solicitada a súa compra para o curso académico 2016-17].

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada/V01G230V01931
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Francés-Español/V01G230V01925
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Francés-Galego/V01G230V01924
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01923
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego/V01G230V01922

 
Outros comentarios
1) Esta materia proporciona a adquisición de coñecementos e destrezas das ferramentas informáticas básicas (hardware e
software) de tipo xeral relacionadas coa tradución.

Para adquirir coñecementos e destrezas no manexo de ferramentas informáticas especializadas relacionadas coa tradución,
e sobre todo relacionadas co ámbito da tradución multimedia (localización e tradución audiovisual), considérase
imprescindíble cursar as materias de 4º curso do Grao: i) "Ferramentas para a Tradución e Interpretación V: Informática
avanzada" [que consolida e amplía os coñecementos e destrezas das ferramentas informáticas de tradución asistida
adquiridos na materia de 1º curso do grao; e, ademais, proporciona una primeira aproximación aos coñecementos e
destrezas das ferramentas informáticas especializadas empregadas na tradución multimedia (no apartado da localización:
de páxinas web, software e videoxogos)], e; ii) Algunha das combinacións de "Tradución medios audiovisuais" [que
proporciona una primeira aproximación aos coñecementos e destrezas das ferramentas informáticas especializadas
empregadas na tradución multimedia (no apartado da tradución audiovisual: subtitulado, dobraxe, voice-over)].

Dese xeito pódese atinxir un dominio satisfactorio dos coñecementos e das destrezas das principais ferramentas
informáticas (hardware e software) relacionadas coa práctica profesional da tradución e a interpretación glosados na listaxe
de competencias do Grao (xenéricas e especializadas).

2) Dado que para o desenvolvemento e a avaliación da materia atinxen tanto as horas de traballo presenciais na aula
informática como as horas de traballo persoal autónomo do alumnado, considérase imprescindíbel a asistencia do alumnado
ás primeiras sesións (3 horas) introdutorias da materia (en no grupo que teña asignado/a) coa finalidade de estar
informado/a do funcionamento da materia, dos contidos, da planificación e metodoloxías docentes que vanse empregar, dos
mecanismos de seguimento da docencia, etc. Desta manera vai poder contar coa suficiente información para poder decidir a
modalidade de avaliación que quere seguir.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Galego 

Materia Lingua: Lingua
A2, I: Expresión
escrita e oral:
Galego

     

Código V01G230V01201      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Palacio Sánchez, José Antonio
Solla González, Amparo

Profesorado Palacio Sánchez, José Antonio
Solla González, Amparo

Correo-e asolla@uvigo.es
xpalacio@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Partindo de que o alumnado posúe un nivel C2 do Marco Europeo de Referencia para a aprendizaxe de
linguas, a materia revisa en profundidade e reforza os coñecementos que posúen os discentes á vez que
incide na aplicación práctica da norma adaptada á construción de manifestacións discursivas formais nos
diferentes contextos comunicativos orais e escritos. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes
da vangarda do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral - saber
- saber facer

CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo - saber
- saber facer

CE17 Capacidade de tomar decisións - saber facer
- Saber estar / ser

CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica - saber facer
- Saber estar / ser
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CE25 Coñecementos de cultura xeral e civilización - Saber estar / ser

CE33 Dominio oral e escrito da lingua propia - saber
- saber facer

CT7 Toma de decisións - saber facer
- Saber estar / ser

CT8 Compromiso ético e deontolóxico - Saber estar / ser

CT15 Aprendizaxe autónoma - saber facer

CT23 Capacidade de traballo individual - saber facer
- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Desenvolver o sentido da conciencia lingüística da lingua inglesa como segunda lingua, os seus
mecanismos gramaticais e léxicos e as súas formas de expresión. 

CB1
CB4
CB5
CE3
CE4
CE33

- Desenvolver autonomía na produción e corrección de diferentes tipos de textos orais e escritos
utilizando axeitadamente os recursos da lingua galega.
Coñecementos de cultura xeral e civilización 
Dominio oral e escrito da lingua propia 

CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CE17
CE18
CE25
CE33
CT7
CT8
CT15
CT23

Contidos 

Tema  

1. A norma escrita da lingua galega 1.1. A acentuación
1.2. Signos ortográficos
1.3. Grupos consonánticos
1.4. Sufixos e terminacións
1.5. Paradigmas morfolóxicos do galego 

2. Morfosintaxe 2.1. O artigo 
2.2. O substantivo e adxectivo 
2.3. O pronome persoal 
2.4. Posesivos e demostrativos 
2.5. Cuantitativos e indefinidos 
2.6. O verbo 
2.7. O adverbio, a preposición, a conxunción. 

3. Lingua oral e lingua escrita 3.1. A linguaxe como medio de comunicación
3.2. Escritura e oralidade 

4. O texto 4.1. Coherencia e cohesión textual
4.2. Tipoloxía textual en galego 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Resolución de problemas e/ou exercicios 21 21 42

Eventos docentes e/ou divulgativos 3 6 9

Presentacións/exposicións 3 21 24

Sesión maxistral 15 30 45

Actividades introdutorias 4 8 12
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Probas de resposta curta 2 16 18

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Resolución de problemas
e/ou exercicios

O alumnado levará a cabo a resolución de problemas e exercicios específicos para a materia
explicada. Adóitase utilizar como complemento da clase maxistral. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Os discentes asistirán a conferencias e actividades que complementen a súa formación. 

Presentacións/exposicións O alumnado exporá perante o docente e/ou un grupo de estudantes un tema sobre os contidos da
materia ou os resultados dun traballo, exercicio. 

Sesión maxistral Exposición por parte do docente dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, directrices dun
traballo e actividades que o alumnado debe desenvolver. 

Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto co alumnado e reunir información sobre o grupo así
como a presentar a materia 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou exercicios O profesor terá titorías individualizadas ou en pequenos grupos antes da
exposición dos temas por parte do alumnado. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Presentacións/exposicións Valorarase a preparación dun traballo tutelado,
individual e breve (5 folios) no que se atenderá
especialmente á corrección do texto. 

10 CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE17

CE18

CE33

CT7

CT8

CT15

CT23

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Durante o curso a profesora especificará cales das
diferentes actividades prácticas serán avaliables.
Terase moi en conta a actitude e participación do
alumnado nas aulas. 

20 CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE18

CE25

CE33

CT15

CT23

Sesión maxistral Valorarase a atención dos discentes, a súa
curiosidade intelectual, a reflexión e mesmo o debate
se se considera oportuno. 

15 CB2

CB3

CB4

CB5
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Eventos docentes e/ou
divulgativos

Valorarase a asistencia a calquera actividade
programada relacionada coa materia e a entrega
dunha recensión persoal.

5 CB2

CB5

CE25

CT8

CT15

Probas de resposta curta Realizaranse dúas probas durante o cuadrimestre:
unha sobre a normativa ortográfica e morfolóxica
(CONTRA A METADE DE MARZO) e outra sobre
aspectos gramaticais (NA DATA OFICIAL DE EXAMES).
Ámbalas dúas deberán ser superadas para obter a
cualificación total deste apartado. Os alumnos que
suspendan a primeira proba, deberán examinarse da
parte correspondente na devandita data oficial de
exames. 

50 CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE17

CE18

CE25

CE33

CT7

CT8

CT15

CT23

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para poder optar á avaliación continua, débense cumprir os seguintes requisitos: entrega de ficha debidamente cuberta nas
primeiras semanas, asistencia habitual ás aulas, e entrega dos traballos obrigatorios.
O alumnado que opte pola modalidade presencial someterase ás dúas probas avaliables necesarias para conseguir o
aprobado da materia: unha sobre a normativa ortográfica e morfolóxica do galego e outra sobre as cuestións traballadas
durante o curso respecto a construción e corrección textual, gramática e léxico-semántica. Ámbalas dúas probas deberán
ser superadas. De ser o caso, realizarase unha media aritmética cara á cualificación final deste apartado. Na segunda
edición das actas non se conservará a cualificación de ningunha das dúas probas superadas.
O alumnado que non se acolla á modalidade presencial realizará na data oficial de exame tanto unha proba teórico práctica
sobre os contidos da materia, coma unha proba oral e terá ademais a obriga de entregar un traballo individual consensuado
de antemán coa profesora. O mesmo sistema seguirase cos alumnos que concorran á segunda ou posteriores convocatorias. 
Calquera tipo de plaxio será penalizado co suspenso.

Bibliografía. Fontes de información 

LECTURAS OBRIGATORIAS

Na sesión de presentación da materia, a profesora especificará cales son as obras de lectura obrigatoria do curso.

BIBLIOGRAFÍA E FONTES DE INFORMACIÓN

ÁLVAREZ, R. / MONTEAGUDO, H. / REGUEIRA, X.L. (1986): Gramática galega. Vigo: Galaxia.

ÁLVAREZ, R. e XOVE, X. (2002):  Gramática galega. Vigo: Galaxia.

FREIXEIRO MATO, X.R. (2000): Gramática da lingua galega II Morfosintaxe. Vigo: A Nosa Terra.

GONZÁLEZ REI, B. (2004): Ortografía da lingua galega. A Coruña: Galinova Editorial.

HERMIDA, Carme (2004): Gramática Práctica (Morfosintaxe), Santiago: Sotelo Blanco.

ILG / RAG (1995): Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. Santiago: ILG / RAG.

DICIONARIOS:

CARBALLEIRA ANLLO, X. M. (coord) (2000): Gran dicionario Xerais da lingua. Vigo: Xerais.

FERNÁNDEZ SALGADO,B.(coord) (2004): Dicionario Galaxia de usos e dificultades da lingua galega. Vigo: Galaxia.

XOVE FERREIRO, Xosé (coord) (2005), Novo dicionario da lingua galega. Santiago de Compostela: Obradoiro-Santillana.
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NAVAZA BLANCO (coord)(1990) Dicionario Xerais castelán-galego de usos, frases e sinónimos. Vigo: Xerais.

Vocabulario ortográfico la lingua galega (RAG/ILG): htpp://www.realacademiagalega.org/volga/

www.edu.xunta.es/diccionarios/BuscaTermo.jsp

webs.uvigo.es/sli/virtual/galego.htm

Curso é-galego: ilg.usc.es

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Lingua A2, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego/V01G230V01401

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática/V01G230V01109

 
Outros comentarios
No caso do alumnado que non posúa un nivel avanzado de coñecementos (C2) deberá procuralo por medios alternativos á
docencia desta materia: Escola Oficial de Idiomas, visionado de películas, lecturas ...
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Español 

Materia Lingua: Lingua
A2, I: Expresión
escrita e oral:
Español

     

Código V01G230V01202      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Lingua española

Coordinador/a Anaya Revuelta, Inmaculada

Profesorado Anaya Revuelta, Inmaculada

Correo-e ianaya@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

A materia revisa en profundidade e reforza os coñecementos que posúen os discentes dunha das súas
linguas maternas, o español. Ademais, a materia incide na aplicación práctica da norma académica
adaptada á construción de discursos orais e escritos de carácter formal en contextos comunicativos diversos. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes
da vangarda do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica ou ética. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- Saber estar / ser

CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral - saber

CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo - saber

CE10 Capacidade de traballo en equipo - Saber estar / ser

CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica - saber facer

CT1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e
correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia 

- saber

CT7 Toma de decisións - Saber estar / ser

CT12 Traballo en equipo - Saber estar / ser

CT18 Creatividade - Saber estar / ser

CT23 Capacidade de traballo individual - Saber estar / ser
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Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Desenvolver as habilidades de comprensión e de expresión escrita. CB1
CB4
CE4
CT1

Ampliar o repertorio léxico e textual na lingua materna español. CB1
CE3
CT23

Fomentar a aplicación práctica dos coñecementos gramaticais, léxicos e culturais á análise, creación e
revisión de todo tipo de textos. 

CB2
CE10
CE18
CT1
CT18

Capacitar aos alumnos para analizar, sintetizar e extraer de forma crítica a información principal e
secundaria dunha manifestación discursiva oral ou escrita e poñela en común. 

CB3
CE18
CT7
CT12

Proporcionarlle a información e ferramentas necesarias ao discente para que manexe con soltura os
recursos bibliográficos de calidade que contribúan a un óptimo desenvolvemento das actividades
profesionais de corrección, traducción e interpretación textual. 

CB5

Contidos 

Tema  

Tema 1. Conceptos básicos sobre corrección
lingüística. 

1.1. Norma e uso
1.2. A corrección e a norma lingüística
1.3. Situación actual 

Tema 2. O dicionario como ferramenta de
consulta sobre a norma e o uso do español 

2.1. Concepto e caracterización
2.2. Tipos e contido 
2.3. As funcións dos dicionarios

Tema 3. A elaboración dun texto: organización e
redacción 

3.1. Discurso oral / discurso escrito
3.2. Fases na elaboración dun texto
3.3. Niveis de construción 

Tema 4. A comunicación oral 4.1. O ensino do discurso oral
4.2. Elementos da comunicación oral
4.3. Claves para falar en público 

Tema 5. Tipos de intervencións orais 5.1. A presentación
5.2. O discurso 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 3 5

Sesión maxistral 18 45 63

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

14 21 35

Presentacións/exposicións 6 18 24

Traballos de aula 4 8 12

Traballos e proxectos 2 7 9

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Actividade introdutoria. Durante a primeira sesión buscarase recoller información sobre os
coñecementos de partida, os intereses e as motivacións dos discentes. 

Sesión maxistral Actividade teórica. Consiste na exposición dos contidos xerais da materia co obxectivo de
comunicar coñecementos e metodoloxías de análise. As explicacións estarán ordenadas e ben
estruturadas e contarán con exemplos claros que aseguren a comprensión dos contidos.
Ocasionalmente poderán estar apoiadas por presentacións. 
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Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma

Formularanse na aula unha serie de exercicios e lecturas relacionados coa materia traballada nas
clases. O obxectivo é reflexionar e relacionar teoría e práctica. Tamén constitúe unha actividade
básica para reforzar os coñecementos que se van adquirindo. 

Presentacións/exposicións Actividade práctica. A profesora da materia explicará a técnica axeitada para realizar unha
presentación oral. A partir desta os/as discentes elaborarán a súa exposición. O seguinte paso
consistirá na exposición oral (en grupos de tres ou catro persoas) dun tema que se escollerá na
clase. 

Traballos de aula Actividade práctica orientada na aula polo docente. Aínda que o alumnado poderá traballar de
forma autónoma na materia, estes traballos de aula terán como obxectivo a proposta de certas
actividades que se desenvolverán coa colaboración de alumnos e docente durante catro sesións
presenciais dunha hora cada unha. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma

Probas Descrición

Traballos e proxectos

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Presentacións/exposicións Consistirá na presentación oral dun tema por parte
do alumnado (en grupo de 3 ou 4 persoas). O
obxectivo é avaliar a competencia oral dos/das
discentes nun contexto formal. 

45 CB2

CB4

CE3

CE10

CE18

CT12

CT18

CT23

Traballos e proxectos Consistirá na elaboración de prácticas propostas
en clase no que se avaliará a competencia do
alumnado no relativo ao dominio das técnicas e
mecanismos de síntese e redacción dun texto. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE18

CT1

CT7

CT12

CT23

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Consistíirá nunha proba de comunicaión escrita 45

Outros comentarios e avaliación de Xullo

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

del Valle, José (ed.), La lengua ¿patria común?, Madrid: Iberoamericana- Frankfurt am Main: Vervuert, 2007

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, , , 

Real Academia Española, Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa, 1999

Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, Santillana, 2005

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, Nueva gramática de la lengua española, Madrid:
Espasa, 2009

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, , , 

Cassany, Daniel, La cocina de la escritura, Barcelona: Anagrama, 1995

Leonardo Gómez Torrego. coord., Número monográfico dedicado a la norma. Español Actual, Arco/Libros, 2014

, , , 

Estrella Montolío coord., Manual de escritura académica y profesional. EStrategias discursivas, Ariel, 2015

, , , 

Ao longo do curso  indicaranse outras lecturas específicas.

Recomendacións 

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

Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés 

Materia Idioma moderno:
Idioma 1, II:
Inglés

     

Código V01G230V01203      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a

Profesorado Bemposta Rivas, Sofía

Correo-e

Web   

Descrición
xeral

Cunha orientación practica con foco no uso da lingua, esta materia pretende acadar unha consolidación do
nivel C1, iniciado no cuadrimestre anterior con Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés, segundo os estándares
do Marco Europeo Común de Referencia. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes
da vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CE1 Dominio de linguas estranxeiras - saber
- saber facer

CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras - saber
- saber facer

CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo - saber
- saber facer

CE8 Destreza para a procura de información/documentación - saber facer
- Saber estar / ser

CE13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión - saber
- saber facer

CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica - saber facer
- Saber estar / ser

CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE27 Capacidade de razoamento crítico - saber facer
- Saber estar / ser
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CE30 Coñecemento de idiomas - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e
correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber facer

CT6 Capacidade de xestión da información - saber facer
- Saber estar / ser

CT9 Razoamento crítico - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT15 Aprendizaxe autónoma - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica - saber facer
- Saber estar / ser

CT23 Capacidade de traballo individual - saber facer
- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Capacidade para desenvolver o sentido de conciencia lingüística da lingua inglesa, os seus mecanismos
gramaticais e léxicos e as súas formas de expresión. 

CB1
CB4
CE1
CE4
CE18
CE24
CE27
CE30
CT2
CT4
CT6
CT15
CT22
CT23

Capacidade para desenvolver as destrezas de comprensión escrita e de expresión escrita en inglés. CB1
CB2
CB4
CE1
CE2
CE8
CE24
CE27
CE30
CT1
CT2
CT6
CT9
CT15
CT22
CT23
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Fomentar a aplicación práctica dos coñecementos gramaticais e léxicos da lingua inglesa para a
comprensión e expresión escrita en lingua inglesa. 

CB1
CB4
CE1
CE2
CE4
CE8
CE24
CE30
CT15
CT22
CT23

Promover a autonomía do alumnado para desenvolver unha competencia comprensiva de diversos tipos
de textos en inglés. 

CB2
CB4
CE1
CE2
CE4
CE8
CE13
CE24
CE27
CE30
CT1
CT2
CT6
CT9
CT15
CT22
CT23

Capacidade de sintetizar e extraer a información principal e secundaria dunha ampla variedade de textos
escritos en inglés. 

CB1
CB2
CB4
CE1
CE2
CE4
CE8
CE13
CE18
CE24
CE27
CT6
CT9
CT15
CT22
CT23

Contidos 

Tema  
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Use of English and vocabulary 1. Grammar
1.1. Emphasis with inversion.
1.2. Defining and non-defining relative clauses.
1.3. Introductory "it".
1.4. Verb patterns: -ing/infinitive.
1.5. Hypothetical meaning.
1.6. Substitution and ellipsis.
1.7. Verbs patterns with reporting verbs, impersonal reporting verbs.
1.8. Review of narrative tenses.
1.9. Emphasis: cleft sentences with "what".
1.10 Conjunctions.
1.11 Whoever, whatever, etc.
1.12 Participle clauses.
1.13 Linking adverbials.
1.14 Cohesion.

2. Vocabulary: phrasal verbs, collocations, idioms, register, word
formation.

3. Tasks used in the Cambridge Proficiency examination: Open cloze
exercises. word transformation task, gapped sentences, Key-Word
transformation, etc. 

Reading 1. Reading comprehension tasks such as multiple-choice cloze, open cloze,
multiple choice and gapped text (fictional and non-fictional books,
non-specialist articles from magazines, newspapers and the internet).

2. Comprehension of fiction and non-fiction books, journals, newspapers,
promotional and informational materials.

3. Understanding of written English at word, phrase (phrasal verbs and
idiomatic expressions), sentence, paragraph and whole text level.

4. Interpreting textual register, and writer/audience relationship
concerning ideas, opinions, suggestions, and attitudes.

5. Understanding cohesion, structure and organization of the text.

Writing 1. Writing an essay, a report/proposal, a review, and an informal
letter/email.

2. Organising key ideas and structuring an argument. Using an
appropriate style for a specific reader in an academic and non-academic
environment.

3. Using an appropriate range of language.

4. Effective introductory and concluding paragraphs, and including
relevant information.

5.Using link words and phrases. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Resolución de problemas e/ou exercicios 7 14 21

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

6 25 31

Traballos tutelados 5 15 20

Titoría en grupo 2 1 3

Traballos de aula 12 0 12

Probas de resposta curta 4 15 19

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 4 12 16

Resolución de problemas e/ou exercicios 4 20 24

Probas de tipo test 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Presentación da materia ao alumnado e orientación xeral sobre a mesma. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Formulación, análise e resolución de exercicios prácticos relacionados cos contidos gramaticais e
léxicos (Use of English) e da destrezas comunicativas (Writing e Reading). 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Formulación, análise e resolución das destrezas da expresión escrita, e sobre aspectos do libro de
lectura e dos artigos de prensa seleccionados. 

Traballos tutelados Elaboración de traballos escritos tutelados na aula e elaborados de forma autónoma (Writing). 

Titoría en grupo Explicación dos elementos dos contidos que precisen da aclaración das dúbidas que ao respecto
presente o alumnado. 

Traballos de aula Práctica das destrezas comunicativas, especialmente de "Writing" e da aplicación dos contidos
lingüísticos e comunicativos (Use of English). 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Orientacións xerais sobre a materia, análise das capacidades iniciais dos alumnos. Fomento de
estratexias de aprendizaxe autónomo. Indicacións sobre os traballos tutelados. Asesoramento que
precisen os alumnos para a superación do curso. O profesorado facilitará ao alumnado a atención
que precise para o desenvolvemento das súas presentación escritas.

Traballos de aula Orientacións xerais sobre a materia, análise das capacidades iniciais dos alumnos. Fomento de
estratexias de aprendizaxe autónomo. Indicacións sobre os traballos tutelados. Asesoramento que
precisen os alumnos para a superación do curso. O profesorado facilitará ao alumnado a atención
que precise para o desenvolvemento das súas presentación escritas.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Proba sobre todos os contidos lingüísticos e
comunicativos (Use of English). 

40 CB1

CB2

CB4

CE18

CE24

CE27

CT2

CT4

CT6

CT15

CT22

CT23

Probas de resposta curta Avaliación da destreza de "Reading" por medio de
exercicios de resposta curta do libro de lectura
obrigatoria (set book) e dos 4 artigos. 
Probas prácticas de execución de tarefas baseadas en
materiais reais ou adaptados e relacionadas coas
destrezas de comprensión escrita. 

30 CE1

CE2

CE4

CE24

CE27

CE30

CT9

CT15

CT23
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Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Avaliación da destreza de "Writing" mediante a
elaboración de 4 traballos escritos (informal letter,
report, review and essay) realizados de forma
autónoma polo alumnado. 

30 CB4

CE1

CE2

CE4

CE8

CE13

CE18

CE24

CT6

CT15

CT22

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Consideracións xerais

A cualificación final da materia calcularase tendo en conta todas as destrezas traballadas ao longo do cuadrimestre, tendo
cada unha delas o mesmo peso na cualificación final: - Reading (artigos e libro de lectura obrigatoria; comprensión lectora
de textos reais ou adaptados): 30%. - Writing: 30%. - Os contidos gramaticais, as destrezas comunicativas e aplicación dos
contidos lingüísticos (Use of English): 40%. De este xeito, a suma das tres partes sumarán 100%.

As obras de lectura obrigatoria (set book e catro artigos) será avaliada mediante probas escritas nas dúas edicións de actas
(maio e xullo), independentemente do sistema de avaliación (continua ou única) polo que se opte. Para superar a materia
será imprescindible acadar unha cualificación mínima de 5 puntos como nota global, sendo 5 puntos a puntuación mínima
requirida en cada unha das destrezas. O alumnado que na primeira edición de actas obteña una cualificación de suspenso
nalgunha(s) das destrezas deberán repetir a(s) parte(s) correspondentes a tal(es) destrezas no exame de xullo do 2017 para
poder aprobar a totalidade da materia. De non superalas en xullo 2017, o/a alumno/a deberá examinarse da totalidade da
materia en cursos académicos posteriores. Polo tanto, as partes superadas carecerán de validez para datas e cursos
posteriores ao 2016-2017.

a) 1ª Edición de actas (maio 2017).

Existen dous sistemas de avaliación (continua e única) para superar a materia nesta primeira oportunidade e participar nun
deles implica a imposibilidade de participar no outro.

a.1) Avaliación continua.

O alumnado entregará unha ficha cos seus datos de contacto e fotografía durante as tres primeiras semanas do
cuadrimestre. De igual maneira, será imprescindible a súa participación nas diferentes probas que se vaian realizando ao
longo do cuadrimestre, así como a entrega das actividades que corresponda nas datas sinaladas. As probas nas que non se
participe ou as actividades non entregadas no prazo estipulado computarán como 0. A avaliación, tanto continua coma única,
terá en conta non só pertinencia e calidade do contido das respostas, senón tamén a súa corrección lingüística.

O alumnado para poder optar á avaliación continua deberá entregar os 4 traballos de expresión escrita (Writing) e
presentarse a dúas probas de comprensión lectora (Reading). A proba de comprensión lectora (Reading) constará de dúas
partes, una proba sobre comprensión lectora de textos reais o adaptados, e outra sobre o set book e artigos. O alumnado
tamén deberá realizar a proba sobre os contidos lingüísticos e comunicativos (Use of English).

A cualificación final daquelas/es alumnas/os que se acollan ao sistema de avaliación continua computarase tendo en conta a
seguintes datas:

PROBAS DA EXPRESIÓN ESCRITA:

Semana 3: Entrega da primeira proba de Writing.

Semana 6: Entrega da segunda proba de Writing.

Semana 9: Entrega da terceira proba de Writing.

Semana 12: Entrega da cuarta proba de Writing.

PROBAS DA COMPRENSIÓN LECTORA:

Semana 6: Proba de Reading Comprehension de textos reais o adaptados.
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Semana 10: Proba de Reading Comprehension do libro de lectura obrigatoria (set book) e dos 4 artigos.

PROBA DE USE OF ENGLISH:

Semana 12: Proba sobre todos os contidos lingüísticos e comunicativos da materia.

A cualificación final do alumnado que se acolla a este sistema de avaliación continua computarase en base ás cualificacións
obtidas na proba final. A proba constará das partes necesarias para avaliar todas as destrezas: Reading = 30%, Writing =
30%, e Use of English = 40%. O peso da cada unha das destrezas na cualificación será o mesmo que as indicadas nesta guía
e, de igual maneira, para superar a materia será imprescindible acadar unha cualificación mínima de 5 puntos como nota
global, sendo 5 puntos a puntuación mínima requirida en cada unha das destrezas.

a.2) Avaliación única (maio 2017).

A avaliación final do segundo cuadrimestre se desenvolverá na data oficial aprobada pola Xunta da Facultade de Filoloxía e
Tradución e deberá ser consultada polo alumnado na páxina web da Facultade. A cualificación final do alumnado que se
acolla a este sistema de avaliación única computarase en base ás cualificacións obtidas na proba final. A proba constará das
partes necesarias para avaliar todas as destrezas: Reading = 30%, Writing = 30%, e Use of English = 40%. O peso da cada
unha das destrezas na cualificación será o mesmo que as indicadas nesta guía e, de igual maneira, para superar a materia
será imprescindible acadar unha cualificación mínima de 5 puntos como nota global, sendo 5 puntos a puntuación mínima
requirida en cada unha das destrezas.

Non se contempla o exame único do mes de maio como exame de recuperación para aprobar a(s) parte(s) da(s) destreza(s)
suspensa(s)na avaliación continua.

b) 2ª Edición de actas (xullo 2017).

O exame que o centro fixe oficialmente para o mes de xullo constará das partes necesarias para avaliar todas as destrezas:
Reading = 30%, Writing = 30%, e Use of English= 40% . O peso de cada unha das destrezas na cualificación final será o
mesmo que na 1ª edición de actas e, de igual maneira, para superar a materia será imprescindible acadar unha cualificación
mínima de 5 puntos como nota global, sendo 5 puntos a puntuación mínima requirida en cada unha das destrezas.

É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas na que as probas de avaliación teñen lugar.

O plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou actividade suporá un suspenso automático na materia. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá ao alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

Non se permite a utilización de dicionarios, apuntamentos e dispositivos electrónicos (teléfonos móbiles, tablets,
ordenadores, etc.) durante a realización dos exames.

Os criterios, aquí descritos, tamén se aplicarán ao alumnado alleo (Erasmus, etc.). En caso de non poder acceder á
plataforma FAITIC, o alumnado alleo deberá contactar cos docentes da materia para liquidar este impedimento.

Bibliografía. Fontes de información 

Burgess, Sally & Thomas, Amanda , Gold Advanced Coursebolk (with Audio CD), 2014, Essex: Pearson Education Limited

Edwards, Lynda & Newbrook, Jacky , Gold Advanced Exam Maximiser with Key (with CD), 2014, 2nd edition, Essex: Pearson
Education Limited

Foley, Mark and Diane Hall, Longman Advanced Learners' Grammar. A self-study reference & practice book with answers.
Harlow: Longman., 2003, Harlow: Longman

Mann, Malcolm & Taylore-Knowles, Steve, Improve Your Skills: Writing for Advanced (with key answers and MPO pack), 2014,
London: Macmillan Education

Mann, Malcolm & Taylore-Knowles, Steve , Improve Your Skills: Use of English for Advanced Student's Book (with key
answers and MPO pack), 2014, London: Macmillan Education

Mann, Malcolm & Taylore-Knowles, Steve , Improve Your Skills: Advanced Reading (with key answers and MPO pack) , 2014,
London: Macmillan Education

McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity , English Phrasal Verbs in Use, Advanced, 2010, Cambridge: Cambridge University Press

McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity, English Collocations in Use, Advanced, 2010, Cambridge: Cambridge University Press

McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity , Test Your Vocabulary in Use, Advanced, 2010, Cambridge: Cambridge University Press

Townsend, Sue, The Woman Who Went to Bed for a Year, , 

The Guardian, http://www.guardian.co.uk, , 

Washington Post, http://www.washingtonpost.com, , 

BBC World Service (English Learning), http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish, , 
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Edufind.com , http://www.edufind.com/english/grammar, , 

Cambridge Dictionary Online, http://dictionary.cambridge.org, , 

Bibliografía básica:

1. Libro do curso:

Burgess, Sally & Thomas, Amanda (2014). Gold Advanced Coursebook (with Audio CD) Essex: Pearson Education Limited.
(Este é o mismo libro que usado nas clases de Inglés 1, I).

1.1 Bibliografía para o aprendizaxe autónoma do alumnado: Libro de exercicios:

Edwards, Lynda & Newbrook, Jacky (2014, 2nd edition). Gold Advanced Exam Maximiser with Key (with Audio CD). Essex:
Pearson Education Limited. (Este é o mismo libro xa usado nas clases de Inglés 1, I)

2. Libro de lectura obrigatoria:

Townsend, Sue. The Woman Who Went to Bed for a Year.

3. Artigos de prensa: Serán recopilados ao principio do cuadrimestre de publicacións de internet e periódicos como:

-Washington Post: http://www.washingtonpost.com

- The Guardian: http://www.guardian.co.uk

    

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés/V01G230V01303
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés/V01G230V01403

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés/V01G230V01103
 
Outros comentarios
Recoméndase unha aplicación constante e seria no estudo da materia. O alumnado que non posúa o nivel de partida terá
que procurar formación en inglés pola súa conta (EOI, Centro de Linguas, materiais bibliográficos, etc.).

Durante as clases o alumnado non poderá utilizar dispositivos móviles (teléfono, tableta, PDA ou similares) nin ordenadores,
a non ser que o profesorado permita ou requira a utilización destes dispositivos con algunha finalidade pedagóxica.

Tamén cómpre recordar ao alumnado que deben respectar os dereitos de copyright. Ningunha parte dos libros de texto e de
lectura poden ser reproducidos, alterados, editados ou usados por calquera forma ou medio, electrónico ou mecánico,
inclusive fotocopias, gravacións, Internet ou sistema de almacenamento de datos, sen permiso por escrito dos autores ou
editoriais.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés 

Materia Idioma moderno:
Idioma 1, II:
Francés

     

Código V01G230V01204      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Francés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Ripoll Delebourse, Virginia Teresa

Profesorado Ripoll Delebourse, Virginia Teresa

Correo-e vripoll@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Os obxectivos da materia son adquirir unha competencia comprensiva e produtiva de estruturas gramaticais
complexas tanto na expresión escrita coma na oral, insistindo na produción e comprensión oral. O nivel que
se vai atinxir é un nivel C1.2, é dicir un nivel C1 consolidado. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes
da vangarda do seu campo de estudo. 

- saber facer

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber

CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica ou ética. 

- Saber estar / ser

CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- Saber estar / ser

CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras - saber

CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo - saber

CE8 Destreza para a procura de información/documentación - Saber estar / ser

CE10 Capacidade de traballo en equipo - Saber estar / ser

CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica - saber facer

CE27 Capacidade de razoamento crítico - Saber estar / ser

CE30 Coñecemento de idiomas - saber

CE32 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade 

CT2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira - saber

CT4 Resolución de problemas - saber facer

CT6 Capacidade de xestión da información - Saber estar / ser
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CT9 Razoamento crítico - Saber estar / ser

CT10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade - Saber estar / ser

CT11 Habilidades nas relacións interpersoais 

CT12 Traballo en equipo - saber facer

CT15 Aprendizaxe autónoma - saber facer

CT17 Comprensión doutras culturas e costumes - Saber estar / ser

CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica - Saber estar / ser

CT23 Capacidade de traballo individual - Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Repasar as bases teóricas e prácticas para afianzar o coñecemento das normas da lingua francesa e o
seu correcto uso e dominio para acadar precisión e fluidez tanto na escrita coma na expresión oral. 

CB1
CB5
CE18
CT6
CT22

Fomentar a capacidade de expresión e comprensión da lingua francesa a través do traballo en equipo. CB2
CE10
CE30
CT11
CT12
CT22

Acrecentar as actividades de comprensión e expresión oral tanto para a información específica como para
a información xeral. 

CB4
CE4
CE18
CE30
CT15
CT23

Mellorar e ampliar o coñecemento da cultura e civilización francófonas CB3
CE2
CE32
CT6
CT10
CT17

desenvolver o senso da conciencia lingüistica das variantes das linguas coma un sistema lingüistico-
cultural dos seus mecanismos gramaticais e formas de expresión 

CB5
CE2
CE4
CE18
CE30
CT2
CT6
CT17

Sentar as bases e desenvolver as habilidades de comprensión e expresión oral CB3
CE4
CE30
CT2
CT6
CT17

Fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua e a aplicación práctica dos coñecementos
gramaticais, léxicos e culturais o análise, creación e revision de textos 

CB2
CB4
CB5
CE4
CE18
CE27
CE30
CT2
CT4
CT6
CT9
CT17
CT23
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Promover a autonomía do alumnado co fin de analizar e sintetizar todo tipo de textos escritos e orales CB2
CB5
CE2
CE4
CE8
CE18
CE30
CT2
CT4
CT6
CT10
CT22

Contidos 

Tema  

I- Comparer des objets, des situations, des
personnes. 
Grammaire 

- la comparaison: les comparatifs. 
les pronoms personnels compléments. Les relatifs. 

II-L´expression des goûts. Enoncer des
jugements. Donner son opinion.
Grammaire et expression orale et écrite 

Lexique de l´opinion: adjectifs, adverbes, verbes d´opinion. 

III- Introduction au texte narratif
Les habitudes du passé, les actions en cours
d´accomplissement. Décrire les états anciens.
Grammaire et expression orale 

Les temps du passé. La concordance des temps. Les marqueurs temporels.
Valeur de l´iImparfait. Opposition passé/présent
Plus-que-parfait.Opposition Imparfait/ passé composé. 

IV- Durée des actions. Début et fin
Objectifs lingüistiques 

Marqueurs lingüistiques et structures servant à se situer par rapport au
temps.Simultanéité. anteriorité, et posteriorité. 

V- Faire des Projets
Grammaire, expression orale et écrite 

L´expréssion du futur et de l´hypothèse. 

Pratique
Civilisation pays francophones 
Lecture, écrit et oral 

Compréhension orale, expression orale.
Compréhension ecrite. Fiche de lecture ou compte rendu ou résumé.
Compréhension de documents. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Traballos tutelados 1 1 2

Outros 1 10 11

Prácticas de laboratorio 12 0 12

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 13 13

Titoría en grupo 1 1 2

Sesión maxistral 30 45 75

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

3 9 12

Outras 0 23 23

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Traballos tutelados

Presentación dun traballo sobre unha obra francesa de arte , de literatura ou cinematográfica. 

Outros Consultas de fontes electrónicas e escoita de programas de radio ou tv en francés 

Prácticas de laboratorio Exercicios de comprensión e reformulación, insistirase na expresión oral 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Realización de exercicios baseados nos contidos teóricos 

Titoría en grupo Titoría para as dúbidas que puidesen xurdir na preparación dos traballos tutelados 

Sesión maxistral Presentación e exposición teórica na aula con axuda de medios audiovisuais 
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Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos tutelados Estes traballos serán feitos baixo a supervisión e corrección da profesora antes da súa
presentación final. 

Prácticas de laboratorio Estes traballos serán feitos baixo a supervisión e corrección da profesora antes da súa
presentación final.

Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma

Estes traballos serán feitos baixo a supervisión e corrección da profesora antes da súa
presentación final.

Probas Descrición

Outras Estes traballos serán feitos baixo a supervisión e corrección da profesora antes da súa
presentación final

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos tutelados Presentación dos traballos 10 CB2

CB4

CE8

CE10

CE18

CT2

CT4

CT6

CT12

CT15

CT17

CT23

Outros
practica oral 

10 CB4

CE4

CE18

CE30

CT22

Outras Proba final global teórica e práctica sobre os
coñecementos adquiridos durante o curso 

60 CB1

CE27

CE30

CT9

CT22

Probas prácticas, de execución
de tarefas reais e/ou simuladas.

Probas de coñecemento e práctica da lingua francesa 20 CB3

CB5

CE18

CT10

CT22

CT23

Outros comentarios e avaliación de Xullo

A avaliación é contínua; para ser avaliado na materia será necesario ter entregado os traballos na data requirida, un traballo
a mediados de cada mes. Tamén se terá en conta a participación activa no curso. As probas non entregadas ou non
superadas cun mínimo dun valor de 4/10 contarán coma un cero. En caso de plaxio, a nota  final é de suspenso.

Haberá una proba final para os alumnos de avaliación continua na última semana de docencia que será publicada en faitic.
Será  de contido práctico e teórico (60%). Para superar a materia farase a media e haberá que superar cun mínimo dun 4
cada una das partes.

Teráse en conta para a Avaliación: a lectura do libro como destreza de comprensión lectora, a expresión oral, a
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argumentación, a expresión escrita e a gramática vista ao longo do curso.

Para os alumnos non acollidos a esta modalidade a nota da proba será un 100%.O examen para o alumnado de avaliación
única será a data establecida no calendario de exames da FFT.

Os alumnos que non superen a avaliación contínua e os que non se presentaron ao Final, farán en xullo unha proba final que
contará coma un 100% da nota (30/70 parte práctica e teórica) na data establecida no calendario de exames da FFT.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un suspenso global na materia. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá ao alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.

Bibliografía. Fontes de información 

Frédéric Beigbeder, 99 francs (13,99 euros), Éditions Grasset., 2000

Ch Abbadie, B Chovelon..., L´expression française ecrite et orale, fle PUG 2006, 

Delatour, Jennepin, Léon-Dufour & Teissier., Nouvelle grammaire du français. , Paris : Hachette, 

Esta lectura é obrigatoria e formará parte da avaliación continua e final nas duas sesions

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés/V01G230V01304

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán/V01G230V01207
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés/V01G230V01205
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués/V01G230V01208

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés/V01G230V01104
 
Outros comentarios
Recomendamos o estudo continuado da materia, a consulta da gramática recomendada para realizar os exercicios prácticos
e a autocorrección.
A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.
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.

Recoméndase a asistencia a clase e o traballo regular.

O nivel recomendado para seguir as clases é un nivel C1.1
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Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés 

Materia Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Inglés

     

Código V01G230V01205      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Pérez Paz, María Flor

Profesorado Pérez Paz, María Flor

Correo-e mflor@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

A materia pretende a consecución e consolidación das destrezas comunicativas e lingüísticas en grao de
usuario competente. O obxectivo conxunto de Idioma 2, I: Inglés e Idioma 2, II: Inglés é o de acadar
competencias orais e escritas, pasivas e tamén activas propias do nivel B2+ - C1 (Marco Europeo de
Referencia). O curso terá unha orientación práctica. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes
da vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE1 Dominio de linguas estranxeiras - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE10 Capacidade de traballo en equipo - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE12 Posuír unha ampla cultura - saber
- saber facer
- Saber estar / ser
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CE17 Capacidade de tomar decisións - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE25 Coñecementos de cultura xeral e civilización - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE27 Capacidade de razoamento crítico - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE30 Coñecemento de idiomas - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE32 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT9 Razoamento crítico - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade - Saber estar / ser

CT12 Traballo en equipo - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT14 Motivación pola calidade - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT15 Aprendizaxe autónoma - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT16 Adaptación a novas situacións - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT17 Comprensión doutras culturas e costumes - saber facer
- Saber estar / ser

CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT23 Capacidade de traballo individual - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Profundar no traballo das destrezas de comprensión e expresión oral e escrita. CB1
CB2
CB4
CE1
CE2
CE4
CE10
CE12
CE17
CE18
CE24
CE25
CE27
CE30
CE32
CT2
CT4
CT10
CT12
CT15
CT16
CT17
CT22
CT23

Continuar coa expansión dos coñecementos gramaticais e dicursivos das estruturas básicas e complexas
da lingua inglesa. 

CB4
CE1
CE4
CE10
CE18
CE27
CE30
CT2
CT9
CT12
CT15
CT17
CT22
CT23

Consolidar e expandir o repertorio léxico avanzado da lingua inglesa. CB4
CE1
CE4
CE18
CE24
CE27
CE30
CT2
CT12
CT14
CT15
CT17
CT22
CT23

Estimular e exercitar a capacidade de traballo autónomo e traballo en equipo do alumnado. CB4
CE1
CE10
CE18
CE24
CT2
CT9
CT12
CT14
CT15
CT17
CT22
CT23

Contidos 
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Tema  

1. Grammar // Use of English - Quantifiers
- Reported Speech
- Emphasis
- Past and mixed conditionals
- -ing form and infinitive
- Handling an awkward situation
- Past modals of deduction
- Reporting an incident
- Relative Clauses
- Participle Clauses
- Giving a tour

2. Reading - Reviews (book reviews, magazines, etc)
- Newspaper articles, editorials and reports
- Set book
- Other

All of them about different topics and drawn from various sources, not
necessarily the textbook. 

3. Listening and Speaking - Discussions
- Monologues
- Dialogues
- Conversations
- Interviews (TV, radio, etc)

All of them about different topics and drawn from various sources, not
necessarily the textbook.

4. Writing - Informal articles
- Discursive essays

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 1 0 1

Resolución de problemas e/ou exercicios 3 15 18

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

5 13 18

Titoría en grupo 8 0 8

Traballos de aula 10 30 40

Presentacións/exposicións 9 20 29

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

4 8 12

Probas de resposta curta 4 8 12

Outras 4 8 12

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a presentar a materia e tomar contacto co alumnado, reunindo
información sobre os seus coñecimentos previos. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Análise e resolución de exercicios prácticos relacionados cos contidos gramaticais e léxicos, así
como coas destrezas comunicativas. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma

Actividades nas que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno
debe desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma. 

Titoría en grupo Revisión conxunta, por parte de alumnado e profesorado, do desenvolvemento de actividades da
materia e do proceso de aprendizaxe. 

Traballos de aula Práctica das catros destrezas comunicativas: comprensión oral (listening), expresión oral
(speaking), comprensión escrita (reading) e expresión escrita (writing), así como da destreza
lingüística (use of English) 

Presentacións/exposicións Presentacións ou esposicións feitas polo alumnado acerca de temas previamente acordados co
profesorado. 
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Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Por atención personalizada enténdese atención na aula e en horario de titorías, así como
atención a través da plataforma Faitic. Entre os obxectivos da atención personalizada
están a orientación xeral sobre a materia, o fomento de estratexias de aprendizaxe, facer
indicacións sobre os traballos e exercicios, analizar os resultados obtidos en probas xa
realizadas ou o asesoramento para a superación do curso. 

Traballos de aula Por atención personalizada enténdese atención na aula e en horario de titorías, así como
atención a través da plataforma Faitic. Entre os obxectivos da atención personalizada
están a orientación xeral sobre a materia, o fomento de estratexias de aprendizaxe, facer
indicacións sobre os traballos e exercicios, analizar os resultados obtidos en probas xa
realizadas ou o asesoramento para a superación do curso. 

Titoría en grupo Por atención personalizada enténdese atención na aula e en horario de titorías, así como
atención a través da plataforma Faitic. Entre os obxectivos da atención personalizada
están a orientación xeral sobre a materia, o fomento de estratexias de aprendizaxe, facer
indicacións sobre os traballos e exercicios, analizar os resultados obtidos en probas xa
realizadas ou o asesoramento para a superación do curso. 

Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma

Por atención personalizada enténdese atención na aula e en horario de titorías, así como
atención a través da plataforma Faitic. Entre os obxectivos da atención personalizada
están a orientación xeral sobre a materia, o fomento de estratexias de aprendizaxe, facer
indicacións sobre os traballos e exercicios, analizar os resultados obtidos en probas xa
realizadas ou o asesoramento para a superación do curso. 

Presentacións/exposicións Por atención personalizada enténdese atención na aula e en horario de titorías, así como
atención a través da plataforma Faitic. Entre os obxectivos da atención personalizada
están a orientación xeral sobre a materia, o fomento de estratexias de aprendizaxe, facer
indicacións sobre os traballos e exercicios, analizar os resultados obtidos en probas xa
realizadas ou o asesoramento para a superación do curso. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Presentacións/exposicións Expresións orais e/ou presentación orais de forma
individual para reforzar as destrezas
comunicativas de expresión. 

30 CB4

CE4

CE18

CE24

CT9

CT14

CT15

CT22

CT23

Outras O alumnado deberá ler una obra curtas (título
indicado nesta guía docente) que será avaliada
mediante probas orais e/ou escritas.
Probas prácticas de comprensión escrita
(Reading), e dos artígos (os títulos indicaranse no
día da presentación da materia en clase).
Probas prácticas de execución das tarefas
relacionadas coa destreza de expresión escrita
(Writing). 

20 CB4

CE4

CE18

CE24

CE27

CT15

CT17

CT23
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Probas prácticas, de execución de
tarefas reais e/ou simuladas.

Probas da destreza de comprensión oral
(Listening). 

30 CB1

CB2

CB4

CE18

CE24

CE27

CT9

CT15

CT17

CT23

Probas de resposta curta 1. Probas puntuais sobre a materia asignada,
conceptos teóricos e a súa aplicación.
2. Resolución de exercicios prácticos de resposta
curta (fill in the gaps, transformation, cloze,
multiple choice, etc.) relacionados coas destrezas
lingüísticas (Use of English). 

20 CB2

CE4

CE18

CT9

CT22

CT23

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Consideracións xerais:

A cualificación final da materia calcularase tendo en conta todas as destrezas traballadas ao longo do cuadrimestre, tendo
cada unha delas o mesmo peso na cualificación final:

Listening: 30%;

Speaking: 30%;

Reading (4 artígos e libro de lectura obrigatoria: 10%; comprensión lectora dun texto: 10%): 20%;

Writing: 20%

Todos que terán un peso específico do 80% da nota obtida.

Por outra banda, a resolución de exercicios prácticos relacionados cos contidos gramaticais e léxicos e as destrezas
comunicativas e aplicación dos contidos lingüísticos (use of English) computarán un 20% da nota obtida.

De este xeito, a suma das dúas partes (teoría e práctica) sumarán 100%. As obras de lectura obrigatoria (set book e catro
artígos) será avaliada mediante probras orais e escritas nas dúas edicións de actas (maio e xullo), independientemente do
sistema de avaliación (continua ou única) polo que se opte. Para superar a materia será imprescindible acadar unha
cualificación mínima de 5 puntos como nota global, sendo 5 puntos a puntuación mínima requirida en cada unha das
destrezas. O alumnado que na primeira edición de actas obteña una cualificación de suspenso nalgunha(s) das destrezas
deberán repetir a(s) parte(s) correspondentes a tal(es) destrezas no exame de xullo do 2017 para poder aprobar a
totalidade da materia.

Non se contempla o exame único do mes de maio como exame de recuperación para aprobar a(s) parte(s) da(s) destreza(s)
suspensa(s) na avaliación continua. De non superalas en xullo 2017, o/a alumno/a deberá examinarse da totalidade da
materia en cursos académicos posteriores. Polo tanto, as partes superadas carecerán de validez para datas e cursos
posteriores ao 2016-2017.

O plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou actividade suporá un suspenso automático na materia. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá ao alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

Non se permite a utilización de dicionarios, apuntamentos e dispositivos electrónicos (teléfonos móbiles, tablets,
ordenadores, etc.) durante a realización dos exames.

1ª Edición de actas (maio 2017).

Existen dous sistemas de avaliación (continua e única) para superar a materia nesta primeira oportunidade e participar nun
deles implica a imposibilidade de participar no outro.

a) Avaliación continua.
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O alumnado entregará unha ficha cos seus datos de contacto e fotografía durante as tres primeiras semanas do
cuadrimestre. De igual maneira, será imprescindible a súa participación nas diferentes probas que se vaian realizando ao
longo do cuadrimestre, así como a entrega das actividades que corresponda nas datas sinaladas. As probas nas que non se
participe ou as actividades non entregadas no prazo estipulado computarán como 0. A avaliación, tanto continua coma única,
terá en conta non só pertinencia e calidade do contido das respostas, senón tamén a sua corrección lingüística.

O alumnado para poder optar á avaliación continua deberá tener polo menos cuatro calificacións de expresión oral (speaking)
sobre os artigos (2 participacions) e libro de lectura obrigatoria (2 participacións) durante o curso. A cualificación final
daquelas/es alumnas/os que se acollan ao sistema de avaliación continua computarase tendo en conta as seguintes datas e
probas a realizar:

Semana 2 a 10 (horas de docencia): proba de "Speaking" e "Reading" do libro de lectura obrigatoria e catro artígos.
Asignarase a cada alumno/a a data específica por preferencia ou sorteo. As intervencións estarán espaciadas a medida en
que se avance nas lecturas obrigatorias.

Semana 7: proba de "Writing". Entrega da primeira redacción.

Semana 11: proba de "Listening" e "Reading" comprehension dun texto, dos catro artigos e libro de lectura obrigatoria.

Semana 12: proba de "Writing" (entrega da segunda redacción) e "Use of English".

b) Avaliación única (maio 2017).

A avaliación final do segundo cuadrimestre se desenvolverá na data oficial aprobada pola Xunta da Facultade de Filoloxía e
Tradución e deberá ser consultada polo alumnado na páxina web da Facultade.

A cualificación final do alumnado que se acolla a este sistema de avaliación única computarase en base ás cualificacións
obtidas nas proba final. A proba constará las partes necesarias para avaliar todas as destrezas: Listening: 30%; Speaking:
30%; Reading (4 artígos e libro de lectura obrigatoria: 10%; comprensión lectora dun texto: 10%): 20%; Writing: 20%. Todos
que terán un peso específico do 80% da nota obtida. Por outra banda, a resolución de exercicios prácticos relacionados cos
contidos gramaticais e léxicos e as destrezas comunicativas e aplicación dos contidos lingüísticos (Use of English)
computarán un 20% da nota obtida.

No se contempla o exame único do mes de maio como exame de recuperación para aprobar a(s) parte(s) da(s) destreza(s)
suspensa(s) na avaliación continua.

2ª Edición de actas (xullo 2017).

O exame que o centro fixe oficialmente para o mes de xullo constará das partes necesarias para avaliar todas as destrezas
(Reading, Listening, Writing, Speaking e Use of English). O peso de cada unha das destrezas na cualificación final será o
mesmo que na 1ª edición de actas e, de igual maneira, para superar a materia será imprescindible acadar unha cualificación
mínima de 5 puntos como nota global, sendo 5 puntos a puntuación mínima requirida en cada unha das destrezas.

É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas na que as probas de avaliación teñen lugar. Os mesmos criterios, aquí descritos, tamén se aplicarán ao alumnado
alleo. En caso de non poder acceder á plataforma FAITIC, o alumnado alleo deberá contactar cos docentes para liquidar este
impedimento.     

Bibliografía. Fontes de información 

Bibliografía básica

Eales, Frances & Oakes, Steve.2015, 2nd edition. Speakout. Upper Intermediate Students' book (with ActiveBook). Essex:
Pearson Education Limited.

Eales, Frances; Oakes, Steve & Harrison, Louis. 2015, 2nd edition. Speakout. Upper Intermediate.Workbook with key. Essex:
Pearson Education Limited.

Libro de lectura obrigatoria:

Maley, Alan. 2009, 4th edition. He Knows Too Much. Cambridge English Readers Advanced. Cambridge: Cambridge
University Press.

Artigos de prensa:

Washington Post:
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www.washingtonpost.com.

The Guardian:

www.guardian.co.uk.

Os artígos de lectura obrigatoria serán indicados ao comezo do cuadrimestre para que o seu contido sexan temas de
actualidad.

Bibliografía recomendada

Brinks Lockwood, Robyn. 2013. Skillful: Listening and Speaking. London: Macmillan.

Foley, M. & D. Hall. 2012. MyGrammarLab. Intermediate . Withoutkey. Essex: Pearson Longman.

Hughes, Stacey H. 2013. Skillful: Reading and Writing. London: Macmillan.

Bibliografía complementaria

Vince, M. 2008. Macmillan English grammar in context. Advanced. Oxford: Macmillan.

Swan, M. & C. Walter. 2011. Oxford English Grammar Course. Advanced. Oxford: Oxford University Press.

Mann, M. & S Taylore-Knowles. 2006. Destination C1 & C2. Grammar and vocabulary with answer key. Oxford: Macmillan.

Dicionarios (en liña e en papel)

Oxford Learners Dictionaries:

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

Cambridge Dictionaries Online:

http://dictionary.cambridge.org/

Collins Dictionaries:

http://www.collinsdictionary.com/

Macmillan Collocations Dictionary Macmillan Phrasal Verbs plus Dictionary

Materiais en liña:

https://elt.oup.com/student/englishfile/intermediate/a_grammar/

BBC World Service (gramática, vocabulario, tests, actividades de comprensión oral, etc.):
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

BBC Radio (radio en liña):

http://www.bbc.co.uk/radio/

BBC News: http://www.bbc.co.uk/news/

Voice of America (bo para a práctica da comprensión oral):

http://learningenglish.voanews.com/

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Idioma 2, III: Inglés/V01G230V01305

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés/V01G230V01105
 
Outros comentarios
Para poder seguir as clases recoméndase posuír un nivel B2 (Marco Europeo de Referencia) de inglés.
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Ademais da asistencia regular ás sesións presenciais, o traballo diario e autónomo do alumnado resulta aconsellable para
seguir e superar a materia. Sendo así, e tendo en conta que as horas de clase na aula non son máis que parte das horas
totais de traballo necesarias para superar a materia, é altamente recomendable que o material manexado polo alumnado
non se limite ao visto nas sesións presenciais. Recoméndase que o alumnado adique tempo á lectura de xornais, libros e
revistas en lingua inglesa, o visionado de vídeos, películas, series e similares en lingua inglesa, etc.
Recoméndase o uso da plataforma de teledocencia (FAITIC).
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Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés 

Materia Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Francés

     

Código V01G230V01206      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Francés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Ripoll Delebourse, Virginia Teresa

Profesorado Ripoll Delebourse, Virginia Teresa

Correo-e vripoll@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Os obxectivos da materia son adquirir unha competencia comprensiva e produtiva de estruturas gramaticais
complexas tanto na expresión escrita coma na oral, insistindo na produción e comprensión oral. O nivel que
se vai atinxir é un nivel B2 consolidado 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes
da vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica ou ética. 

- Saber estar / ser

CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- Saber estar / ser

CE1 Dominio de linguas estranxeiras - saber

CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras - saber

CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo - saber

CE10 Capacidade de traballo en equipo - Saber estar / ser

CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica - saber facer

CE27 Capacidade de razoamento crítico - Saber estar / ser

CE30 Coñecemento de idiomas - saber

CT2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira - saber

CT4 Resolución de problemas - saber facer

CT6 Capacidade de xestión da información - Saber estar / ser

CT9 Razoamento crítico - Saber estar / ser
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CT10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade - Saber estar / ser

CT12 Traballo en equipo - saber facer

CT15 Aprendizaxe autónoma - saber facer

CT17 Comprensión doutras culturas e costumes - Saber estar / ser

CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica 

CT23 Capacidade de traballo individual - Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Repasar as bases teóricas e prácticas para afianzar o coñecemento das normas da lingua francesa e o
seu correcto uso e dominio para acadar precisión e fluidez tanto na escrita coma na expresión oral. 

CB1
CB5
CE18
CT2
CT6
CT22

Fomentar a capacidade de expresión e comprensión da lingua francesa a través do traballo en equipo. CB2
CE10
CE30
CT12
CT22

Acrecentar as actividades de comprensión e expresión oral tanto para a información específica como para
a información xeral. 

CB4
CE1
CE4
CE18
CE30
CT4
CT9
CT15
CT23

Mellorar e ampliar o coñecemento da cultura e civilización francófonas CB3
CE2
CE27
CT6
CT10
CT17

Contidos 

Tema  

I-Donner des ordres, des conseils. Suivre des
ordres et des conseils.
Décrire l´espace.Demander le chemin. Se diriger
et se presenter quelque part.
Grammaire et expression orale 

- Les marqueurs spatiaux. le présent. le futur et l´impératif des verbes.
-L´injonction 

2-Comparer des ojets, des situations, des
personnes.
Grammaire. Expression écrite et orale 

- La comparaison: les comparatifs.
les pronoms personnels compléments. Les relatifs. 

3- l´expression des goûts.Enoncer des jugements.
Donner son opinion.
Grammaire, expression écrite, orale 

- Lexique de l´opinion: adjectifs, adverbes , verbes d´opinion. 

4- Faire des projets
Grammaire, expression orale 

- L´expression du futur. l´Hypothèse. 

5- Introduction au texte narratif.
Grammaire, expression écrite 

Les temps du passé.Concordance des temps.Les marqueurs temporels. 

Civilisation pays francophones.
Lecture 

Pratique

Compréhension orale, expression orale.
Compréhension ecrite. Fiche de lecture ou compte rendu ou résumé.
Compréhension de documents. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Prácticas autónomas a través de TIC 0 18 18
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Traballos tutelados 1 0 1

Outros 1 5 6

Prácticas de laboratorio 12 1 13

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 13 13

Titoría en grupo 1 1 2

Sesión maxistral 30 45 75

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

3 9 12

Outras 0 10 10

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Prácticas autónomas a
través de TIC

Exercicios de escoita e comprensión de textos disponíveis na plataforma Tema 

Traballos tutelados Presentación dun traballo sobre unha obra francesa de arte , de literatura ou cinematográfica. 

Outros Consultas de fontes electrónicas e escoita de programas de radio ou tv en francés 

Prácticas de laboratorio Exercicios de comprensión e reformulación, insistirase na expresión oral 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Realización de exercicios baseados nos contidos teóricos 

Titoría en grupo Titoría para as dúbidas que puidesen xurdir na preparación dos traballos tutelados 

Sesión maxistral Presentación e exposición teórica na aula con axuda de medios audiovisuais 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos tutelados Estes traballos serán feitos baixo a supervisión e corrección da profesora antes da súa
presentación final

Prácticas de laboratorio Estes traballos serán feitos baixo a supervisión e corrección da profesora antes da súa
presentación final

Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma

Estes traballos serán feitos baixo a supervisión e corrección da profesora antes da súa
presentación final

Probas Descrición

Outras traballos que serán feitos baixo a supervisión e corrección da profesora antes da súa
presentación final

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos tutelados Presentación dos traballos 10 CB2

CB4

CE10

CE18

CT2

CT4

CT6

CT12

CT15

CT17

CT23
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Prácticas autónomas a través de
TIC

Probas de comprensión ou ditados 10 CB4

CE4

CE18

CE30

CT22

Outros Práctica na clase 10 CB4

CE4

CE18

CE30

CT22

Outras Proba final global teórica e práctica sobre os
coñecementos adquiridos durante o curso 

60 CB1

CE27

CT9

CT22

Probas prácticas, de execución
de tarefas reais e/ou simuladas.

Probas de coñecemento e práctica da lingua
francesa 

10 CB3

CB5

CE18

CT10

CT22

CT23

Outros comentarios e avaliación de Xullo

A avaliación é contínua; para ser avaliado na materia será necesario ter entregados os traballos na data requirida,un traballo
a mediados de cada mes. Tamén se terá en conta a participación activa no curso. As probas non entregadas  o non
superadas cun mínimo dun valor de 4/10, contarán coma un cero, para facer a media aritmética é necesario ter un mínimo
dun 4/10, no caso contrario, o alumno deberá ir a avaliació de Xullo. En caso de plaxio, a nota  final é de suspenso.

Haberá una proba final, para os alumnos de avaliación continua na última semana de docencia, será publicada en faitic;
será  de contido práctico e teórico (60%). Para superar a materia se fará a media e para esto  é necesario ter cun mínimo
dun 4 cada una das partes.

Teráse en conta para a Avaliación: a lectura do libro como destreza de comprensión lectora. Expresión oral, Argumentación
expresión escrita, e a Gramática vista o longo do curso

Para os alumnos non acollidos a esta modalidade : a nota da proba  será un 100% 

Bibliografía. Fontes de información 

Ch. Abbadie, B. Chovelon, M.-H. Morsel, L´expression française écrite et orale., Grenoble : PUG, col. Flem, 2006

Frédéric Beigbeder, 99francs( 13,99 euros), Éditions Grasset, 2000

Delatour, Jennepin, Léon-Dufour & Teissier., Nouvelle grammaire du français, Paris : Hachette, 2004

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Idioma 2, III: Francés/V01G230V01306

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés/V01G230V01106
 
Outros comentarios
Recomendamos o estudo continuado da materia, a consulta da gramática recomendada para realizar os exercicios prácticos
e a autocorrección.
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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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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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán 

Materia Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Alemán

     

Código V01G230V01207      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Alemán
Castelán

     

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

É unha materia que se imparte no segundo cuadrimestre do primeiro curso e que completa os coñecementos
adquiridos na materia Idioma Moderno *II, 1 (Alemán) de face a conseguir unha visión global do alemán aos
estudantes do Grao en Tradución e Interpretación. Nela amplíanse os coñecementos básicos teóricos e
prácticos da lingua e da cultura alemá. Ao final desta materia espérase alcanzar o nivel A1.2. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes
da vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- Saber estar / ser

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- Saber estar / ser

CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica ou ética. 

- saber
- Saber estar / ser

CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber
- Saber estar / ser

CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- Saber estar / ser

CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral - saber

CE14 Dominio de ferramentas informáticas - saber
- saber facer

CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica - saber
- saber facer

CE21 Rigor e seriedade no traballo - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma - saber
- saber facer
- Saber estar / ser
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CT1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e
correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia 

- saber

CT5 Coñecementos de informática aplicada - saber
- saber facer

CT10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade - saber
- Saber estar / ser

CT15 Aprendizaxe autónoma - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT23 Capacidade de traballo individual - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Desenvolver o sentido de conciencia lingüística do segundo idioma estranxeiro como un sistema, dos
seus mecanismos e formas de expresión 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE14
CE18
CE21
CE24
CT1
CT5
CT10
CT15
CT23

Sentar as bases e desenvolver as habilidades de comprensión e expresión oral CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE14
CE18
CE21
CE24
CT1
CT5
CT10
CT15
CT23

Fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua en uso e a aplicación práctica dos coñecementos
gramaticais, léxicos e fraseológicos 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE14
CE18
CE21
CE24
CT1
CT5
CT10
CT15
CT23
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Sentar as bases e desenvolver a comprensión e expresión oral e a correcta expresión gramatical. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE14
CE18
CE21
CE24
CT1
CT5
CT10
CT15
CT23

Sentar as bases e desenvolver a comprensión dos aspectos fundamentais socio-culturais e de civilización
dos países nos que se fala o segundo idioma estranxeiro 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE14
CE18
CE21
CE24
CT1
CT5
CT10
CT15
CT23

Contidos 

Tema  

Tema 1: O pasado simple dos verbos, Präteritum. Tempo libre. De compras 

Tema 2: O pretérito perfecto. Uso e conxugación
en verbos regulares e irregulares. 

No banco. A moeda. 

Tema 3: Os verbos con complemento
preposicional e os adverbios pronominais. 

Deportes. Hobbys 

Tema 4: Os
substantivos da declinación débil.

Invitacións e agasallos. De festa. 

Tema 5: A declinación do adxectivo. Cores. 

Tema 6. Preguntando polos adjetivos. 'Welcher' e
mais 'Was für ein' 

Roupa. 

Tema 7: La comparación do adxectivo. Falando de cualidades. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 2 4

Sesión maxistral 16 40 56

Estudos/actividades previos 8 12 20

Resolución de problemas e/ou exercicios 16 28 44

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

4 20 24

Probas de resposta curta 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición
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Actividades
introdutorias

Actividades organizativas: explicación pormenorizada do programa da materia e do
desenvolvemento da mesma dentro e fose 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, libro de lectura obrigatoria e outros libros complementarios. 

Sesión maxistral Clases maxistrais: exposición teórica de temas gramaticais, léxicos e culturais.
Actividades complementarias: Presentación doutras ferramentas online para a aprendizaxe
autónoma dunha lingua estranxeira. 

Estudos/actividades
previos

Orientarase, explicará e ensinará aos alumnos como usar as ferramentas fundamentais para levar
a cabo actividades traductolóxicas, dentro do contexto do idioma xeral.
Tamén se lle ensinasen as pautas para realizar un traballo de investigación. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Exercicios de repaso e de control: sesións de prácticas gramaticais e léxicas con exercicios
adecuados aos temas expostos.
Prácticas de tradución con axuda do dicionario, así como a súa corrección e o comentario das
dificultades léxicas, traductolóxicas e gramaticais resultantes coa finalidade da aprendizaxe da
lingua. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

O alumno realizará exercicios de tipo práctico sobre cuestións gramaticais e léxicas, así como
traducións de frases con axuda do dicionario para a aprendizaxe xeral da lingua. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

O alumnado deberá facer de modo autónomo os exercicios que mande
o profesor semanalmente.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

O alumno realizará exercicios de tipo práctico sobre
cuestións gramaticais e léxicas, así como traducións directas
e inversas de frases e textos sinxelos con axuda do dicionario. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE14

CE18

CE21

CE24

CT1

CT5

CT10

CT15

CT23
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Exercicios de repaso e de control: sesións de prácticas
gramaticais e léxicas con exercicios adecuados aos temas
expostos. 
Prácticas de tradución directa e inversa de frases e textos
sinxelos con axuda do dicionario, así como a súa corrección e
o comentario das dificultades léxicas, traductolóxicas e
gramaticais resultantes. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE14

CE18

CE21

CE24

CT1

CT5

CT10

CT15

CT23

Probas de resposta
curta

Proba escrita de carácter léxico e gramatical. 80 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE14

CE18

CE21

CE24

CT1

CT5

CT10

CT15

CT23

Outros comentarios e avaliación de Xullo

A avaliación e consecuente
cualificación do traballo do alumnado se levará a cabo cun procedemento de avaliación
continua de acordo coas porcentaxes descritas máis arriba. A nota final da materia será o producto de la suma de las notas
obtidas según os porcentaxes arriba descritos.

O alumnado que non se acolla ao
sistema de avaliación continua e elixa a avaliación única deberá realizar un
exame escrito ao final do cuadrimestre sobre os contidos da materia e
outro exame oral para superala. O primeiro cun valor do 80% e o segundo
cun valor do 20% da nota. A proba oral realizarase nunha data concertada co profesorado. É necesario acabar un mínimo de
4 na proba escrita para aprobar a materia.

O exame final escrito realizarase
para todo o alumnado  (avaliación única e aviación continua) nas datas oficiais marcadas polo calendario dela FFT.

O alumnado Erasmus que desexe
facer esta materia deberá acreditar un nivel B1 de español; a cursara cos
mesmos dereitos e deberes que calquera outro estudante.

 SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO):
Exame teórico-práctico escrito dos contidos do curso polo 100% da
cualificación. Para o alumnado que durante o curso acolleuse á avaliación
única este exame ten un valor do 80% da nota; este alumnado terá que
facer tamén unha proba oral que contará un 20% da cualificación para
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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 

C.Lemcke, L.Rohrmann, Deutsch. Grammatik. Intensivtrainer A1, Klett-Langenscheidt, München, 2015

C.Lemcke, L.Rohrmann, Deutsch. Wortschatz, Intensivtrainer A1, Klett-Langenscheidt, München, 2015

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

A. 

C. Lemcke, L.Rohrmann, Deutsch. Grammatik, Intensivtrainer A1, Klett-Langenschiedt, München 2015

B.

C. Lemcke, L.Rohrmann, Deutsch. Wortschatz, Intensivtrainer A1, Klett-Langenscheidt, München 2015.

Bibliografía complementaria:

-A. Castell. Gramática de la lengua alemana. Múnich, Ed. Hueber, 2011.

-Gramática Alemana. Barcelona, ed. Larousse S. A., 2009.

- G. Helbig, J. Buscha. Leitfaden der deutschen Grammatik. Berlín y Múnich, Ed. Langenscheidt, 2005.

-Langenscheidt Grammatiktafel Deutsch. Berlín y Múnich, Ed. Langenscheidt, 2005.

-R. Hoberg, U. Hoberg. Der Kleine Duden, Gramática del alemán. Madrid, Ed. Dudenverlag, 2005.

-A. Hering, M. Matussek, M. Perlmann-Balme. Eine Übungsgrammatik. Múnich, Ed. Hueber, 2005.

-Dreyer-Schmitt. Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Múnich, Ed. Hüber, 2007.

-G.Werner. Langenscheidts Grammtiktraining Deutsch. Berlín y Múnich, Ed. Langenscheidt, 2001.

-R. Luscher. Übungsgrammatik für Anfänger. Múnich, Ed. Hueber, 2005.

Langenscheidt Diccionario Básico Alemán. Berlín y Múnich, Langenscheidt, 2001.

Langenscheidt Taschenwörterbuch Spanisch. Berlín y Múnich, Ed. Langenscheidt, 2009.

Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Múnich, Ed. Hueber, 2005

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Idioma 2, III: Alemán/V01G230V01307

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán/V01G230V01107
 
Outros comentarios

Recoméndase que os estudantes Erasmus, para poder cursar a materia, teñan suficientes coñecementos de español; sen
eles resulta complicado superar a materia.
Recoméndase ter coñecementos informáticos, Internet e manexo de catálogos de bibliotecas universitarias.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués 

Materia Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Portugués

     

Código V01G230V01208      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Outros      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Carvalho de Sant Anna, Monica Heloane

Profesorado Carvalho de Sant Anna, Monica Heloane

Correo-e mheloane@gmail.com

Web http://estudoslusofonos.blogspot.com/ 

Descrición
xeral

Nesta materia preténdese que o alumnado adquira coñecementos intermedios das lingua e culturas de
expresión portuguesa ata o nivel B1 do Marco Común Europeo de Referencia das Linguas.
Aviso importante para alumnado de intercambio (Erasmus): O ensino de Lingua Portuguesa na UVigo diríxese
a un alumnado que ten o galego e/ou castelán como lingua materna, de maneira que a progresión é rápida.
Non se recomenda ao alumnado de intercambio que non teña un nivel de B2 nestas linguas e un A2 (como
mínimo) en lingua portuguesa matricularse nesta materia. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes
da vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE1 Dominio de linguas estranxeiras - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras - saber
- saber facer

CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo - saber
- saber facer
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CE10 Capacidade de traballo en equipo - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE17 Capacidade de tomar decisións - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica 

CE20 Facilidade para as relacións humanas - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE21 Rigor e seriedade no traballo - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber facer

CT8 Compromiso ético e deontolóxico - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT12 Traballo en equipo - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT14 Motivación pola calidade - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT16 Adaptación a novas situacións - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT17 Comprensión doutras culturas e costumes - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT23 Capacidade de traballo individual - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Adquirir conhecimentos intermédios de língua portuguesa: compreensão oral e escrita até ao nível B1 do
Marco Comum Europeu de Referência das Línguas. 

CB1
CB2
CB4
CB5
CE2
CE4
CE10
CE18
CT12
CT14
CT16
CT17
CT22
CT23
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Adquirir conhecimentos intermédios de língua portuguesa: expressão oral e escrita até ao nível B1 do
Marco Comum Europeu de Referência das Línguas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE2
CE4
CE10
CE17
CE18
CT4
CT10
CT12
CT14
CT16
CT17
CT22
CT23

Adquirir conhecimentos sobre países de língua oficial portuguesa: aspetos culturais (correspondentes ao
nível B1 do Marco Comum Europeu de Referência das Línguas). 

CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE10
CE17
CE18
CE21
CT4
CT8
CT16
CT17
CT22

Saber trabalhar em grupo na realização de atividades práticas durante as aulas. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE4
CE18
CE20
CT4
CT8
CT10
CT12
CT16
CT22
CT23

Contidos 

Tema  

Conteúdos gramaticais Conteúdos gramaticais relacionados com o nível B1 do Marco Comum
Europeu de Referência para o ensino de línguas. 

Conteúdos lexicais Conteúdos lexicais relacionados com o nível B1 do Marco Comum Europeu
para o ensino de línguas. 

Conteúdos pragmáticos Continuação dos conteúdos desenvolvidos no curso "Idioma Moderno II, 1:
Português" em relação a: idiomatismos; falsos amigos; registos;
diferenças entre as variantes portuguesa e brasileira.

Produção de textos curtos. 

Conhecimentos sobre países de língua oficial
portuguesa: aspetos culturais. 

Continuação dos conteúdos desenvolvidos no curso "Idioma Moderno II, 1:
Portugués" em relação a:
História de Portugal; História do Brasil; História dos países africanos
lusófonos; História da literatura lusófona; música e arte nas culturas
lusófonas atuais; sistemas políticos dos países lusófonos; outros aspetos
culturais da lusofonia. 
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Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 10 10 20

Resolución de problemas e/ou exercicios 15 44 59

Traballos de aula 7 22 29

Outros 3 12 15

Eventos docentes e/ou divulgativos 5 0 5

Probas de resposta curta 2 6 8

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 4 0 4

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

2 8 10

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Sessões teóricas: explicações teóricas gramaticais; exercícios gramaticais e de civilização lusófona. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Sessões práticas: exercícios de produção escrita e oral e revisão de exercícios. 

Traballos de aula Sessões práticas: exercícios gramaticais e revisões que requerem uma especial preparação prévia
por parte do aluno. Trabalho em grupo: interação através de exercícios práticos de produção
escrita e oral. 

Outros Execução de exercícios e trabalhos marcados previamente. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Assistência a conferências, filmes, seminários, práticas de campo e outras atividades relacionadas
com os conteúdos das matérias. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Resolução de exercícios em aula, a destacar pontos gramaticais.

Traballos de aula Sessões práticas de produção oral e escrita do idioma. Revisão de conteúdos
gramaticais em aula. Os alunos que optem pelo regime semipresencial terão à
disposição os exercícios na plataforma virtual Faitic.

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Palestras e / ou seminários oferecidos pela Faculdade ou outros espaços culturais.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Resolución de problemas e/ou
exercicios Exercícios orais e escritos breves, a serem realizados

durante as aulas. 

20 CB1

CB2

CB4

Traballos de aula Realização / apresentação de trabalhos vários, individuais
e/ou em grupos, sobre temas gramaticais diversos a partir
de textos de cultura lusófona. 

25 CB1

CB2

CB4

Probas de resposta curta Uma prova escrita sobre conteúdos de civilização lusófona
(a realizar em março). 

10 CB1

CB2

CB4

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Uma prova escrita sobre os conteúdos teórico-práticos
vistos durante o curso. No caso do regime semipresencial,
os alunos também têm de estar presentes no dia do exame.
A prova realizar-se-á na última aula. 

20 CB1

CB2

CB4

Probas prácticas, de
execución de tarefas reais
e/ou simuladas.

Diferentes exercícios práticos orais a realizar durante as
aulas.
Prova oral individual. No caso do regime semipresencial, os
alunos também têm de estar presentes no dia do exame. A
prova oral realizar-se-á na última semana de aulas. 

25 CB1

CB2

CB4
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Outros comentarios e avaliación de Xullo

As/Os estudantes deberán escoller no principio do curso entre dúas opcións: un sistema de avaliación continua (cf. supra) ou
un sistema de avaliación única. Recoméndase optar polo primeiro. Dado o carácter da materia, é moi recomendábel asistir
con regularidade ás aulas.

É recomendable consultar regularmente os espazos virtuais da materia na plataforma TEMA (http://faitic.uvigo.es).

Quen incumpra as condicións esixidas para a avaliación continua ou quen opte de forma directa pola avaliación única será
avaliada/o ao final do primeiro período ou, para quen non supere a primeira convocatoria, na segunda edición das actas
(convocatoria de xullo), nas datas indicadas no calendario de exames da FFT, da seguinte forma:

1. Cunha proba escrita teórico-práctica (contando 75% da nota final –teoría: 25%; práctica: 50%–);

e

2. Cunha proba de expresión oral (contando 25% da nota final), que será gravada. A convocatoria das probas de expresión
oral deberá acordarse co profesorado coa antelación necesaria, sendo responsabilidade do alumnado contactar
co profesorado. A non presentación á proba de expresión oral suporá a obtención dunha cualificación de 0
(cero) puntos na mesma.

En todo caso, recoméndase a asistencia ás aulas e ás titorías e consultar regularmente os espazos virtuais da materia na
plataforma TEMA (http://faitic.uvigo.es), mesmo que non se siga o sistema de avaliación continua.

Bibliografía. Fontes de información 

Júnior, Joaquim Mattoso Câmara, Estrutura da Língua Portuguesa, 19.ª ed., Petrópolis, Vozes, 1989. (ISBN: 85-326-0061-1).

Coimbra, Isabel, e Coimbra, Olga. Gramática Ativa 1, 3.ª ed., Lisboa, Lidel, 2011. (ISBN: 978-972-757-638-8).

Com ou sem Acento?, Porto, Porto Editora, 2012. (ISBN: 978.972.0.31936-4).

Cristóvão, Fernando (dir. e coord.). Dicionário Temático da Lusofonia, Lisboa, Texto Editores, 2005.
(ISBN: 978-972-472-935-0).

Dicionário da Língua Portuguesa 2011, Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01564-8)

Dicionário Editora de Espanhol-Português, Porto, Porto Editora, 2008 (ISBN: 978-972-0-01371-2).

Dicionário Editora de Inglês-Português. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01491-7). 

Dicionário Editora de Português-Espanhol, Porto, Porto Editora, 2010 (ISBN: 978-972-0-01559-4).

Dicionário Editora de Português-Inglês. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01493-1).

Dicionário Moderno de Sinónimos e Antónimos. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-05754-9).

Dicionário Moderno de Verbos Portugueses, Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-05756-3).

Machado, José Barbosa, Introdução à História da Língua e Cultura Portuguesas, Braga, Edições Vercial, 2009. (ISBN:
978-972-99038-8-5-3).

Sobral, José Manuel, Portugal, Portugueses: Uma Identidade Nacional, s.l., Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2012.
(ISBN: 978-989-8424-65-5).

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Idioma 2, III: Portugués/V01G230V01308

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués/V01G230V01108
 
Outros comentarios
Um bom domínio da língua galega facilita a aquisição rápida de um nível B1 de língua portuguesa. A leitura e a audição de
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textos em língua portuguesa ajudam a aumentar o léxico e a fluidez no uso da língua.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación 

Materia Antropoloxía:
Antropoloxía das
prácticas de
tradución e
interpretación

     

Código V01G230V01209      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Castelán
Francés
Galego
Inglés

     

Departamento Tradución e lingüística

Coordinador/a Álvarez Lugrís, Alberto
Luna Alonso, Ana

Profesorado Álvarez Lugrís, Alberto
Luna Alonso, Ana
Pérez Rodríguez, José Henrique

Correo-e aluna@uvigo.es
alugris@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

O alumnado cursa esta materia en dous grupos diferentes.
Nun deles, chamado grupo común, abórdase o estudo das prácticas de tradución e interpretación de maneira
transversal, dende supostos antropolóxicos e mediante a observación e reprodución de fenómenos reais.
Esta parte introduce a unha antropoloxía da persoa mediadora, tradutora e intérprete, e tamén aos modos
de construción das relacións entre grupos humanos mediante procesos de transferencia e tradución.
No outro, chamado combinado, cada estudante estará nun grupo que corresponda co seu idioma I.
Proporanse nel sesións participativas nas que se responderá a encargas de tradución para experimentar
estratexias, reflexionarase sobre as normas actuais da profesión e aplicaranse nocións teóricas de TI a
contextos reais. O alumnado afianzará o seu manexo das ferramentas informáticas para abordar os aspectos
esenciais dos procesos de tradución e da xestión de proxectos, como son a análise textual, as
correspondencias entre idioma I e lingua A, a ortotipografía, o emprego de dicionarios e fontes documentais,
etc. Non é preciso que as traducións realizadas polo alumnado acaden a calidade final esixida nos niveis
superiores do grao de tradución e interpretación. 

No seu conxunto, a materia trata de ofrecer un panorama da profesión e do rol dos seus protagonistas,
situando o ser humano no centro da actividade e do estudo da disciplina. Considérase ademais que o tema
de estudo non só é o texto traducido, escrito ou oral, senón calquera outro obxecto cuxa función dependa
dun suposto de transferencia. Téntase familiarizar o alumnado co ámbito profesional, orientando
circunstancias da súa vida persoal cara a aprendizaxe dese universo, dando a coñecer o valor do tempo de
traballo, comprendendo a necesaria relación entre profesional e erro, evitando os principais erros
metodolóxicos nos procesos de tradución, predispoñendo a recoñecer mercados e oportunidades de traballo
e comprendendo o funcionamento das cadeas de actores mediadores nesas actividades. 

Competencias 

Código  Tipoloxía
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CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes
da vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- Saber estar / ser

CE1 Dominio de linguas estranxeiras - saber

CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras - saber

CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral - saber

CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo - saber
- saber facer

CE10 Capacidade de traballo en equipo - saber facer
- Saber estar / ser

CE12 Posuír unha ampla cultura - saber

CE17 Capacidade de tomar decisións - saber facer
- Saber estar / ser

CE21 Rigor e seriedade no traballo - saber facer

CE22 Destrezas de tradución - saber
- saber facer

CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma - saber
- saber facer

CE27 Capacidade de razoamento crítico - saber
- saber facer

CT1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e
correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia 

- saber
- saber facer

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber facer

CT6 Capacidade de xestión da información - saber
- saber facer

CT7 Toma de decisións - saber
- saber facer

CT8 Compromiso ético e deontolóxico - saber
- saber facer

CT9 Razoamento crítico - saber
- saber facer

CT14 Motivación pola calidade - saber
- saber facer

CT19 Iniciativa e espírito emprendedor - saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Crear un espírito crítico e autocrítico.

Mediante unha formación dirixida, e mediante a súa propia función como observador participante, o
alumnado aprenderá a recoñecer a diversidade das modalidades, a identificar prácticas cotiás de TI,
coñecer prácticas diferentes das convencionais e comprender o funcionamento das cadeas de actores
mediadores nas prácticas de TI. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE10
CE17
CE24
CT9
CT14
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Saber cales son os criterios que definen unha actuación pertinente, relevante e oportuna dentro da
situación profesional, como afastarse deles e que consecuencias terá esa decisión.
Nesta materia, o alumnado iníciase por primeira vez aos aspectos xerais da tradución. Entre as
subcompetencias derivadas desta, figuran as que lle permiten iniciarse á análise e ao estudo dos textos
para a súa tradución, como son comezar a aplicar nocións teóricas á práctica da TI, adquirir ferramentas
de análise textual crítica, aprender a evitar os principais erros ou iniciarse ao emprego de fontes
documentais. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE21
CE22
CE27
CT1
CT7
CT8
CT9

Dominar os mundos textuais e non-textuais das culturas coas que se traballa, as distintas convencións
sociais e, sobre todo, o rol do tradutor entre elas.

Para acadar esta competencia nas clases da materia, cómprelle ao alumnado:
-Recoñecer o ser humano como principal axente e obxecto do estudo da TI.
-Concibir tanto a tradución como a interpretación como dinámicas propias do intercambio simbólico e
económico entre calquera sistema, ao tempo que adquire nocións históricas e sociais do oficio da TI.

CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE17
CE24
CT4
CT9

Aprender a traballar en equipos de carácter transdisciplinar. A persoa profesional da tradución e da
interpretación é un ser social cuxo oficio consiste precisamente en garantir que un ben (xeralmente un
texto) circule eficazmente entre sistemas diferentes ou entre equipos diferentes con demandas
específicas. Para isto é preciso desenvolver a capacidade de traballar en equipo, tanto entre tradutores e
intérpretes como entre profesionais e axentes con funcións diferentes dentro dun proceso de produción
ou de mediación. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CE10
CE12
CE17
CE21
CE24
CE27
CT6
CT7
CT8
CT9
CT14
CT19

Aumentar o grao de confianza do alumnado nas súas propias capacidades: autoconcepto da persoa
tradutora profesional.
Esta competencia permitiralle ao alumnado:
- Adquirir conciencia como axente da TI.
- Predispoñelo a identificar mercados e oportunidades para a actividade profesional.
- Comprender o funcionamento e o valor de todo tipo de normas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE24

Contidos 

Tema  

O profesor José Henrique Pérez Rodríguez
encargarase do grupo común. 

A profesora Ana Luna Alonso encargarase do grupo combinado de francés.
O profesor Alberto Álvarez Lugrís encargarase do grupo combinado de
inglés. 

Grupo común:
0. Presentación.

Grupo combinado:
0. Presentación.

Grupo común:
0. Presentación.

Grupo combinado:
0. Presentación.
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Grupo común: 
1. Axentes e culturas da tradución

Grupo combinado
1. A tradución e a paratradución como obxectos
de estudo científico. 

Grupo combinado: 
1.1. Concepto(s) de tradución
1.2. A tradución en Galicia. Ética e compromiso da tradución.
1.3. Paratradución e políticas de tradución. 

Grupo común: 
2. Teorías antropolóxicas aplicables.

Grupo combinado:
2. Proceso de tradución e análise textual.

Grupo combinado: 
2.1. A tradución no proceso de comunicación.
2.2. Concepto(s) de texto. Estándares da textualidade.
2.3. Texto, cotexto, contexto, peritexto, epitexto, paratexto.

Grupo común: 
3. Distancia e exotismo. 

Grupo combinado: 
3. Correspondencias e discrepancias
morfosintácticas entre idioma I e lingua A. 

Grupo combinado:
3.1. Diferenzas na representación lingüística.
3.2. Interferencias e calcos.

Grupo común: 
4. Fundamentos biolóxicos da linguaxe e
transmisión cultural. 

Grupo combinado: 
4. Ortografía, tipografía e puntuación.

Grupo combinado: 
4.1. Particularidades ortotipográficas. Redacción bibliográfica.

Grupo común:
5. Replicación cultural e tradución. Transmisión
intercultural.

Grupo combinado: 
5. Emprego de dicionarios e fontes documentais.
Macroestrutura e microestrutura dos dicionarios.

Grupo combinado: 
5. Emprego de dicionarios e fontes documentais. Macroestrutura e
microestrutura dos dicionarios. 

Grupo común:
6. Escritura e formas materiais

Grupo combinado: 
6. Análise e estudo dos textos para a tradución. 

Grupo combinado: 
6. Análise e estudo dos textos para a tradución.

Grupo común: 
7. Unha paisaxe de signos sempre interpretables 

7. Unha paisaxe de signos sempre interpretables 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 19 38 57

Resolución de problemas e/ou exercicios 19 38 57

Foros de discusión 0 10 10

Debates 5 0 5

Estudo de casos/análise de situacións 3 7.5 10.5

Traballos e proxectos 3 7.5 10.5

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral O docente dunha sesión maxistral non é o único que intervén, pois este formato está aberto ao
diálogo e ás preguntas do alumnado. O docente explicará coa maior claridade os conceptos cos
que se pretende traballar así como a metodoloxía a seguir. Ofrecerase un coñecemento progresivo
dos contidos da materia, amecéndoos con referencia ás sesións anteriores e ás que están por vir.
A asistencia ás sesións maxistrais é requisito para a avaliación continua. 
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

A sesión de resolución de exercicios refírese a dúas modalidades: exercicios de tradución,
estreitamente coordinados polo profesor, nos que a énfase irá posta nas etapas iniciais do proceso;
e exercicios de sensibilización sobre temas diversos da antropoloxía das prácticas, nos que se lle
pedirá ao alumnado que aplique o aprendido, nesta e nas demais materias. Os exercicios de
tradución ou interpretación reproducirán situacións iniciais dunha encarga no medio profesional.
Os exercicios de sensibilización irán vinculados aos aspectos teóricos explicados en sesións
maxistrais. Deste xeito, enténdese que as sesións de resolución de exercicios conteñen unha
dimensión teórica esencial, que será explicada polo docente aproveitando o contexto de cada
exercicio.
A asistencia ás sesións de resolución de exercicios é requisito para a avaliación continua.

Foros de discusión A participación nos foros de discusión ten carácter avaliador. Preténdese que cada 
estudante reflexione e participe con intervencións escritas sobre cada tema proposto polo docente
ou por calquera membro do foro.

Debates A partir de cada parte temática, e sempre vinculados coas lecturas a disposición en FAITIC, a clase
vólvese participativa arredor dun debate, que suscitará a opinión do alumnado. As conclusións do
debate, enunciadas ao remate de cada sesión polo profesor, poderán ser empregadas para
construír argumentos nos informes dos foros de discusión.
A asistencia aos debates é requisito para a avaliación continua.

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Foros de
discusión

As sesións maxistrais, os debates, os traballos, proxectos, estudos de casos e maila resolución de
exercicios precisan unha atención personalizada que se exerce na aula e mais nas horas de titorías
presenciais e telemáticas. Tanto na aula como no foro e no intercambio de mensaxes electrónicas, o
docente tratará de sistematizar as dúbidas e as preguntas individuais e ofrecer respostas para o conxunto
do grupo, de maneira que sexa posible garantir a igualdade de acceso á información e ao ensino. Incídese
especialmente na calidade das titorías telemáticas, por constituíren un modelo de correspondencia que
cumpre con normas de redacción escrita, obxectivo de aprendizaxe doutras materias do grao. Dado o
contexto da saída de estudos (sesión en exterior, nun medio social, construído, etc.) as formas de
interacción docente/estudante son diferentes das convencionais, podéndose dar un diálogo eficaz con
grupos máis pequenos, e permitindo que cadaquén dialogue con outros membros do grupo, ou mesmo
coas persoas presentes no lugar.

Sesión
maxistral

As sesións maxistrais, os debates, os traballos, proxectos, estudos de casos e maila resolución de
exercicios precisan unha atención personalizada que se exerce na aula e mais nas horas de titorías
presenciais e telemáticas. Tanto na aula como no foro e no intercambio de mensaxes electrónicas, o
docente tratará de sistematizar as dúbidas e as preguntas individuais e ofrecer respostas para o conxunto
do grupo, de maneira que sexa posible garantir a igualdade de acceso á información e ao ensino. Incídese
especialmente na calidade das titorías telemáticas, por constituíren un modelo de correspondencia que
cumpre con normas de redacción escrita, obxectivo de aprendizaxe doutras materias do grao. Dado o
contexto da saída de estudos (sesión en exterior, nun medio social, construído, etc.) as formas de
interacción docente/estudante son diferentes das convencionais, podéndose dar un diálogo eficaz con
grupos máis pequenos, e permitindo que cadaquén dialogue con outros membros do grupo, ou mesmo
coas persoas presentes no lugar.

Debates As sesións maxistrais, os debates, os traballos, proxectos, estudos de casos e maila resolución de
exercicios precisan unha atención personalizada que se exerce na aula e mais nas horas de titorías
presenciais e telemáticas. Tanto na aula como no foro e no intercambio de mensaxes electrónicas, o
docente tratará de sistematizar as dúbidas e as preguntas individuais e ofrecer respostas para o conxunto
do grupo, de maneira que sexa posible garantir a igualdade de acceso á información e ao ensino. Incídese
especialmente na calidade das titorías telemáticas, por constituíren un modelo de correspondencia que
cumpre con normas de redacción escrita, obxectivo de aprendizaxe doutras materias do grao. Dado o
contexto da saída de estudos (sesión en exterior, nun medio social, construído, etc.) as formas de
interacción docente/estudante son diferentes das convencionais, podéndose dar un diálogo eficaz con
grupos máis pequenos, e permitindo que cadaquén dialogue con outros membros do grupo, ou mesmo
coas persoas presentes no lugar.

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

As sesións maxistrais, os debates, os traballos, proxectos, estudos de casos e maila resolución de
exercicios precisan unha atención personalizada que se exerce na aula e mais nas horas de titorías
presenciais e telemáticas. Tanto na aula como no foro e no intercambio de mensaxes electrónicas, o
docente tratará de sistematizar as dúbidas e as preguntas individuais e ofrecer respostas para o conxunto
do grupo, de maneira que sexa posible garantir a igualdade de acceso á información e ao ensino. Incídese
especialmente na calidade das titorías telemáticas, por constituíren un modelo de correspondencia que
cumpre con normas de redacción escrita, obxectivo de aprendizaxe doutras materias do grao. Dado o
contexto da saída de estudos (sesión en exterior, nun medio social, construído, etc.) as formas de
interacción docente/estudante son diferentes das convencionais, podéndose dar un diálogo eficaz con
grupos máis pequenos, e permitindo que cadaquén dialogue con outros membros do grupo, ou mesmo
coas persoas presentes no lugar.
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Probas Descrición

Estudo de
casos/análise
de situacións

Las sesiones magistrales, los debates, los trabajos, proyectos, estudios de casos y la resolución de
ejercicios precisan una atención personalizada que se ejerce en el aula y en las horas de tutorías
presenciales y telemáticas. Tanto en el aula como en el foro y en el intercambio de mensajes electrónicos,
el docente tratará de sistematizar las dudas y las preguntas individuales y ofrecer respuestas para el
conjunto del grupo, de manera que sea posible garantizar la igualdad de acceso a la información y a la
enseñanza. Se incide especialmente en la calidad de las tutorías telemáticas, por constituir un modelo de
correspondencia que cumple con normas de redacción escrita, objetivo de aprendizaje de otras materias
del grado. Dado el contexto de la salida de estudios (sesión en exterior, en un medio social, construido,
etc.) las formas de interacción docente/estudiante son diferentes de las convencionales, pudiéndose dar
un diálogo eficaz con grupos más pequeños, y permitiendo que todo el alumnado dialogue con otros
miembros del grupo, o incluso con las personas presentes en el lugar.

Traballos e
proxectos

As sesións maxistrais, os debates, os traballos, proxectos, estudos de casos e maila resolución de
exercicios precisan unha atención personalizada que se exerce na aula e mais nas horas de titorías
presenciais e telemáticas. Tanto na aula como no foro e no intercambio de mensaxes electrónicas, o
docente tratará de sistematizar as dúbidas e as preguntas individuais e ofrecer respostas para o conxunto
do grupo, de maneira que sexa posible garantir a igualdade de acceso á información e ao ensino. Incídese
especialmente na calidade das titorías telemáticas, por constituíren un modelo de correspondencia que
cumpre con normas de redacción escrita, obxectivo de aprendizaxe doutras materias do grao. Dado o
contexto da saída de estudos (sesión en exterior, nun medio social, construído, etc.) as formas de
interacción docente/estudante son diferentes das convencionais, podéndose dar un diálogo eficaz con
grupos máis pequenos, e permitindo que cadaquén dialogue con outros membros do grupo, ou mesmo
coas persoas presentes no lugar.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Foros de
discusión

A participación nos foros de discusión ten carácter obrigatorio.
Preténdese que cada estudante reflexione e participe con
intervencións no intercambio de interpretacións sobre o tema de
aprendizaxe, e que participe neles dentro dos prazos sinalados. 

15 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE12

CE17

CE22

CE24

CT4

CT6

CT7

CT8

CT14

CT19
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Sesión maxistral Dado que nas sesións maxistrais se lles ofrecerán ós alumnos e
alumnas os conceptos e as ferramentas de traballo básicos, a
avaliación destes contidos farase tanto a través dos exames escritos
como dos outros tipos de probas contemplados nesta guía como, por
exemplo, comentarios de artigos previamente seleccionados. No
caso dos comentarios de artigos, estes redactaranse en función de
normas que se explicarán en sesión maxistral. A bibliografía
obrigatoria estará dispoñible na plataforma de ensino a distancia ó
comezo do semestre. A bibliografía poderá estar en varias linguas,
aínda que se procurará garantir a igualdade de oportunidades de
acceso ós contidos entre idiomas I. 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE10

CE12

CE22

CE24

CE27

CT1

CT4

CT6

CT7

CT8

CT14

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Presentaránselles ós estudantes diferentes tipos de exercicios que
fagan referencia ós contidos desenvolvidos nos temas. Poderán ser
exercicios de tradución, pero tamén outros como: emisión de
facturas, redacción de encargas, elaboración de informes, análise de
traducións e doutros tipos de textos, etc. 

35 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE10

CE12

CE17

CE21

CE22

CE24

CE27

CT1

CT4

CT6

CT7

CT8

CT9

CT14

CT19
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Estudo de
casos/análise de
situacións

No estudo de casos presentaránselles ós estudantes simulacros de
situacións reais nas que terán que analizar as circunstancias
concretas e tomar decisións ou analizar as decisións tomadas por
outros. Tamén se lle poderá solicitar ao alumnado que adapte a
simulación presentada nas aulas a unha determinada práctica da
tradución. 
Na avaliación terase en conta non só o resultado do estudo senón
tamén a metodoloxía e os criterios de análise empregados. 

15 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE12

CE17

CE22

CE24

CE27

CT1

CT4

CT6

CT7

CT9

CT14

CT19

Traballos e
proxectos

Os alumnos poderán elixir un tema de traballo co cal demostrar que
entenderon, asimilaron e saben empregar os conceptos e
ferramentas presentados ó longo do curso. É dicir, terán que
demostrar (dunha forma máis autónoma ca noutras actividades) que
adquiriron e dominan as competencias da materia. 

15

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Avaliación contínua

A presencialidade enténdese dentro e fóra das aulas. A avaliación das actividades de carácter non presencial concirne
principalmente a participación nos foros de discusión, ó longo dos cales o estudantado deberá entregar, dentro dos prazos
acordados, comentarios sobre os temas dos contidos, así como informes de lectura de documentos previamente propostos.
A avaliación destes traballos farase consonte os criterios de corrección e adecuación aos contidos do curso que se
empregarán na avaliación das actividades presenciais.

A avaliación contínua da parte común (grupos A) farase atendendo ó seguinte calendario: 

1. Proba 1 sobre as unidades 1, 2 e 3, que poderá consistir nunha proba presencial ou nun traballo. A proba realizarase ou
entregarase na data de marzo de 2017 que se lle comunique ó alumnado a comezos de curso. 

2. Proba 2 sobre as unidades 4, 5,  6 e 7, que poderá consistir nunha proba presencial ou nun traballo. A proba realizarase
ou entregarase na data de maio de 2017 que se lle comunique ó alumnado a comezos de curso. 

En función do desenvolvemento da docencia, poderanse realizar probas tipo test ou de resposta curta.

A avaliación contínua da parte combinada (Grupos C) incluirá un exame que se celebrará o día fixado no calendario oficial de
exames da facultade.

No que atinxe ás segundas convocatorias e seguintes, o protocolo de proba será o mesmo, polo que as convocatorias se
resolverán de idéntica maneira.

Convocatoria da primeira edición de actas (xuño de 2017)

O alumnado que non opte pola avaliación contínua fará un exame final na data fixada no calendario oficial de exames da
facultade.

O alumnado interesado terá que realizar obrigatoriamente as dúas partes, e deberá presentarse obrigatoriamente a estas
sesións. No caso da parte común, o exame poderá consistir nunha proba presencial ou nun traballo.

En caso de aprobar unha das partes e suspender a outra, o alumno non terá que repetir na convocatoria de xullo a parte
aprobada. A nota da parte aprobada conservarase ata a convocatoria de xullo de 2017 e fará media coa da outra parte en
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caso de que esta sexa aprobada en xullo.

Convocatoria da segunda edición de actas (xullo de 2017)

Na convocatoria de xullo de 2017 os alumnos farán un exame final de toda a materia, ou ben da parte suspensa ou non
presentada na convocatoria anterior. O exame celebrarase na data fixada pola facultade e constará dunha parte teórica
(50%) e outra práctica (50%).

O alumnado interesado terá que realizar obrigatoriamente as dúas partes.

Bibliografía. Fontes de información 

ALONSO ESTRAVIZ, I. , Dicionário Electrónico Estraviz [ed. em linha], ., http://www.estraviz.org, (2005) 

ÁLVAREZ, Rosario & XOVE, Xosé, Gramática da lingua galega, Vigo: Galaxia., 2002

AUNGER, R. , El meme eléctrico: una nueva teoría sobre como pensamos, Paidós Ibérica., (2004)

BAHADIR, Sebnem, Moving In-Between: The Interpreter as Ethnographer and the Interpreting-Researcher as Anthropologist,
Meta, 49:4, pp. 805-821., 2004

BUZELIN, Hélène, La traductologie, l'ethnographie et la production des connaissances, Meta, 49:4, pp. 729-746., 2004

CLARK, H. H., Using language, Cambridge University Press: Cambridge, (1996)

CLARK, H. H. , Coordinating with each other in a material world., Discourse studies, 7(4-5), (2005)

CLOAK Jr, F. T., Is a cultural ethology possible?, Human Ecology, 3(3), (1975)

DAWKINS, R., The selfish gene, Oxford university press, (2016)

DOSIL LÓPEZ, Benxamín & RIVEIRO COSTA, Xesús, Dicionario de ortografía da lingua galega , A Coruña: Galinova., 2004

EVEN-ZOHAR, Itamar, A posición da traducción literaria dentro do polisistema literario, Trad. de Gómez Clemente, Noia
Campos e Sola Bravo, Viceversa, 2, pp. 57-65., 1996

EVEN-ZOHAR, I., Polysystem Theory. Teoría del Polisistema. Ricardo Bermudez Otero (Trad.). Polysystem Theory, In Poetics
Today. Tel Aviv: The Porter Institute for Poetics and Semiotics 11.1., Poetics Today, (1990)

EVERETT, D.L., Language: The cultural tool, Vintage, (2012)

GÓMEZ GUINOVART, Xavier; ÁLVAREZ LUGRÍS, Alberto & DÍAZ RODRÍGUEZ, Eva, Dicionario moderno inglés-galego, Santiago
de Compostela: 2.0Editora, 2012

GOUADEC, Daniel , Faire traduire, París: La Maison du Dictionnaire, 2004

GOVE, Philip Babcock (ed.), Webster’s Third New International Dictionary of the English Language Unabridged, Colonia:
Könemann, 1993

INGHILLARI, Moira, Mediating Zones of Uncertainty. Interpreter Agency, the Interpreting Habitus and Political Asylum
Adjudication, The Translator, 11:1, pp. 69-85., 2005

LAPLANTINE, François, Le social et le sensible. Introduction à une anthropologie modale., París: Téraèdre., 2005

LAPLANTINE, François & NOUSS, Alexis, Métissages : de Archimboldo a zombi, París: Pauvert., 2001

MOSSOP, Brian, Revising and editing for translators , Machester, Northampton: St. Jerome, 2001

NOIA CAMPOS, María Camino, Historia da traducción en Galicia no marco da cultura europea, Viceversa, 1, pp. 13-62., 1995

NORD, C., El funcionalismo en la enseñanza de traducción, Mutatis Mutandis: Revista Latinoamericana de Traducción, 2(2),,
(2009)

PÉREZ RODRÍGUEZ, J. H., Calidad de la traducción y desarrollo cultural, Ciências & Cognição, 8, (2006)

RAE, Diccionario de la lengua española [Recurso de Internet] , 22ª ed., 

RAG-ILGA, Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, 18ª ed. revisada. A Coruña: RAG-ILGA., 2003-2005

RICHERSON, Peter J. & BOYD, Robert, Not by Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution, Chicago: Chicago
University Press, (2008) [2005]

RUBEL, Paula G. & ROSMAN, Abraham (eds.), Translating Cultures. Perspectives on Translation and Anthropology., Oxford:
Berg., 2003

SEARLE, J., Making the social world: The structure of human civilization, , (2010).

STURGE, Kate, Representing the Others: Translation, Ethnography and the Museum, Manchester: St. Jerome., 2007

TOMASELLO, M., KRUGER, A. C., & RATNER, H. H., Cultural learning. , Behavioral and brain sciences, 16(03), (1993)

TYLER, T. , Memetics: Memes and the Science of Cultural Evolution, Mersenne Publishing, (2011)

VVAA, Gran Diccionario Xerais da Lingua Galega, Vigo: Xerais., 2000

ZUIDEMA, W., Language in nature: on the evolutionary roots of a cultural phenomenon. In The language phenomenon ,
Springer Berlin Heidelberg, (2013)

No caso dos dicionarios, poderanse empregar tanto os indicados na bibliografía coma outros equivalentes: Galaxia século
XXI para o galego; Oxford English ou Collins Cobuild para o inglés etc.
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Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Tradución idioma 1, I: Francés-Español/V01G230V01312
Tradución idioma 1, I: Inglés-Español/V01G230V01310
Tradución idioma 1, I: Francés-Galego/V01G230V01311
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego/V01G230V01309

 
Outros comentarios
Cada estudante seguirá a docencia desta materia dentro de dous grupos diferentes: un grupo chamado común, composto
por persoas matriculadas sen distinción por combinación lingüística, e un grupo chamado combinado, composto por persoas
que comparten un mesmo idioma de traballo.

Para comezar a cursar esta materia os alumnos e alumnas deberán posuír certos coñecementos e destrezas previos que se
consideran ferramentas básicas de traballo: 
- dominio das normas cultas das linguas de traballo e corrección na expresión oral e escrita 
- lectura comprensiva de textos (detección de dobres sentidos, intencionalidades ocultas, ironía, manipulación ideolóxica,
etc. ) escritos nas linguas de traballo 
- coñecementos básicos de ofimática, comunicación electrónica e internet: procesador de textos, correo electrónico,
navegadores, dicionarios e enciclopedias electrónicos, correctores ortográficos, etc. 
- uso eficiente dos fondos das bibliotecas, fontes de documentación e dicionarios 

Para conseguir estes prerrequisitos proponse o seguinte plano de traballo que o alumno debería desenvolver antes de
comeza-lo período de docencia ou durante as 4 primeiras semanas do cuadrimestre: 
- estudo das normas ortográficas e morfolóxicas das linguas de traballo (véxase apartado de bibliografía) 
- exercicios de lectura de todo tipo de textos escritos nas linguas de traballo 
- traballo práctico co ordenador para familiarizarse co seu manexo, cos distintos programas e cos diferentes formatos
textuais 
- sesións de traballo práctico na rede: busca e consulta de fontes de documentación (dicionarios, enciclopedias), xestión de
contas de correo electrónico, envío de arquivos etc. 
- asistencia ós cursos de formación ofrecidos pola Bibiblioteca xeral e pola biblioteca da facultade
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Introdución á teoría da tradución e a interpretación 

Materia Introdución á
teoría da
tradución e a
interpretación

     

Código V01G230V01210      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 1 2c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Tradución e lingüística

Coordinador/a Pérez Rodríguez, José Henrique

Profesorado Pérez Rodríguez, José Henrique

Correo-e jhpr@uvigo.es

Web http://webs.uvigo.es/jhpr 

Descrición
xeral

Aprendizagem dos conteúdos de tipo teórico necessários para formar-se como tradutor / intérprete e
desenvolvimento das capacidades necessárias para aplicar esses conteúdos a supostos práticos. O curso
está estruturado em cinco grandes blocos. O primeiro deles aborda a realidade da traduçom de um ponto de
vista epistemológico, tentando delimitá-la e defini-la ao tempo que som analisadas as suas relações com
outras realidades afins. No segundo bloco som fornecidos alguns conhecimentos gerais (externos) sobre as
línguas e a traduçom, abordando o tema da possibilidade da traduçom. No terceiro bloco, que constitui o
núcleo do programa, é mostrada a evoluçom recente da tradutologia mediante a referência a certos autores
e escolas seleccionados, ao tempo que se procederá a abordar, nesse quadro, aspectos centrais da análise.
No quarto bloco som acrescentados certos estudos recentes realizados a partir de disciplinas como
psicolinguística, a sociolinguística, etc. Finalmente, o quinto e último bloco estará centrado na realizaçom de
comentarios tradutológicos e em aspectos relativos à profissom de tradutor. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes
da vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- Saber estar / ser

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber

CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica ou ética. 

- Saber estar / ser

CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- Saber estar / ser

CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral 

CE8 Destreza para a procura de información/documentación - saber facer

CE9 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais - saber

CE12 Posuír unha ampla cultura - Saber estar / ser
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CE13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión - saber facer

CE14 Dominio de ferramentas informáticas - saber facer

CE17 Capacidade de tomar decisións - saber facer

CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica - saber facer

CE21 Rigor e seriedade no traballo - Saber estar / ser

CE22 Destrezas de tradución 

CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma - Saber estar / ser

CE25 Coñecementos de cultura xeral e civilización - saber
- Saber estar / ser

CE26 Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións 

CE27 Capacidade de razoamento crítico - saber facer

CE32 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade - Saber estar / ser

CT5 Coñecementos de informática aplicada 

CT6 Capacidade de xestión da información - saber facer

CT8 Compromiso ético e deontolóxico - Saber estar / ser

CT9 Razoamento crítico - saber facer

CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica - saber facer

CT23 Capacidade de traballo individual - saber facer
- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Saber enquadrar epistemologicamente a tradutologia e valorizar a sua relaçom com outras disciplinas
afins.

CB1
CE9
CE12
CE21
CT6

Conhecer os limites e as possibilidades da traduçom CB1
CE9
CE18
CE25
CE27
CE32
CT6

Adquirir conhecimentos de tipo geral acerca de aspectos de tipo histórico, tipológico e sociolinguístico no
referido às línguas e culturas de trabalho na titulaçom 

CB1
CB3
CE8
CE12
CE13
CE25
CE26
CE32
CT6
CT23

Adquirir a destreza básica necessária para realizar traduções em ambientes digitais CE8
CE13
CE14
CE22
CT5
CT6
CT22
CT23

Mostrar um conhecimento teórico e um uso correcto e coerente da língua própria. CE3

Ser capaz de realizar umha aplicaçom prática satisfatória dos conhecimentos de tipo teórico adquiridos
na matéria 

CB2
CB4
CE17
CE18
CT22
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Adquirir um conhecimento panorâmico acerca da evoluçom dos estudos de traduçom até os nossos dias CB1
CB3
CE8
CE12
CE25
CE26
CE27
CT6
CT9
CT23

Assimilar os aspectos e pólos centrais da análise tradutológica CB3
CB4
CB5
CE8
CE12
CE13
CE21
CE24
CE26
CT6
CT9
CT23

Reconhecer as diferentes perspectivas teóricas que estám a abordar actualmente o fenómeno da
traduçom/interpretaçom 

CB3
CE12
CE13
CE21
CE26
CE27
CT6
CT9

Ser capaz de realizar um comentário tradutológico CB2
CE8
CE13
CE17
CE18
CE27
CT6
CT9
CT22
CT23

Conhecer aspectos básicos relativos à profissom de tradutor/intérprete CB2
CE9
CE21
CT8

Contidos 

Tema  

Definiçom e delimitaçom da traduçom e da
interpretaçom 

1. Tentativas de definiçom
2. Realidades afins 

As línguas e a traduçom 3. Noções tipológicas, históricas e sociolinguísticas
4. A possibilidade da traduçom
5. Cooperaçom, comunicaçom, linguagem e traduçom. A traduçom no
quadro dos comportamentos cooperativos de base linguística 

Evoluçom dos estudos de traduçom 6. Etapa preteórica
7. A traduçom focada da estilística comparada e da linguística contrastiva:
Vinay e Darbelnet, Catford...
8. Nida: a traduçom como fenómeno intercultural. Outros autores de
transiçom
9. O nascimento da tradutologia. Organizaçom da disciplina (Holmes)
10. Teoria do sentido
11. Funcionalismo e Teoria dos polissistemas 

Novas perspectivas 12. Abordagem psicolinguística: o estudo do processo
13. Textologia e traduçom. Corpora e traduçom

Aspectos profissionais e aplicados 14. O comentário tradutológico. Procedimentos técnicos da traduçom
15. A profissom de tradutor
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Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

1.5 3 4.5

Sesión maxistral 43.5 99 142.5

Probas de resposta curta 1.5 0 1.5

Probas de tipo test 1.5 0 1.5

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Os alunos e alunas deverám realizar atividades de jeito autónomo, a partir dos conhecimentos e
situações fornecidos nas aulas. 

Sesión maxistral Nas sessões magistrais o docente transmitirá aos alunos os conhecimentos básicos de tipo teórico
acerca da Teoria da Traduçom. Procurará-se a participaçom do alunado mediante o fomento de
debates de grupo, tormentas de ideias, etc. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral O docente ficará à disposiçom dos alunos para resolver as dúvidas que puderem surgir em relaçom aos
conteúdos da matéria.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión maxistral Os conhecimentos adquiridos por meio das sessões magistrais
serám avaliados mediante três provas. Estas actividades
consistirám em provas de tipo teste / resposta curta e serám
realizadas ao longo das penúltimas semanas de fevereiro, março e
abril em que houver docência da matéria. 

60 CB1

CB3

CE8

CE9

CE12

CE17

CE21

CE25

CE27

CE32

CT6

CT8

CT9

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma

Haverá também umha quarta prova, consistente na exposiçom e
elaboraçom por escrito de conteúdos teóricos, que será realizada
de jeito autónomo polos estudantes e deverá ser entregada na
penúltima semana de abril. 

40 CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE13

CE14

CE18

CE21

CE24

CE27

CT5

CT6

CT22

CT23
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Outros comentarios e avaliación de Xullo

Para poder acolher-se ao sistema de avaliaçom contínua é preciso ter realizado a totalidade das provas e encomendas de
carácter obrigatório formuladas durante o curso. Para passar a matéria é preciso obter como mínimo umha nota média de
aprovado no conjunto das provas.

Os alunos que optarem pola avaliaçom única serám examinados exclusivamente mediante umha única prova,
correspondente ao conjunto da matéria, que será de tipo teste / resposta curta e terá lugar na data estabelecida no
calendário de exames aprovado em Junta de FFT.

Os alunos que seguirem o procedimento de avaliaçom contínua e nom tiverem superado o conjunto de provas e trabalhos
estabelecidos, ou tiverem perdido a possibilidade de continuar esse sistema de avaliaçom (nom realizaçom dos trabalhos ou
testes, apreciaçom de plágio ou cópia em algum dos trabalhos...), terám perdido essa convocatória  e deverám dar conta
novamente do conjunto da matéria. No caso de assim desejarem, poderám acudir à convocatória de julho ou a
convocatórias posteriores.

A convocatória de julho também consistirá numha única prova, correspondente ao conjunto da matéria, e será de tipo teste /
resposta curta, tanto no caso dos alunos de avaliaçom contínua como nos de avaliaçom única. Esta prova terá lugar na data
e hora marcadas no calendário de exames da FFT.

Os alunos e alunas de intercâmbio poderám optar por examinar-se mediante avaliaçom contínua ou avaliaçom única. Neste
último caso poderám optar por umha prova específica consistente no desenvolvimento por escrito dos conteúdos teóricos da
matéria e que poderám realizar em galego-português, inglês, castelhano ou francês.

Bibliografía. Fontes de información 

Barbosa, Heloísa Gonçalves; Procedimentos Técnicos da Tradução, Campinas, Pontes, 2004.

Binder, P. M., & Smith, K.; The Language Phenomenon: Human Communication from Milliseconds to Millennia, The Frontiers
Collection. ISBN 978-3-642-36085-5. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013.

Hurtado Albir, Amparo; Traducción y traductología : introducción a la traductología, Madrid, Cátedra, 2011.

Lvóvskaya, Zinaida; Problemas actuales de la traducción, Granada, Granada Lingvistica, 1997.

Nord, Christiane; Text Analysis in Translation, Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 2005.

Reiβ, Katharina & Vermeer, Hans J.; Towards a General Theory of Translational Action. Skopos Theory Explained, St. Jerome
Publishing, (trad. por Ch. Nord) 2013.  

Viaggio, Sergio; Teoría general de la mediación interlingüe, Alicante, UAL, 2004.

Villar, Francisco; Los indoeuropeos y los orígenes de Europa. Lenguaje e Historia, 2ª ed. Gredos, 1995

Williams, Jenny, Theories of Translation, Palgrave macmillan, 2013.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos profesionais da
tradución/V01G230V01621
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V01G400 GRAO EN CIENCIAS DA LINGUAXE E ESTUDOS LITERARIOS: HORARIOS  

PRIMEIRO CURSO - 1º CUADRIMESTRE 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
9.00-
11.00 

G400101 Lingua: 
Fundamentos 

gramaticais do galego e 
do español I Teoría 

Aula B5 
Aula de gravación 

 
(Joaquín Sueiro Justel) 

G400102Lingüística: 
Introdución á lingüística 

aplicadaTeoría 
Aula B5 

Aula de gravación 
 

(Mª Carmen Cabeza 
Pereiro) 

 

G400102Lingüística: 
Introdución á lingüística 

aplicadaP1 
Aula A13 

(Fernando Ramallo 
Fernández) 

--- 
G400101Lingua: 

Fundamentos gramaticais 
do galego e do español 

IP2Aula A5 
(Joaquín Sueiro Justel) 

G400103Filosofía: Introdución 
ás ciencias humanas e sociaisP1 

Aula A11 
(visitante) 

--- 
G400105 Idioma moderno:  

Lingua portuguesa IP2  
Aula A8 

(Bieito Arias Freixedo& 
Baltrusch Burghard) 

Vinculada con 180108 GLE 

G400104Literatura: 
Introdución aos estudos 

literariosP1 
Aula B6A 

(Antonio Chas Aguión& 
Teresa Bermúdez Montes)  

 

11.00-
13.00 

G400104Literatura: 
Introdución aos estudos 

literarios 
Teoría 

Aula B6A 
(Antonio Chas Aguión 

&Teresa Bermúdez 
Montes) 

 G400102Lingüística: 
Introdución á lingüística 

aplicadaP2 
Aula A13 

(Fernando Ramallo 
Fernández) 

 
 

G400105Idioma moderno:  
Lingua portuguesa I P1 

Aula A8 
(Bieito Arias Freixedo& 

Baltrusch Burghard) 
Vinculada con 180108 GLE 

--- 
G400103Filosofía: Introdución 

ás ciencias humanas e sociaisP2 
Aula A11 
(visitante) 

G400104Literatura: 
Introdución aos estudos 

literariosP2 
Aula B6A 

(Antonio Chas Aguión& 
Teresa Bermúdez Montes) 
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13.00-
15.00 

G400103 Filosofía: 
Introdución ás ciencias 

humanas e sociais 
  Teoría 

Aula A7 
(visitante) 

 
G400105 Idioma moderno:  

Lingua portuguesa I 
Teoría 

Aula A5 
(Burghard Baltrusch & 
Bieito Arias Freixedo) 

Vinculada con 180108 GLE 
 

G400101Lingua: 
Fundamentos gramaticais 

do galego e do español 
IP1 

Aula A5 
(Joaquín Sueiro Justel) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
16-18 G400101 Lingua: 

Fundamentos 
gramaticais do galego e 

do español I  
(Joaquín Sueiro Justel) 

SEM 
 
 

 
G400103Filosofía: 

Introdución ás ciencias 
humanas e sociais 

(visitante) 
SEM 

 

G400102Lingüística: 
Introdución á lingüística 

aplicada 
Aula A13 

(Fernando Ramallo 
Fernández) 

SEM 
 

 
 
 

G400105Idioma moderno:  
Lingua portuguesa I  

SEM 
 

A 35 

G400104Literatura: 
Introdución aos estudos 

literarios 
(Antonio Chas Aguión & 

Teresa Bermúdez Montes) 
 

SEM 
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GRAO EN CIENCIAS DA LINGUAXE E ESTUDOS LITERARIOS: HORARIOS 

PRIMEIRO CURSO - 2º CUADRIMESTRE 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
9.00-
11.00 

G400202Lingua: 
Fundamentos gramaticais 
do galego e do español II 

Teoría 
Aula A5 

(Xosé Fernández Salgado) 

G400203Literatura: 
Teoría da literatura 

Teoría 
Aula B5 

(Beatriz Suárez Briones) 

G400205Literatura: 
Crítica literariaP1  

Aula B14 
(Beatriz Suárez Briones 

&Jesús González 
Maestro) 

--- 
G400202Lingua: 

Fundamentos gramaticais 
do galego e do español II 

P2 
Aula A4B 

(Xosé Fernández Salgado) 

G400203Literatura: 
Teoría da literatura P1  

Aula A8 
(Beatriz Suárez Briones) 

--- 
G400204 

Lingüística:  
Lingüística xeralP2  

Aula A13 
(J.M. García-Miguel) 

 

G400201Historia: 
Historia das culturas 

ibéricasP2 
Aula A1 

(María Seijas) 

11.00-
13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G400205 Literatura: 
Crítica literaria 

Teoría 
Aula B5 

(Beatriz Suárez Briones 
&Jesús González Maestro) 

 

G400201 Historia: 
Historia das culturas 

ibéricas 
Teoría 

Aula B5 
(María Seijas) 

 

G400205 Literatura: 
Crítica literariaP2  

Aula B14 
(Beatriz Suárez Briones 

&Jesús González 
Maestro) 

--- 
G400202Lingua: 

Fundamentos gramaticais 
do galego e do español II 

P1 
Aula A4B 

(Xosé Fernández Salgado) 

G400203 Literatura: 
Teoría da literatura P2  

Aula A8 
(Beatriz Suárez Briones) 

--- 
G400204 

Lingüística:  
Lingüística xeralP1 

Aula A13 
(J. M. García-Miguel) 

G400201Historia: 
Historia das culturas 

ibéricasP1 
Aula A1 

(María Seijas) 
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13.00-
15.00 

G400204 Lingüística:  
Lingüística xeral 
Teoría Aula B5 

(J. M.García-Miguel 
Gallego) 

   
 

 

16.00-
18.00 

G400204 
Lingüística: 

Lingüística xeral 
 (J. M. García-Miguel) 

SEM 
 

 
G400202 

Lingua: Fundamentos 
gramaticais do galego e 

do español II 
(Xosé Fernández Salgado) 

SEM 

 
G400205Literatura: 

Crítica literaria 
 (Beatriz Suárez Briones & 
Jesús González Maestro) 

 
SEM 

 
 

 
G400203 

Literatura: 
Teoría da literatura  

(Beatriz Suárez Briones) 
SEM 

 
 

G400201 
Historia: 

Historia das culturas 
ibéricas 

(María Seijas) 
 

SEM 
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V01G400 GRAO EN CIENCIAS DA LINGUAXE E ESTUDOS LITERARIOS: HORARIOS  

SEGUNDO CURSO - 1º CUADRIMESTRE 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
9.00-
11.00 

 
 
 
 
 

  G400302 Lingua e 
comunicación oral e escrita: 

español P 
Aula A7 

(Rosa Pérez Rodríguez) 

 

11.00-
13.00 

G400302 Lingua e 
comunicación oral e 

escrita: español  
SEM 

Aula A7 
(Rosa Pérez Rodríguez) 

 

G400301 Lingua e 
comunicación oral e 

escrita: galego 
Teoría 

Aula B5 
(Xosé Soto Andión) 

G400304 Obras principais 
da literatura galega e 

lusófona P1 
Aula A6 

(Anxo Angueira Viturro) 

G400301 Lingua e 
comunicación oral e escrita: 

galego P 
Aula A2 

( Xosé Soto Andión) 
--- 

 

 

13.00-
15.00 G400304 Obras principais 

da literatura galega e 
lusófona 

Teoría 
Aula B5 

(Anxo Angueira Viturro) 

G400302 Lingua e 
comunicación oral e 

escrita: español  
Teoría 

Aula B5 
(Rosa Pérez Rodríguez) 

G400302 Lingua e 
comunicación oral e 

escrita: español P 
Aula A7 

(Rosa Pérez Rodríguez) 

G400301 Lingua e 
comunicación oral e escrita: 

galego P 
Aula A3 

(Xosé Soto Andión) 

 

 
 
 
16.00-
18.00 

G400303 Lingua 
portuguesa II 

Teoría 
Aula A7 

(Mônica Carvalho 
Sant’Anna) 

Vinculada con 230308 
(GTI) 

 
G400304 Obras 

principais da literatura 
galega e lusófona 

(Anxo Angueira Viturro) 
 

SEM 

G400303 Lingua 
portuguesa II 

P1 
Aula A6 

(Mônica Carvalho 
Sant’Anna) 

Vinculada con 230308 
(GTI) 

 
G400303 Lingua portuguesa 

II 
(Mônica Carvalho Sant’Anna) 

P2 
Vinculada con 230308 (GTI) 
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18.00-
20.00 

 

 
 

G400301 Lingua e 
comunicación oral e 

escrita: galego 
(Xosé Soto Andión) 

 
 SEM 

 
 

G400303 Lingua 
portuguesa II 

SEM 
Aula A6 

(Mônica Carvalho 
Sant’Anna) 

Vinculada con 230308 
(GTI) 
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GRAO EN CIENCIAS DA LINGUAXE E ESTUDOS LITERARIOS: HORARIOS 
SEGUNDO CURSO - 2º CUADRIMESTRE 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
9.00-
11.00 

G400401 Sociolingüística 
Teoría 

Aula B5 
(X.P. Rodríguez Yáñez) 

G400403 Latín e literatura 
grecolatina 

Teoría 
Aula A7 

(Fco. Xosé Ledo Lemos) 

G400404 Literatura 
comparada 

Teoría 
Aula B5 

(Jesús González Maestro) 

G400401 Sociolingüística P 
Aula A5 

(X.P. Rodríguez Yáñez & 
Jorge Diz) 

 

11.00-
13.00 

G400405 Literatura en 
lingua española P 

Aula B5 
(Mª Jesús Fariña Busto) 

G400405 Literatura en 
lingua española 

Teoría 
Aula A11 

(Mª Jesús Fariña Busto) 

G400402 Retórica e 
poética P 
Aula B5 

(Mª Jesús Fariña &Fco. 
Xosé Ledo Lemos) 

G400404 Literatura 
comparada P 

Aula A1 
(Jesús González Maestro) 

 

13.00-
15.00 

G400402 Retórica e poética 
Teoría 

Aula B4B 
(Mª Jesús Fariña &Fco. 

Xosé Ledo Lemos) 

   
G400403 Latín e literatura 

grecolatina P 
Aula 13 

(Fco. Xosé Ledo Lemos) 

 

16.00-
18.00 G400405 Literatura en 

lingua española 
SEM 

 
 
 

G400401 Sociolingüística 
 

(X.P. Rodríguez Yáñez & 
Jorge Diz) 

SEM 

G400402 Retórica e 
poética 

(Mª Jesús Fariña &Fco. 
Xosé Ledo Lemos) 

SEM 
 
 

G400403 Latín e literatura 
grecolatina  

(Fco. Xosé Ledo Lemos) 
SEM 

 
 

G400404 Literatura 
comparada  

(Jesús González 
Maestro) 

SEM 
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V01G400 GRAO EN CIENCIAS DA LINGUAXE E ESTUDOS LITERARIOS: HORARIOS  

TERCEIRO CURSO - 1º CUADRIMESTRE 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
9.00-
11.00 

 
G400901 Morfoloxía da 
lingua galega Tª 

(Rodríguez Guerra, 
Alexandre) 

A6 
--- 

G400931Literatura 
española medieval Tª 

(Antonio Chas) 
A4A 

 
G400941 Lingüística 

aplicada á ensinanza de 
linguas Tª 

(Rodríguez Yáñez, Xoan 
Paulo) 

B9 
--- 

G400962Prácticas textuais: 
Narración Tª 

(Fernández Álvarez, 
Manuel) 

A4B 
--- 

G400982 Estudios 
lusófonos I  Tª 

(Baltrusch Burghard) 
A14 

 

G400901Morfoloxía da 
lingua galega P 

(Rodríguez Guerra, 
Alexandre) 

A7 
--- 

G400931Literatura 
española medieval P 

(Antonio Chas) 
A4A 

 
 
 

 
G400941 Lingüística aplicada 

á ensinanza de linguas P 
(Rodríguez Yáñez, Xoan Paulo 

& Diz Ferreira, Jorge) 
A5 
--- 

G400962Prácticas textuais: 
Narración P 

(Fernández Álvarez, Manuel) 
A4B 
--- 

G400982 Estudios lusófonos I  
P 

(Baltrusch Burghard) 
A14 

 

 

11.00-
13.00 

G400902 Fonética e 
fonoloxía da lingua 

galega Tª 
(Fernández Salgado, 

Xosé Antonio)  
A6 
--- 

 

G400912 Lexicografía do 
español Tª 

(Anaya Revuelta, 
Inmaculada) 

A8 
---  

 
 

G400902 Fonética e 
fonoloxía da lingua galega 

P 
(Fernández Salgado, Xosé 

Antonio)  
A4A 
--- 

 

G400912 Lexicografía do 
español P 

(Anaya Revuelta, Inmaculada) 
A9 
--- 

 
 
 

G400981Lingua portuguesa 
III  Tª 

(Carvalho De Sant Anna, 
Monica) 

A11 
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G400932 Literatura 
española do século XVI   
Tª 

(Candelas Colodrón, 
Manuel) 

A11 
 

G400921 Literatura 
medieval galego-

portuguesa Tª 
(Arias Freixedo, Xosé 

Bieito) 
A12 

G400932 Literatura 
española do século XVI  P 

(Candelas Colodrón, 
Manuel) 

A11 
 

G400922Literatura dos 
“Séculos Escuros” e do século 

XIX 
(Gonzalo Navaza) 

A11 
 

 
13.00-
15.00 

G400911 Historia e 
historiografía da lingua 

española Tª 
(Mª José Quilis) 

A6 
--- 

G400922Literatura dos 
“Séculos Escuros” e do 

século XIX 
(Gonzalo Navaza) 

A12 
 
 

 
G400942 Introducción á 

ensinanza do español e do 
galego Tª 

(Báez Montero,Inmaculada 
Concepción) 

A7 
--- 

G400961 Estética: Palabra 
e imaxe Tª 

(Carmen Becerra) 
A8 

 
G400911 Historia e 

historiografía da lingua 
española P 

(Mª José Quilis) 
A6 
--- 
--- 

G400921 Literatura 
medieval galego-

portuguesa P 
(Arias Freixedo, Xosé 

Bieito) 
A12 

 

 
G400942 Introducción á 

ensinanza do español e do 
galego P 

(Báez Montero,Inmaculada 
Concepción) 

A7 
--- 

 
G400961 Estética: Palabra e 

imaxe P 
(Carmen Becerra) 

B2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

16.00-
18.00 G400981Lingua 

portuguesa III P 
(Carvalho De Sant Anna, 

Monica) 
A11 
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V01G400 GRAO EN CIENCIAS DA LINGUAXE E ESTUDOS LITERARIOS: HORARIOS  

TERCEIRO CURSO - 2º CUADRIMESTRE 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
9.00-
11.00 

 
G400913Fonética e 

fonoloxía sa lingua española 
(Collazo Álvarez, Sara & 

Quilis Sanz, Mª José) 
A12 
--- 

G400923 Análise das obras 
centrais do período Nós 

 
(Fernández Álvarez, Manuel 

Santiago) 
A11 

 
G400944 Variación 

lingüística e ensinanza de 
linguas Tª 

(Bermúdez Montes, 
Teresa & Báez Montero, 
Inmaculada Concepción) 

A4A 
--- 

G400934 Literatura 
española dos séculos 

XVIII-XIX  Tª 
(Ribao Pereira, 
Montserrat)A7 

 
G400913 Fonética e 

fonoloxía sa lingua española 
(Collazo Álvarez, Sara & 

Quilis Sanz, Mª José) 
A12 
--- 

 
G400923 Análise das obras 

centrais do período Nós 
 

(Fernández Álvarez, Manuel 
Santiago) 

A11 

 
G400944 Variación 

lingüística e ensinanza de 
linguas Tª 

(Bermúdez Montes, Teresa 
& Báez Montero, 

Inmaculada Concepción) 
A4A 
--- 

G400964 Prácticas textuais: 
Escritura dramática  

(Luna Selles, Carmen) 
A4B 

 

11.00-
13.00 

 
G400903 Sintaxe da lingua 

galega Tª 
(Fernández salgado, Xosé 

Antonio) 
A11 
--- 

G400933 Literatura española 
do século XVII Tª 

 (Montero Reguera, José 
Francisco) 

A7 
 

 
G400904 Lexicoloxía e 
fraseoloxía da lingua 

galega Tª 
(Soto Andión, Xosé) 

A8 
G400964 Prácticas 
textuais: Escritura 

dramática  
(Luna Selles, Carmen) 

A4B 
 

G400903 Sintaxe da lingua 
galega P 

(Fernández salgado, Xosé 
Antonio) 

A11 
--- 

 
G400933 Literatura española 

do século XVII  P 
 (Montero Reguera, José 

Francisco) 
A7 

 

 
G400904 Lexicoloxía e 

fraseoloxía da lingua galega 
P 

(Soto Andión, Xosé) 
 

A8 
--- 

G400934 Literatura 
española dos séculos XVIII-

XIX  Tª 
(Ribao Pereira, Montserrat) 

A7 
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13.00-
15.00 

G400943 Políticas 
lingüísticas e ensinanza de 

linguas Tª 
(Costas González, Xosé 

Henrique) 
A12 
--- 

 
G400963 Xéneros 

(Rivera Rodríguez, Gabriela 
& Montero Reguera, José 

Francisco) 
A4A 

 

G400914 Variedades do 
español Tª 

Quilis Sanz, Mª José 
A11 
--- 

G400924 Análise das 
obras centrais da 

literatura galega durante 
o franquismo 

(Angueira Viturro, Anxo) 
A12 

 
 

G400943 Políticas lingüísticas 
e ensinanza de linguas Tª 

 
(Costas González, Xosé 

Henrique) 
A12 
--- 

G400963 Xéneros 
(Rivera Rodríguez, Gabriela & 

Montero Reguera, José 
Francisco) 

A4A 
 

G400914 Variedades do 
español Tª 

Quilis Sanz, Mª José 
A11 
--- 

G400924 Análise das obras 
centrais da literatura galega 

durante o franquismo 
(Angueira Viturro, Anxo) 

A12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

16.00-
18.00 G400983Lingua portuguesa 

IV  Tª 
(Carvalho De Sant Anna, 
Monica) 

A11 
Vinculada con 230408 (GTI) 

G400984 Estudios 
lusófonos II 

Tª 
(Rodríguez Lago, José 

Ramón & Seijas Montero, 
María) 

A4B 
 

 
G400983Lingua portuguesa 

IV   Tª 
(Carvalho De Sant Anna, 

Monica) 
A11 

Vinculada con 230408 (GTI) 

G400984 Estudios 
lusófonos II 

Tª 
(Rodríguez Lago, José 

Ramón & Seijas Montero, 
María) 

A4B 
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GRAO EN ESTUDOS DE GALEGO E ESPAÑOL: HORARIOS 
CUARTO CURSO - 1 º CUADRIMESTRE 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
 9.00-
11.00 

G160701 Gramática 
española III Tª 

Aula A5 
(Antonio Rifón) 

 
--- 

G160705 Seminario de 
literatura galega desde 

1936 a 1975  
Aula A11 

(Manuel Fernández 
Álvarez) 

G160703 O español de América 
e o español no mundo  

Aula A2 
(Mª José Quilis) 

--- 
G160706 Seminario de 

literatura galega desde 1975 ata 
a actualidade 

Aula A13 
(AngueiraViturro, Anxo 

G160702 Historia da lingua 
española  
Aula A6 

(Mª José Quilis) 
--- 

G160705 Seminario de 
literatura galega desde 1936 a 

1975  
Aula A11 

(Manuel Fernández Álvarez) 

G160703 O español de 
América e o español no mundo  

Aula A2 
(Mª José Quilis) 

--- 
G160706 Seminario de 

literatura galega desde 1975 
ata a actualidade 

Aula A13  
(AngueiraViturro, Anxo) 

 

11.00-
13.00 

 
G160702 Historia da 

lingua española  
Aula A5 

(Mª José Quilis) 
 

G160704 Seminario de 
literaturas e culturas 
lusófonasTªAula A4B 
(BurghardBaltrusch) 

--- 
G160903 O español coloquial e 

as súas variedades  
Aula A13 

(Mª José Quilis) 

 
G160701 Gramática española III 

Aula A5 
(Antonio Rifón) 

 
 

 
 

G160704 Seminario de 
literaturas e culturas 
lusófonasTªAula A4B 
(BurghardBaltrusch) 

--- 
G160903  

O español coloquial e as súas 
variedades  
Aula A13 

(Mª José Quilis) 

 

13.00-
15.00 G160902 Comunicación 

nos medios (en español e 
galego) 

Aula A11 
(Inmaculada Anaya) 

G160906 
Edición de textos literarios 

Aula A12 
(Manuel Candelas) 

 
 

G160906 
Edición de textos literarios 

Aula A12 
(Manuel Candelas) 

 

G160902 
Comunicación nos medios (en 

español e galego) 
Aula A11 

(Inmaculada Anaya) 
 

 



16.00-
18.00 G160907 

Literatura e cine 3 
Aula B2 

(Carmen Becerra) 
 
 

 
G160918 

Literatura latina 
A11 

(Ledo Lemos, Francisco José) 

 
G160918 

Literatura latina 
A11 

(Ledo Lemos, Francisco José) 

 
G160907  

Literatura e cine 3 
Aula B2 

(Carmen Becerra) 
 
 
 

 

18.00-
20.00      

 

 

 

 

 



GRAO EN ESTUDOS DE GALEGO E ESPAÑOL: HORARIOS 
CUARTO CURSO - 2 º CUADRIMESTRE 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
9.00-
11.00 

G160801 Gramática galega III  
Aula A4A 

(Alexandre Rodríguez) 
--- 

G160806 Literatura 
hispanoamericana: Poesía e 

teatro 
Aula A7 

(Carmen Luna Selles) 

G160803 Terminoloxía e 
neoloxía do galego 

Aula A9 
(Xosé Mª Gómez 

Clemente) 
--- 

G160805 Literatura 
española dos séculos XX 

e XXI   
Aula A11 

(Mª JesúsFariña& 
Carmen Luna) 

G160801 Gramática galega III  
Aula A4A 

(Alexandre Rodríguez) 
--- 

G160804 Literatura española 
dos séculos XVIII e XIX 

Aula A5 
(Montserrat Ribao) 

G160803 Terminoloxía e 
neoloxía do galego 

Aula A9 
(Xosé Mª Gómez 

Clemente) 
--- 

G160805 Literatura 
española dos séculos XX 

e XXI   
Aula A11 

(Mª JesúsFariña& 
Carmen Luna) 

G160806 Literatura 
hispanoamericana: Poesía 

e teatro 
Aula A4A 

(Carmen Luna Selles) 

11.00-
13.00 

G160802 Historia da lingua 
galega 

Aula A4A 
(Alexandre Rodríguez Guerra) 

 

G160804 Literatura 
española dos séculos 

XVIII e XIX 
Aula A4A 

(Montserrat Ribao) 

G160802 Historia da lingua 
galega  

Aula A4A 
(Alexandre Rodríguez 

Guerra) 
 

G160806 Literatura 
hispanoamericana: 

Poesía e teatro 
Aula A4A 

(Carmen Luna Selles) 

G160916 Linguas da 
Península Ibérica  

Aula A13 
(Gonzalo Navaza) 

13.00-
15.00 

G160917 As escritoras da 
historia literaria 

Aula A4B 
(Mª Jesús Fariña) 

 
 

G160913 Lingua de 
signos española  

Aula A4A 
(Concepción Báez & Ana 

F. Soneira) 
 

G160916 Linguas da 
Península Ibérica  

Aula A13  
(Gonzalo Navaza) 

 
G160917 As escritoras 

da historia literaria 
Aula A4B 

(Mª Jesús Fariña) 

G160913 Lingua de signos 
española  
Aula A4A 

(Concepción Báez & Ana 
Fernández Soneira) 

 
 



1 

 

G180 GRAO DE LINGUAS ESTRANXEIRAS: HORARIOS 
PRIMEIRO CURSO - 1º CUADRIMESTRE 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
9.00-
11.00 

G180104 1º Idioma 
Estranxeiro I: Inglés 

Teoría 
Aula B2 

(Rosa Alonso) 
 

G180105 1º Idioma 
Estranxeiro II: Inglés 

Teoría 
Aula B1 

(Rosa Alonso& Sofía 
Pimentel) 

 
 

G180101 Historia dos 
países do 1º idioma 

estranxeiro P1 
Aula B7 

(María Seijas)  
--- 

 

G180105 1º Idioma 
Estranxeiro II: Inglés P1 

Aula A12 
(Vis1_345 ) 

--- 
G180105 1º Idioma 

Estranxeiro II: Inglés P2 
Aula A4B 

 
(Ciarán Dunne) 

 

 
G180106 2º Idioma 

Estranxeiro I: Francés P 
Aula A4A 

(Jacques Sylvia) 
 

 

11.00-
13.00 

G180106 2º Idioma 
Estranxeiro I: Francés 

Teoría 
Aula B1 

 (Virginia Ripoll &Inés 
Alonso) 

 
--- 

G180107 2º Idioma 
Estranxeiro I: Alemán 

Teoría  
Aula B8 

(Helena Cortés) 

G180101 Historia dos 
países do 1º Idioma 

estranxeiro  
Teoría 

Aula A3 
(María Seijas) 

G180101 Historia dos 
países do 1º idioma 

estranxeiro P2 
Aula B7 

(María Seijas) 
--- 

G180105 1º Idioma 
Estranxeiro II: Inglés P3  

Aula A4B 
( Sofía Pimentel) 

 
 
 

G180104 1º Idioma 
Estranxeiro I: Inglés P2 

Aula B4A 
(Rosa Alonso) 

--- 
G180108 Idioma moderno:  

Lingua portuguesa I 
P1 

Aula A7 
(Burghard Baltrusch & Bieito 

Arias Freixedo) 
Vinculada con 400105 

 
 

G180103 Lingua: 
Comunicación Escrita e 
Oral en Lingua Española 

P2 
 Aula A8 

(Báez, Concepción) 
 

--- 
 
 
 

 
 
13.00-
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15.00  
G180103 Lingua: 

Comunicación Escrita e 
Oral en Lingua Española Tª 

Aula A8 
(Báez, Concepción) 

--- 
G180102 Lingua: 

Comunicación Escrita e 
Oral en Lingua Galega Tª 

Aula A4A  
(Amparo Solla) 

 
G180108 Idioma 

moderno:  
Lingua portuguesa I 

Teoría 
Aula A5 

(Burghard Baltrusch & 
Bieito Arias Freixedo) 
Vinculada con 400105 

--- 
G180107 2º Idioma 

Estranxeiro I: Alemán P  
Aula A4B 

(Maxi Pauser) 
 
 

 
G180104 1º Idioma 

Estranxeiro I: Inglés P1 
Aula B4B 

(Rosa Alonso) 
--- 

G180102 Lingua: 
Comunicación Escrita e 
Oral e Escrita en Lingua 

Galega P Aula  A4A 
(Amparo Solla) 

 
 

 
G180104 1º Idioma 

Estranxeiro I: Inglés P3 
Aula B4A 

(Rosa Alonso) 
 
 

 
G180103 Lingua: 

Comunicación Escrita e 
Oral en Lingua Española 

P1 
Aula A8 

(Báez, Concepción) 
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GRAO DE LINGUAS ESTRANXEIRAS: HORARIOS 
PRIMEIRO CURSO - 2º CUADRIMESTRE 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
09.00-
11.00 

G180203 1º Idioma 
Estranxeiro III: Inglés 

Tª 
Aula A3 

(Molares Pascual, Selene) 

G180202 Literatura: 
pensar a literatura 

Tª 
Aula C5 

(Jesús Maestro) 

 G180203 1º Idioma 
Estranxeiro III: Inglés P3 

Aula B9 
(lector2_345) 

--- 
G180204 1º Idioma 

Estranxeiro IV: Inglés P2  
Aula A12 

(Martín Urdiales) 

G180201 Lingüística: 
Describir a linguaxe P1 

Aula B8 
(Xavier G. Guinovart 

&Xoán Paulo Rodríguez& 
Jorge Diz) 

--- 
G180202 Literatura: 

pensar a literatura P2 
Aula B4A 

(Jesús Maestro) 
11.00-
13.00 

 
G180205 2º Idioma 

Estranxeiro II: Francés 
Aula B1 

(Costa Da Silva, Mª 
Manuela) 

 
--- 

G180207 Idioma 2 (II): 
Portugués T 

Aula C4A 
(Mônica Sant’Anna) 

Vinculada con 230208 de 
GTI 

 

 
G180204 1º Idioma 

Estranxeiro IV: Inglés 
Teoría  

Aula B1 
(Bemposta Rivas, Sofía) 

 
G180206 2º Idioma 

Estranxeiro II: Alemán P 
Aula B8 

(Maxi Pauser) 
 

 
G180203 1º Idioma 

Estranxeiro III: Inglés P2 
Aula B9 

(Aoileann Lyons) 
--- 

G180204 1º Idioma 
Estranxeiro IV: Inglés P3  

Aula A12 
(Martín Urdiales) 

--- 
G180207 Idioma 2 (II): 

Portugués  P 
Aula C4A 

(Mônica Sant’Anna) 
Vinculada con 230208 de 1º 

GTI 

 
G180201 Lingüística: 

Describir a linguaxe P2 
Aula B8 

(Xavier G. Guinovart & 
Xoán Paulo Rodríguez& 

Jorge Diz) 
--- 

G180202 Literatura: 
pensar a literatura P1 

Aula B4A 
(Jesús Maestro) 
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13.00-
15.00 G180201 Lingüística: 

Describir a linguaxe 
Teoría  

Aula B2 
(Xavier G. Guinovart & 
Xoán Paulo Rodríguez) 

G180206 2º Idioma 
Estranxeiro II:Alemán 

Teoría  
Aula B7 

(Mª José Corvo 
&Agarda_320) 

 

G180205 2º Idioma 
Estranxeiro II: Francés P 

 Aula B4A 
(Costa Da Silva, Mª 
Manuela & Jacques, 

Sylvia) 
 

 
G180203 1º Idioma 

Estranxeiro III: Inglés P1 
Aula B7 

(Molares Pascual, Selene & 
Aoileann Lyons) 

 

 
 

16.00-
18.00 

 

   
G180204 1º Idioma 

Estranxeiro IV: Inglés P1  
Aula A4A 

(Martín Urdiales) 
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GRAO DE LINGUAS ESTRANXEIRAS: HORARIOS 
SEGUNDO CURSO - 1º CUADRIMESTRE 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
09.00-
11.00 

G180303 Pronunciación 
do 1º idioma estranxeiro: 

Inglés Teoría1 
Aula A1 

(Esperanza Rama) 
 

G180301 Introdución á 
literatura do primeiro 

idioma estranxeiro: 
Inglés Teoría2 

Aula B8 
(Ana Bringas) 

 

G180302 1º Idioma 
Estranxeiro V: Inglés 

Teoría 
Aula B2 

(Sofía Pimentel) 

G180301 Introdución á 
literatura do 1º idioma 
estranxeiro: Inglés: P1  

Aula B7 
(Ana Bringas) 

--- 
G180303 Pronunciación do 1º 
idioma estranxeiro: Inglés: P3  

Aula B10 
(Esperanza Rama) 

 

11.00-
13.00 

G180305 2º Idioma 
Estranxeiro III: Alemán 

Teoría  
Aula B9 

(Corvo Sánchez, Mª José) 
--- 

G180304 2º Idioma 
Estranxeiro III: Francés 

Teoría Aula B7 
(Costa Da Silva, Mª 

Manuela) 
 

G180302 1º Idioma 
Estranxeiro V: Inglés: P1 

Aula B1 
(Ciarán Dunne) 

G180304 2º Idioma 
Estranxeiro III: Francés P 

Aula C10 
(Costa Da Silva, Mª 
Manuela & Jacques, 

Sylvia) 
--- 

G180305 2º Idioma 
Estranxeiro III: Alemán P  

Aula B9 
(Corvo Sánchez, Mª José) 

--- 
 

G180301 Introdución á 
literatura do 1º idioma 
estranxeiro: Inglés: P2  

Aula B7 
(Ana Bringas) 

--- 
G180303 Pronunciación do 1º 
idioma estranxeiro: Inglés: P1  

Aula B10  
(Esperanza Rama) 

 

13.00-
15.00 

G180301 Introdución á 
literatura do primeiro 

idioma estranxeiro: Inglés 
Teoría1 
Aula B8 

G180302 1º Idioma 
Estranxeiro V: Inglés: P2  

Aula A2 
(Ciarán Dunne) 

G180303 Pronunciación 
do 1º idioma estranxeiro: 

Inglés Teoría1 
Aula A1 

(Esperanza Rama) 

G180301 Introdución á literatura 
do 1º idioma estranxeiro: Inglés: 

P3  
Aula B7  

(Ana Bringas) 
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(Ana Bringas) 
 

 --- 
G180303 Pronunciación do 1º 
idioma estranxeiro: Inglés: P2 

Aula B10 (Esperanza Rama) 
16.00-
18.00 

 

G180302 1º Idioma 
Estranxeiro V: Inglés: P3 

Aula A2 
(Ciarán Dunne) 
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GRAO DE LINGUAS ESTRANXEIRAS: HORARIOS 
SEGUNDO CURSO - 2º CUADRIMESTRE 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
09.00-
11.00 

G180405 2º Idioma  
Estranxeiro IV: Alemán 

Teoría Aula B9 
(Mª José Corvo) 

--- 
G180404 2º Idioma  

Estranxeiro IV: Francés 
Teoría Aula B7  

(Manuela Costa da 
Silva) 

 
 

 
 

G180404 2º Idioma 
Estranxeiro IV: Francés P 

Aula B6A 
(Manuela Costa da Silva 

& Silvya Jacques) 
--- 

G180405 2º Idioma 
Estranxeiro IV: Alemán P  

Aula B4B  
(Mª José Corvo) 

 
 

 
G180403 1º Idioma Estranxeiro 

VI: Inglés P2 
Aula A6 

(Ciarán Dunne) 

 

11.00-
13.00 

G180401 Análise e 
interpretación literaria 
de textos do 1º idioma 

estranxeiro: Inglés 
Teoría1 
Aula A3 

(Ana Bringas) 
 

G180402 
Morfosintaxe do 1º 
idioma estranxeiro: 

Inglés 
Teoría2 
Aula A1 

(Elena Seoane) 

G180401 Análise e 
interpretación literaria 
de textos do 1º idioma 

estranxeiro: Inglés 
Teoría2 
Aula A3 

(Ana Bringas) 

G180402 Morfosintaxe do 1º 
idioma estranxeiro: Inglés: P1  

Aula B2 
(Elena Seoane & Laura García 

Castro) 
--- 

G180401 Análise e 
interpretación literaria de textos 
do 1º idioma estranxeiro: Inglés 

P2   Aula A8  
(Ana Bringas) 

 

 
 

 
13.00-
15.00 

G180402 Morfosintaxe 
do 1º idioma 
estranxeiro: Inglés 
Teoría1   Aula A1 

G180403 1º Idioma 
Estranxeiro VI: Inglés 

Teoría 
Aula A5 

 G180402 Morfosintaxe do 1º 
idioma estranxeiro: Inglés P2 

Aula B2 
(Elena Seoane & García Castro, 
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(Elena Seoane) (Jorge Luis Bueno) Laura) 
G180401 Análise e 

interpretación literaria de textos 
do 1º idioma estranxeiro: Inglés 

P1 
Aula A8  

(Ana Bringas) 
16.00-
18.00 

 

   
G180403 1º Idioma Estranxeiro 

VI: Inglés P1  
Aula B9 

(Ciarán Dunne) 
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GRAO DE LINGUAS ESTRANXEIRAS: HORARIOS 
TERCEIRO CURSO - 1º CUADRIMESTRE 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
09.00-
11.00 

G180502 Ámbitos 
literarios I (1º idioma 

estranxeiro: Inglés) Teoría 
Aula B1 

(Jorge Figueroa) 

G180503 1º Idioma 
Estranxeiro VII: Inglés 

Teoría1 
Aula B7 

(Eduardo Varela) 

G180502 Ámbitos 
literarios I (1º idioma 

estranxeiro: Inglés) P2 
Aula B8 

(Jorge Figueroa) 
 

G180505 3º Idioma 
Estranxeiro I: Alemán P 

Aula B4B 
(Maxi Pauser)  

--- 
G180504 3º Idioma 

Estranxeiro I: Francés 
Teoría  

Aula B7 
(Virginia Ripoll) 

 
 

G180503 1º Idioma 
Estranxeiro VII: Inglés P1  

Aula B4A 
 (E. Varela&Lector1_345) 

 

11.00-
13.00 

 
G180605 2º Idioma 

Estranxeiro V: Alemán 
Teoría 

Aula B4B 
(Veljka Ruzicka) 

--- 
 

--- 
G180505 3º Idioma 

Estranxeiro I: Alemán 
Teoría  

Aula B4A 
(Mª José Corvo) 

--- 
 

G180605 2º Idioma 
Estranxeiro V: Alemán P 

Aula B4B 
(Veljka Ruzicka) 

--- 
G180502 Ámbitos 

literarios I (1º idioma 
estranxeiro: Inglés) P1 

Aula B8 
(Jorge Figueroa) 

 

G180504 3º Idioma 
Estranxeiro I: Francés P  

Aula C4A 
(Sylvia Jacques) 

--- 
G180505 3º Idioma 

Estranxeiro I: Alemán Teoría  
Aula B4B 

(Mª José Corvo) 

G180503 1º Idioma 
Estranxeiro VII: Inglés P2  

Aula B4A 
(E. Varela&Lector1_345) 

 

13.00-
15.00 

G180504 3º Idioma 
Estranxeiro II: Francés 

Teoría Aula B4A 

G180604 2º Idioma 
Estranxeiro V: Francés P 

Aula B6A 

 
G180503 1º Idioma 

Estranxeiro VII: Inglés 

 G180503 1º Idioma 
Estranxeiro VII: Inglés P3 

Aula B4A 
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(Virginia Ripoll) 
--- 

G180604 2º Idioma 
Estranxeiro V: Francés 

Teoría Aula B8 
(Manuela Costa) 

 

(Manuela Costa & 
Jacques, Sylvia) 

 

Teoría2 
Aula B8 

(Eduardo Varela) 

(E. Varela&Lector1_345) 
 
 

 
 
16.00-
18.00 G180506 3º Idioma 

Estranxeiro I: Portugués 
Teoría  

Aula B4B  
(Bermúdez Montes, Mª 
Teresa &  Xosé Bieito) 
Vinculada 230108 (TI) 

 

 
G180506 3º Idioma 

Estranxeiro I: Portugués  
Aula B4B  

(Bermúdez Montes, Mª 
Teresa &  Xosé Bieito) 
Vinculada 230108 (TI) 

 
 
 
 
 
 

 
G180506 3º Idioma 

Estranxeiro I: Portugués P 
Aula B4B 

(Bermúdez Montes, Mª 
Teresa &  Xosé Bieito) 
Vinculada 230108 (TI) 
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GRAO DE LINGUAS ESTRANXEIRAS: HORARIOS 
TERCEIRO CURSO - 2º CUADRIMESTRE 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
09.00-
11.00 

G180501 Adquisición e 
aprendizaxe do 1º idioma 

estranxeiro: Inglés Tª 
Aula B4A 

(Rosa Alonso) 
 

G180602 Ámbitos 
literarios III (1º Idioma 

estranxeiro: 
Inglés)Teoría 

Aula A1 
(Teresa Caneda) 

G180603 Historia do 1º 
idioma estranxeiro: Inglés 

Teoría 
Aula B2 

(Sofía Pimentel) 

G180602 Ámbitos literarios 
III (1º Idioma estranxeiro: 

Inglés) P1 
Aula B5 

(Teresa Caneda) 

G180603 Historia do 1º 
idioma estranxeiro: Inglés 

P1 Aula C5 
 (Sofía Pimentel)) 

--- 
G180606 Significado e 
discurso no 1º idioma 

estranxeiro P2  
Aula B7 

(Eduardo Varela) 
11.00-
13.00 

G180501 Adquisición e 
aprendizaxe do 1º idioma 

estranxeiro: Inglés 
P1 

Aula B2 
(Rosa Alonso) 

 
 

G180606 Significado e 
discurso no 1º idioma 

estranxeiro  
Teoría Aula B7 

(Eduardo Varela) 

G180601 Ámbitos 
literarios II (1º Idioma 
estranxeiro: Inglés) P2 

Aula B4B 
(Martín Urdiales) 

G180602 Ámbitos literarios 
III (1º Idioma estranxeiro: 

Inglés) P2 
Aula B5 

(Teresa Caneda) 

G180603 Historia do 1º 
idioma estranxeiro: Inglés 

P2 Aula C5 
(Sofía Pimentel)) 

--- 
G180606 Significado e 
discurso no 1º idioma 

estranxeiro P1 
Aula B7 

(Eduardo Varela) 
13.00-
15.00 G180601 Ámbitos 

literarios II (1º Idioma 
estranxeiro: Inglés) Teoría 

Aula B1 
(Martín Urdiales) 

G180501 Adquisición e 
aprendizaxe do 1º 

idioma estranxeiro: 
Inglés P2 
Aula B4A  

(Rosa Alonso) 
 
 

G180601 Ámbitos 
literarios II (1º Idioma 
estranxeiro: Inglés) P1 

Aula B4B 
(Martín Urdiales) 
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GRAO DE LINGUAS ESTRANXEIRAS: HORARIOS 
CUARTO CURSO - 1º CUADRIMESTRE 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
09.00-
11.00 

G180702 Literatura e cultura 
do 2º idioma estranxeiro: 

Alemán 
Teoría  

Aula B4B 
(Helena Cortés) 

G180704 3º Idioma 
Estranxeiro II: Alemán 

TeoríaAula B4A  
(Mª José Corvo) 

--- 
G180702 Literatura e 
cultura do 2º idioma 

estranxeiro: Alemán P 
A4A 

(Helena Cortés) 

G180904 Literatura e 
identidade de xénero 

do 1º idioma 
estranxeiro: Inglés 

Teoría 
Aula B4B 

(Belén Martín) 
 

G180703 3º Idioma 
Estranxeiro II: Francés P 

Aula B9  
(Hermes Salceda) 

--- 
G180704 3º Idioma 

Estranxeiro II: Alemán P 
Aula B4B  (Mª José Corvo) 

--- 
G180705 3º Idioma 

Estranxeiro II: Portugués P 
Aula  
A4A  

(Teresa Bermúdez) 

G180904 Literatura e 
identidade de xénero do 

1º idioma estranxeiro: 
Inglés P  

Aula B4B 
(Belén Martín& Molares 

Pascual, Selene) 

11.00-
13.00 

G180705 3ºIdioma 
Estranxeiro II: Portugués 

Teoría  
Aula A4A 

(Teresa Bermúdez) 
 

G180903 Literatura e 
identidade cultural do 
1º idioma estranxeiro: 
Inglés Teoría Aula B2 

(Ana Bringas) 
 

G180905 Literatura e 
outras artes do 1º 

idioma estranxeiro: 
Inglés  

Teoría Aula B2 
(Jorge Luis Bueno) 

G180905 Literatura e outras 
artes do 1º idioma 

estranxeiro: Inglés P 
Aula B2 

(Jorge Luis Bueno) 

G180903 Literatura e 
identidade cultural do 1º 
idioma estranxeiro: Inglés 

P Aula B9 
(Ana Bringas) 

--- 
 

13.00-
15.00 

G180701 Literatura e cultura 
do 2º idioma estranxeiro: 

Francés Teoría  
Aula B9  

G180902 Estrutura do 
1º idioma estranxeiro: 

Inglés 
Teoría  

G180906 Tecnoloxías da 
linguaxe Teoría  

Aula B2 
(Xavier G. Guinovart) 

G180902 Estrutura do 1º 
idioma estranxeiro: Inglés P  

Aula B1 (Yolanda Fernández & 
Rosalía Rodríguez Vázquez) 

G180906 Tecnoloxías da 
linguaxe  P  

Aula N9 
(Xavier G. Guinovart) 
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(Hermes Salceda) Aula B1 
(Yolanda Fernández & 

Rosalía R. Vázquez) 
16.00-
18.00 

G180901 Discurso oral do 1º 
idioma estranxeiro: Inglés 
Teoría  

Aula B4A 
(Rama Martínez, Esperanza) 

 
 
 

G180703 3º Idioma 
Estranxeiro II: Francés  

Teoría  
Aula B9 

(Hermes Salceda) 
 
 

 
G180901 Discurso oral 

do 1º idioma 
estranxeiro: Inglés P 

Aula B4A 
(Rama Martínez, 

Esperanza & Fernández 
Pena, Yolanda) 

 

G180701 Literatura e cultura 
do 2º idioma estranxeiro: 

Francés P Aula B8 
(Hermes Salceda) 

 

 

 
18.00-
20-00 
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GRAO DE LINGUAS ESTRANXEIRAS: HORARIOS 
CUARTO CURSO - 2º CUADRIMESTRE 

 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
09.00-
11.00 

 
G180801 Lingua para fins 

específicos P 
Aula B2 

(Aoileann Lyons) 
 

 
G180908 Lingua e 

sociedade do 1º idioma 
estranxeiro: Inglés 

Teoría   
Aula B9 

(Elena Seoane Pose) 

 
 

 
G180908 Lingua e sociedade 

do 1º idioma estranxeiro: 
Inglés P  
Aula B9 

(Elena Seoane Pose) 

 

11.00-
13.00 

G180907 Análise de textos 
escritos/orais do 1º idioma 

estranxeiro: Inglés 
Teoría  

Aula A5 
(Eduardo Varela) 

G180909 Literatura e 
sociedade do primeiro 

idioma estranxeiro: 
InglésTeoría  

Aula B9 
(Belén Martín) 

G180801 Lingua para fins 
específicos  

Teoría  
Aula A5 

(Sofía Pimentel) 

G180907 Análise de textos 
escritos/orais do 1º idioma 

estranxeiro: Inglés P  
Aula A5 

(Eduardo Varela) 

 

13.00-
15.00 G180911 Variación e 

cambio do primeiro idioma 
estranxeiro: Inglés 

Teoría 
Aula B7 

(Dolores González Álvarez) 

G180910 Movementos 
culturais e literarios do 

1º 
 idioma estranxeiro: 

Inglés Teoría  
Aula B4A 

(Teresa Caneda) 

G180911 Variación e 
cambio do 1º idioma 
estranxeiro: Inglés P  

Aula B7 
(Dolores González 

Álvarez) 

G180909 Literatura e 
sociedade do 1º idioma 

estranxeiro: Inglés P  
Aula B5 

(Belén Martín& Molares 
Pascual Selene) 

G180912 Xéneros 
literarios do 1º idioma 
estranxeiro: Inglés P  

Aula B2  
(Jorge Luis Bueno) 

 
 

16.00-
18.00 

G180912 Xéneros literarios 
do 1º idioma estranxeiro: 

Inglés 
Teoría  

Aula B2 
(Jorge Luis Bueno) 

 
 

G180910 Movementos 
culturais e literarios do 1º 
idioma estranxeiro: Inglés 

P 
 Aula B7  

(Teresa Caneda) 
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230 GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN 
PRIMEIRO CURSO – 1º CUADRIMESTRE 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 
09.00-
11.00 

G230101 Lingua A1 (I) 
Expresión Escrita e Oral 

Galego Tª 
Aula A2 

(Antón Palacio) 
 
 

G230103 Idioma 1 (I): Inglés P3 
Aula C6 

(Rosalía Rodríguez Vázquez) 
--- 

G230105 Idioma 2 (I): Inglés P1 
Aula C4A 

(Ana Elina Martínez) 
--- 

G230109 Ferramentas para a 
Tradución e Interpretación I: 

Informática P2 
Aula N17 

(J. Miquel-Vergés) 
--- 

G230103 Idioma 1 (I): Inglés P4 
Aula A8 

(Flor Pérez) 

G230101 Lingua A1 (I) Expresión 
Escrita e Oral Galego P1 

Aula A3 
(Antón Palacio) 

--- 
G230103 Idioma 1 (I):  Inglés P2 

Aula C6 
(Rosalía Rodríguez Vázquez) 

--- 
G230109 Ferramentas para a 

Tradución e Interpretación I (In): 
Informática P1 

Aula N17 
(J. Miquel-Vergés) 

G230104  Idioma 1 (I): Francés P1 
Aula A10 

(Inés Alonso) 
--- 

G230105 Idioma 2 (I): Inglés P1 
Aula C4A 

(Ana Elina Martínez) 
--- 

G230109 Ferramentas para a 
Tradución e Interpretación I: 

Informática P2 
Aula N17 

(J. Miquel-Vergés) 

G230103 Idioma 1 (I): 
Inglés P1 
Aula C6 

(Rosalía Rodríguez 
Vázquez & Flor Pérez) 

--- 
G230104 Idioma 1 (I): 

Francés P1 
Aula B10 

(Inés Alonso) 
 

11.00-
13.00 

 
G230103 Idioma 1 (I): 

Inglés Tª2 
Aula A2 

(R. Rodríguez Vázquez) 
--- 

G230105 Idioma 2 (I): 
Inglés Tª 
Aula C3 

(Ana Elina Martínez) 
--- 

 
 
 

 
G230103 Idioma 1 (I): Inglés P1 

Aula C1 
(Rosalía Rodríguez Vázquez 

&Flor Pérez Paz 
--- 

 
G230103 Idioma 1 (I): Inglés P2 

Aula C 6 
(Rosalía Rodríguez) 

--- 
 
 
 

G230101 Lingua A1 (I) Expresión 
Escrita e Oral Galego P2: 

Aula A3 
(Antón Palacio) 

--- 
G230102 Lingua A1(I) Expresión 

Escrita e Oral Español P1 
Aula A2 

(Anaya I.&Rodríguez Veiga, 
Rexina) 

--- 
 
 
 

  
G230109 Ferramentas para a 
Tradución e Interpretación I: 
Informática P6(Alumnos de 

Galego) 
Aula N17 

(J. Miquel-Vergés) 
 
 
 

G230103 Idioma 1 (I):  
Inglés P4 
 Aula C6  

(Flor Pérez) 
--- 

G230104 Idioma 1 (I): 
Francés P2 
Aula B10 

(Inés Alonso) 
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G230102 Lingua A1 (I) 
Expresión Escrita e Oral 

Español Tª1 
Aula A1 

(Anaya I. & Rodríguez 
Vega, R.) 

G230109 Ferramentas para a 
Tradución e a Interpretación I 
(Ing): Informática P1 

Aula N17(J. Miquel-Vergés) 
 
 

G230109 Ferramentas para a 
Tradución e Interpretación I (Fr) : 

Informática P6 
Aula N17 

(J. Miquel-Vergés) 

13.00-
15.00 

G230103 Idioma 1 (I): 
Inglés Tª1 
Aula A2 

(Rosalía Rodríguez 
Vázquez) 

--- 
G230104 Idioma 1 (I): 

Francés Tª: Aula C1 
(Inés Alonso) 

G230105 Idioma 2 (I): Inglés P2:  
Aula C3 

(Ana Elina Martínez) 
--- 

 G230107 Idioma 2 (I): Alemán 
Tª 

Aula C8 
(Helena Cortés) 

--- 
G230109 Ferramentas para a 
Tradución e Interpretación I 

(Fr): Informática P5 
Aula N17 

 (J. Miquel-Vergés) 

G230102 Lingua A1 (I) Expresión 
Escrita e Oral 

Español P2 
Aula A2 

(Inmaculada Anaya &Rodríguez 
Veiga Rexina) 

 
G230103 Idioma 1 (I): Inglés P3 

Aula C6 
(Rosalía Rodríguez Vázquez) 

--- 
G230107 Idioma 2 (I):  Alemán 

P1: Aula C8 
(H. Cortés) 

---- 
G230109 Ferramentas para a 
Tradución e Interpretación I: 

Informática P5 Aula N17 
(J. Miquel-Vergés) 

G230105 Idioma 2 (I): Inglés P2 
Aula C3 

(Ana Elina Martínez) 
--- 

G230106 Idioma 2 (I):  
Francés P2: 

Aula B6A 
(visitante & lector/a) 

--- 
G230107 Idioma 2 (I): Alemán P2: 

Aula C8 
(H. Cortés) 

--- 
G230109 Ferramentas para a 
Tradución e Interpretación I: 

Informática P4 
Aula N17 

(J. Miquel-Vergés) 
 

G230106 Idioma 2 (I): 
Francés P1 

Aula B6A 
(Jacques, Sylvia) 

 
 
 

16.00-
18.00 

G230106 Idioma 2 (I):  
Francés Tª 

 Aula B1 
(Costa, Manuela) 

--- 
 
 
 
 

 
G230106 Idioma 2 (I): Francés 

P1 
Aula B6A 

(Jacques, Sylvia) 
--- 

 
 
 

G230109 Ferramentas para a 
Tradución e Interpretación I: 

Informática P3 
Aula N17 

(J. Miquel-Vergés) 
 

G230107 Idioma 2 (I): Alemán P2: 
Aula C8 

(H. Cortés )  

G230102 Lingua A1 (I) Expresión 
Escrita e Oral Español  P3 

Aula A2 
(Anaya &Rodríguez Veiga, Rexina) 

--- 
G230104 Idioma 1 (I): Francés P2 

Aula B10(Inés Alonso) 
--- 
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G230102 Lingua A1 (I) 
Expresión Escrita e Oral 

Español Tª2Aula A1 
(Anaya, I. & Rodríguez 

Veiga, R) 
--- 

 
G230108 Idioma 2 (I): 
Portugués TªAula A7 

(Bermúdez Montes, Mª 
Teresa &  Xosé Bieito) 

G230108 Idioma2(I): Portugués 
P 

Aula A7 
(Bermúdez Montes, Mª Teresa 

&  Xosé Bieito) 
Vinculada con 180506 GLE 

 
 

--- 
 
 

G230103 Idioma 1 (I): Inglés P2 
(alumnado idioma2 francés) 

Aula C6  
(Rosalía Rodríguez Vázquez & Flor 

Pérez) 
 

G230108 Idioma 2 (I): Portugués 
PAula A7 

(Bermúdez Montes, Mª Teresa &  
Xosé Bieito) 

 
 

 
G230107 Idioma 2 (I): Alemán P1 

Aula C8 
( H. Cortés) 

18.00-
20.00 

 G230106 Idioma 2 (I): Francés 
P2 

Aula B6A 
(Costa, Manuela) 

-- 
G230109 Ferramentas para a 
Tradución e Interpretación I 

(Fr): Informática P3 
Aula N17 

(J. Miquel-Vergés) 

G230109 Ferramentas para a 
Tradución e Interpretación I (Fr): 

Informática P4 
Aula N17 

 (J. Miquel-Vergés) 
--- 
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G230 GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN 
PRIMEIRO CURSO – 2º CUADRIMESTRE 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 
09.00-
11.00 

 
G230204 Idioma 1 (II): 

Francés Tª 
Aula C1 

(Virginia Ripoll) 
 

 

 
G230210 Introdución á 
teoría da tradución e a 

interpretación Tª2 
Aula A1 

(X. H. Pérez Rodríguez) 
--- 

 
 

--- 
G230202 Lingua A2 (I) Expresión 

Escrita e Oral Español P1 
Aula A8  

(Inmaculada Anaya) 
--- 

G230210 Introdución á teoría da 
tradución e a interpretación Tª1 

Aula B1 
(X. H. Pérez Rodríguez) 

 
G230209 Antropoloxía das 
prácticas da tradución Tª1 

Aula C2 
(Xosé H. Pérez Rodríguez ) 

---- 
 

G230204 Idioma 1 (II): Francés P1 
Aula B7 

(Virginia Ripoll) 
 
 
 

G230209 Antropoloxía 
das prácticas da 

tradución P1 (Inglés) 
Aula C2 

(Alberto Álvarez Lugrís) 

11.00-
13.00 

G230205 Idioma 2 (II): Inglés T 
Aula C8 

(Flor Pérez) 
---   

G230206 Idioma 2 (II): 
Francés T 
Aula C1  

(Virginia Ripoll) 
---   

G230207 Idioma 2 (II): Alemán 
T 

 Aula A1  
(agarda) 

---   
 
 

G230205 Idioma 2 (II): 
 Inglés P 
Aula C8 

(Flor Pérez& lector2) 
 

G230207 Idioma 2 (II): 
Alemán C1 

Aula P 
(agarda &lector/a) 

 

G230201 Lingua A2(I) Expresión 
Escrita e Oral Galego P2 

Aula C1 
(Amparo Solla & Antón Palacio) 

 
G230202 Lingua A2 (I) Expresión 

Escrita e Oral Español P2 
Aula A8 

(Inmaculada Anaya)  
 

G230210 Introdución á teoría da 
tradución e a interpretación Tª2 

Aula B1 
(X. H. Pérez Rodríguez) 

G230206 Idioma 2 (II): Francés P1 
Aula B7 

(Virginia Ripoll) 
---   

G230208 Idioma 2 (II): 
Portugués:  P. Aula C4A 

(Mônica Sant’Anna) 
Vinculada con 180207 GLE 

---   
G230209 Antropoloxía das 
prácticas da tradución Tª2 

Aula C2 
(Xosé H. Pérez Rodríguez ) 

--- 
 
 

G230209 Antropoloxía 
das prácticas da 

tradución P2 (Inglés) 
Aula C2 

(Alberto Álvarez Lugrís) 
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G230208 Idioma 2 (II): 
Portugués T 

Aula C4A 
(Mônica Sant’Anna) 

Vinculada con 180207 GLE 

G230209 Antropoloxía das 
prácticas da tradución P3 

(Francés) 
Aula C1 

(Ana Luna) 
13.00-
15.00 

G230201 Lingua Tª1 (I) 
Expresión Escrita e Oral 

Galego A1 
Aula C1 

(Amparo Solla & Antón 
Palacio) 

---   
G230202 Lingua A2 (I) 

Expresión Escrita e Oral 
Español Tª 

Aula A3 
(Inmaculada Anaya) 

G230207 Idioma 2 (II): 
Alemán C2 

Aula A2 
(agarda &lector/a) 

 
--- 

 
G230210 Introdución á 
teoría da tradución e a 

interpretación Tª1 
Aula A1 

(X. H. Pérez Rodríguez) 
 

G230201 Lingua A2 (I) Expresión 
Escrita e Oral Galego P3 

Aula C1 
(Amparo Solla & Antón Palacio) 

--- 
G230203 Idioma 1 (II): 

Inglés P1 
Aula C8 

(Bemposta Rivas, Sofía, lector2/ -a 
visitante) 

--- 
G230204 Idioma 1 (II): Francés P2 

Aula B8(Virginia Ripoll) 

G230206 Idioma 2 (II): Francés P2 
Aula B7 

(Virginia Ripoll) 
--- 

 
G230203 Idioma 1 (II): Inglés P4 

Aula C8 
(Bemposta Rivas, Sofía, lector2/ -

a visitante) 
 

 

16.00-
18.00 

G230201 Lingua A2 (I) 
Expresión Escrita e Oral 

Galego Tª2 
Aula C1 

(Amparo Solla & Antón 
Palacio) 

--- 
G230203 Idioma 1 (II):Inglés  

A2 
Aula C3  

(Bemposta Rivas, Sofía, 
lector2/ -a visitante) 

 G230203 Idioma 1 (II): Inglés P3 
Aula C8 

(Bemposta Rivas, Sofía, lector2/-a 
visitante) 

-- 
 
 

G230201 Lingua A2 (I) Expresión 
Escrita e Oral Galego P1 

Aula C1 
(Amparo Solla & Antón Palacio) 

 

 

18.00-
20.00 

  G230203 Idioma 1 (II):  Inglés P2  
Aula C8 

(Bemposta Rivas, Sofía, lector2/-a  
visitante) 
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GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN 

SEGUNDO CURSO – 1º CUADRIMESTRE 
 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

09.00-
11.00 

G230307 Idioma 2 (III): 
Alemán Tª: Aula C3 

(Veljka Ruzicka) 
 
 

G230309 Tradución idioma 1 
(I): Inglés- Galego (P1): Aula 

C8 
(Alberto Álvarez Lugrís) 

--- 
G230310 Tradución idioma 1 
(I): Inglés–Español P1: Aula 

C7 
(Ana Pereira) 

 
 

G230301 Lingua A1 (II) 
Introdución ás linguas de 

especialización: Galego P1: 
Aula A9  

 (X.M. Gómez Clemente) 
--- 

G230305 Idioma 2 (III): 
Inglés P: Aula C7 

(Rosa Alonso)  
--- 

G230307 Idioma 2 (III): 
Alemán P1: Aula C8 

(Veljka Ruzicka) 
--- 

G230302 Lingua A1 (II) 
Introdución ás linguas de 

especialización 
Español P2: Aula C10 

(Antonio Rifón) 

G230302 Lingua A1 (II) 
Introdución ás linguas de 

especialización: 
Español P1 
 Aula C10 

(Antonio Rifón) 
--- 

G230309 Tradución idioma 1 
(I): Inglés – Galego P1: Aula 

C5  
(Alberto Álvarez Lugrís) 

--- 
G230310 Tradución idioma 1 
(I): Inglés–Español P2: Aula 

C7 
(Ana Pereira) 

G230313 Ferramentas para a 
tradución e a interpretación II: 

Documentación P1:  
Aula A2  

(Javier de Agustín) 
 

11.00-
13.00 

G230301 Lingua A1 (II) 
Introdución ás linguas de 

especialización: Galego Tª:  
Aula N9 

 (X. M. Gómez Clemente) 
--- 

G230302 Lingua A1 (II) 
Introdución ás linguas de 

especialización: Español Tª: 
Aula C2 

(Antonio Rifón) 

G230309 Tradución idioma 1 
(I): Inglés – Galego P2: Aula 

C8 
(Alberto Álvarez Lugrís) 

--- 
G230310 Tradución idioma 1 
(I): Inglés–Español P2: Aula 

C7 
(Ana Pereira) 

--- 
 

G230301 Lingua A1 (II) 
Introdución ás linguas de 

especialidade: GalegoPC2: 
Aula A9 

 (X. M. Gómez Clemente) 
--- 

G230306 Idioma 2 (III): 
Francés P: Aula C7 

(Virginia Ripoll) 
--- 

 

G230309 Tradución idioma 1 
(I): Inglés – Galego P2: Aula 

C8 
(Alberto Álvarez Lugrís) 

--- 
G230310 Tradución idioma 1 
(I): Inglés–Español P1: Aula 

C7 (Ana Pereira) 
--- 

 
 

 
G230313 Ferramentas para a 

tradución e a interpretación II: 
Documentación P2:  

Aula A2  
 (Javier de Agustín) 

--- 
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G230311 Tradución idioma 1 
(I): Francés – Galego: 

 Aula C4A 
(Ana Luna) 

--- 
G230312 Tradución idioma 1 

(I): Francés – Español C2: 
Aula B6A 

(Elena Sánchez Trigo & 
Susana Cruces) 

 

G230307 Idioma 2 (III): 
Alemán P2: Aula C8 

(lector/-a) 
 
 
 
 

G230312 Tradución idioma 1 
(I): Francés-Español P2:  

Aula N9  
(Elena Sánchez Trigo & 

Susana Cruces) 

13.00-
15.00 

 

G230303 Idioma 1 (III): 
Inglés Tª: Aula C5 
(Meijide, Belén) 

--- 
G230305 Idioma 2 (III): 

Inglés Tª: Aula B7 
(Rosa Alonso) 

 

 
G230313 Ferramentas para a 
tradución e a interpretación 

II: Documentación T 
 Aula A3 

(Javier de Agustín) 
 

--- 
G230311 Tradución idioma 1 

(I): Francés – Galego:  
Aula C4A 

(Ana Luna) 
 

G230304 Idioma 1 (III): 
Francés Tª: Aula B8 

(Virginia Ripoll) 
 

--- 
G230304 Idioma  1 (III):  

Francés P: Aula B8  
(Virginia Ripoll) 

--- 
G230303 Idioma  1 (III):  

Inglés P1: Aula B9 
(lector1_345 /-a) 

 

 

16.00-
18.00 

G230306 Idioma 2 (III): 
Francés Tª: Aula B4B 

(Virginia Ripoll) 
--- 

G230308 Idioma 2 (III): 
Portugués Tª: Aula C4B 

(Mônica Sant’Anna) 
Vinculada con 400303 

 
 

G230312 Tradución idioma 1 
(I): Francés – Español P1: 

Aula N9  
(Elena Sánchez Trigo & 

Susana Cruces) 
--- 

 
 

G230308 Idioma 2 (III): 
Portugués P1 

 Aula C4B 
(Mônica Sant’Anna) 

Vinculada con 400303 

G230312 Tradución idioma 1 
(I): Francés – Español P1: 

Aula N9  
(Elena Sánchez Trigo & 

Susana Cruces) 
--- 

G230308 Idioma 2 (III): 
Portugués P2 Aula C4B 

(Mônica Sant’Anna) 
Vinculada con 400303 
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18.00-
20.00 

 G230303 Idioma 1(III): 
Inglés P2: Aula B7 

(lector1_345) 
 
 

G230308 Idioma 2 (III): 
Portugués P1 

 Aula C4B 
(Mônica Sant’Anna) 

SEM 
Vinculada con 400303 
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GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN 
SEGUNDO CURSO – 2º CUADRIMESTRE 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 
09.00-
11.00 

G230405 Idioma 2 (IV): Inglés Tª: 
Aula C4A 

(Laura García Castro)  
--- 

G230406 Idioma 2 (IV): Francés: 
Aula C8  

(Inés Alonso) 
--- 

G230407 Idioma 2 (IV): Alemán Tª: 
Aula C6 

(Veljka Ruzicka) 
 

G230409 Tradución Idioma 2 (I): 
Inglés-Galego: Aula C14 
(Alberto Álvarez Lugrís) 

--- 
G230417 Cultura e civilización 

para a tradución e a 
interpretación:  

Inglés Tª1: Aula C2 
(M. Teresa Veiga Díaz) 

G230403 Idioma 1 (IV): 
Inglés P1: Aula C7 
( Belén Meijide) 

--- 
G230404 Idioma 1 (IV): Francés P: 

Aula B10 
(Inés Alonso) 

--- 
G230417 Cultura e civilización 

para a tradución e a 
interpretación:  

Inglés Tª2: Aula C2 
(M. Teresa Veiga) 

G230402 Lingua A2 (II) 
Introdución ás linguas de 

especialización: 
Español P1: Aula C8 

(Susana Rodríguez Barcia) 
--- 

G230411 Tradución Idioma 
2 (I): Francés – Galego: Aula 

C4A 
(Anxo Fdez. Ocampo) 

 
 

 
 

11.00-
13.00 

G230409 Tradución Idioma 2  (I): 
Inglés–Galego: Aula C14 
(Alberto Álvarez Lugrís) 

--- 
G230410 Tradución Idioma 2  (I): 

Inglés–Español: Aula C5 
(Lourdes Lorenzo) 

--- 
 

G230412 Tradución Idioma 2  (I): 
Francés–Español: Aula C10 

(Susana Cruces& 
Javier Guijarro & Xoan Manuel 

Vilariño) 
 
 

G230401 Lingua A2 (II) 
Introdución ás linguas de 

especialización: Galego Tª Aula  
C3 

(Teresa Bermúdez) 
--- 

 
 

G230402 Lingua A2 (II) 
Introdución ás linguas de 

especialización: Español Tª: 
Aula C7 

(Susana Rodríguez Barcia) 

G230403 Idioma  I (IV):  
Inglés P2: Aula C7 

(Belén Meijide) 
--- 

G230417 Cultura e civilización 
para a tradución e a 

interpretación:  
Inglés Tª1: Aula C2 
(M. Teresa Veiga) 

--- 
G230418 Cultura e civilización 

para a tradución e a 
interpretación:  

Francés: Aula C10 
(José Yuste & Ana Luna& Óscar 

Ferreiro) 

G230401 Lingua A2 (II) 
Introdución ás linguas de 

especialización: 
Galego P1: Aula Newton 9 

(Teresa Bermúdez) 
--- 

G230402 Lingua A2 (II) 
Introdución ás linguas de 

especialización: 
Español P2: Aula C8 

(Susana Rodríguez. Barcia) 
--- 

G230407 Idioma 2 (IV): 
Alemán P1: Aula B8 

(Veljka Ruzicka) 
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G230413 Tradución Idioma 2  (I): 
Alemán–Galego: Aula A9 

(Silvia Montero) 
 

G230416 Tradución Idioma 2  (I): 
Portugués–Español: Aula A-12 

(Díaz Fouces, Óscar) 
 

G230415 Tradución Idioma 2  (I): 
Portugués–Galego: Aula C13 

(Xosé Manuel Dasilva ) 

  
 

13.00-
15.00 

 

G230418 Cultura e civilización para 
a tradución e a interpretación: 

Francés:  Aula C10 
(José Yuste & Ana Luna&Óscar 

Ferreiro) 
 

G230403 Idioma 1 (IV): Inglés 
Tª: Aula C1 

(Belén Meijide) 
--- 

G230404 Idioma 1 (IV): Francés 
Tª: Aula C4B 
(Inés Alonso) 

 

G230410 Tradución Idioma 2 (I): 
Inglés – Español: Aula A9 

(Lourdes Lorenzo) 
--- 

G230412 Tradución Idioma 2 (I): 
Francés – Español: Aula C10 

(Susana Cruces & 
Javier Guijarro & Xoan Manuel 

Vilariño) 
--- 

G230414 Tradución Idioma 2 (I): 
Alemán–Español: Aula N17 

(Silvia Montero) 
--- 

G230416 Tradución Idioma 2 (I): 
Portugués–Español: Aula C14 

(Díaz Fouces, Óscar) 
--- 

 
G230415 Tradución Idioma 2 (I): 

Portugués–Galego: B13 
(Xosé Manuel Dasilva) 

G230405 Idioma 2 (IV): 
Inglés P: Aula C4A  

(Laura García Castro) 
--- 

G230406 Idioma 2 (IV): 
Francés: Aula B10 

(Inés Alonso) 
--- 

G230407 Idioma 2 (IV): 
Alemán P2: Aula B8 

(Veljka Ruzicka) 
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16.00-
18.00 

G230414 Tradución Idioma 2 (I): 
Alemán–Español: Aula N17 

(Silvia Montero) 
--- 

G230411 Tradución Idioma 2  (I): 
Francés-Galego: Aula C4B 

(Anxo Fdez. Ocampo) 
--- 

G230417 Cultura e civilización para 
a tradución e a interpretación:  

Inglés Tª2:  Aula C2 
(Alumnos de español) 

(M. Teresa Veiga) 
--- 

 
G230408 Idioma 2 (IV): Portugués 

Tª: Aula B14 
(Mônica Sant’Anna) 

vinculada con 400983 
 

 G230414 Tradución Idioma 2 (I): 
Alemán–Galego: Aula N17 

(Silvia Montero) 
--- 

G230408 Idioma 2 (IV): Portugués 
P: Aula B14 

(Mônica Sant’Anna) 
vinculada con 400983 

 

G230401 Lingua A2(II) 
Introdución ás linguas de 

especialización 
Galego P2: Aula A9 
(Teresa Bermúdez) 
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GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN 
TERCEIRO CURSO – 1º CUADRIMESTRE 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 
09.00-
11.00 

G230501 Tradución entre lingua 
A1 e lingua A2 (Ing)P1 

Aula C7 
(Asociado/a) 

--- 
G230506 Tradución idioma 2 (II): 

Inglés-Galego 
Aula C13 

(Alberto Álvarez Lugrís & Liliana 
Valado) 

 
 
 

G230501 Tradución entre lingua 
A1 e lingua A2 (Fr.)P4 

Aula C3 
(asociado/a) 

--- 
G230502 Tradución idioma 1 (II): 

Inglés–Galego  P2 
Aula C1 

(Carlos Garrido) 
--- 

G230515 Interpretación de 
enlace 

Idioma I: Inglés-Español  P1 
Aula C9  

(M. Isabel del Pozo) 
 
 
 

G230501 Tradución entre 
lingua A1 e lingua A2 C1 

Aula C3  
(Asociado/a) 

--- 
G230503 Tradución idioma 

1 (II): Inglés–Español P2 
 Aula C5 

(Ana Pereira) 
--- 

G230516 Interpretación de 
enlace Idioma I: Francés–

Galego:  
Laboratorio 3 

(Nathalie Cano) 

G230501 Tradución entre lingua 
A1 e lingua A2 P4 

 Aula A6 
(Asociado/a) 

--- 
G230502 Tradución idioma 1 (II): 

Inglés–Galego  P2 
Aula C1 

(Carlos Garrido) 
--- 

G230504 Tradución idioma 1 (II): 
Francés–Galego 

Aula C14 
(Anxo Fernández Ocampo) 

--- 
G230515 Interpretación de 

enlace Idioma I: Inglés-Español  
P3 

Aula C9 
(M. Isabel del Pozo) 

 
G230511 Tradución 

idioma 2 (II): Alemán–
Español P2: Aula C7 

(Kathleen Götz) 
 

11.00-
13.00 

G230501 Tradución entre lingua 
A1 e lingua A2  (Ing-Gal)P3 

Aula C7 
(Liliana Valado) 

--- 
 

G230505  Tradución idioma 1 (II): 
Francés-Español P2:  

Aula N9  
(Susana Cruces) 

--- 

G230501 Tradución entre lingua 
A1 e lingua A2 P2 

Aula C3  
(Liliana Valado) 

--- 
G230508 Tradución idioma 2 (II): 

Francés–Galego: Aula B8 
(Áurea Fernández) 

 
 
 

G230501 Tradución entre 
lingua A1 e lingua A2 P3 

Aula C2  
(Liliana Valado) 

--- 
G230503 Tradución idioma 

1 (II): Inglés–Español P1 
Aula C5 

 (Ana Pereira) 
 

 

G230501 Tradución entre lingua 
A1 e lingua A2. P2: Aula A6 

(Liliana Valado) 
--- 

G230508 Tradución idioma 2 (II): 
Francés–Galego: Aula C10 

(Áurea Fernández) 
--- 

 
 
 

G230506 Tradución 
idioma 2 (II): Inglés-

galego 
Aula C13 

(Alberto Álvarez Lugrís& 
Liliana Valado) 

--- 
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G230517 Interpretación de enlace 
Idioma I: Francés–Español P1 

Aula A10 
(Sylvie Mascuñán) 

 

G230515 Interpretación de 
enlace Idioma I: Inglés-Español  

P3 
Aula C9 

(M. Isabel del Pozo) 
--- 

G230512 Tradución idioma 2 (II): 
Portugués–Galego: Aula C13 

(Pérez José Henrique) 
--- 

 

G230505  Tradución idioma 
1 (II): Francés-Español P2:  

Aula N9  
(Susana Cruces) 

 

G230516 Interpretación de 
enlace Idioma I: Francés–Galego: 

Aula Lab 3 
(Nathalie Cano) 

--- 
G230517 Interpretación de 

enlace Idioma I: Francés–Español 
P1: Aula A10 

(Silvie Mascuñán) 
--- 

G230515 Interpretación de 
enlace Idioma I: Inglés-Español  

P1 
Aula C9 

(M. Isabel del Pozo) 
--- 

 

G230511 Tradución 
idioma 2 (II): 

Alemán–Español (Ing-
Esp) P1: Aula C6 
(Kathleen Götz) 

--- 
 

13.00-
15.00 

 

G230509 Tradución idioma 2 (II): 
Francés-Español: Aula C3 

(Elena Sánchez Trigo) 
--- 

G230511 Tradución idioma 2 (II): 
Alemán–Español (Ing-Esp) P1: 

Aula C6 
(Kathleen Götz) 

--- 
 

G230503 Tradución idioma 1 (II): 
Inglés–Español P1: Aula C6 

(Ana Pereira) 
--- 

G230504 Tradución idioma 1 (II): 
Francés–Galego: Aula C13 
(Anxo Fernández Ocampo) 

--- 
G230507 Tradución idioma 2 (II): 

Inglés-Español: Aula N9 
(Lourdes Lorenzo) 

--- 
G230514 Interpretación de 

enlace Idioma I: Inglés–Galego 
P2: Aula C9 

(Neal Baxter & Jacobo Currais& 
López, Elisa) 

G230511 Tradución idioma 
2 (II): Alemán–Español P2: 

Aula C7 
(Kathleen Götz) 

--- 
G230512 Tradución idioma 

2 (II): Portugués–Galego: 
Aula C13 

(José Henrique Pérez 
Rodríguez) 

---- 
G230518 Ferramentas para 

a tradución e a 
interpretación III: 

Terminoloxia P1: Aula C3 
(Javier de Agustín) 

--- 

G230509 Tradución idioma 2 (II): 
Francés–Español: Aula C1 

(Elena Sánchez Trigo) 
--- 

G230510 Tradución idioma 2 (II): 
Alemán–Galego 

Aula A9 
(Silvia Montero) 

--- 
G230517 Interpretación de 

enlace Idioma I: 
Francés–Español P2: 

Aula A10 
(Silvie Mascuñán) 
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16.00-
18.00 

G230510 Tradución idioma 2 (II): 
Alemán–Galego: Aula N17 

(Silvia Montero ) 
--- 

G230505 Tradución idioma 1 (II): 
Francés-Español P1 

Aula N9 
(Susana Cruces) 

--- 
G230514 Interpretación de enlace  
Idioma I: Inglés–Galego P1:  Aula 

C9 
(Neal Baxter & Jacobo Currais& 

--- 
G230517 Interpretación de enlace 

Idioma I: Francés–Español P2: 
Aula A10 

(Silvie Mascuñán) 
--- 

 

G230502 Tradución idioma 1 (II): 
Inglés–Galego P1: Aula C4B 

(Carlos Garrido) 
--- 

G230514 Interpretación de 
enlace Idioma I: Inglés–Galego 

P1: Aula C9 
(Neal Baxter & Jacobo Currais) 

--- 
G230518 Ferramentas para a 

tradución e a interpretación III: 
Terminoloxia Tª1: Aula C2 

(Javier de Agustín) 
--- 

G230513 Tradución idioma 2 (II): 
Portugués–Español: Aula B6A 

(Pérez José Henrique) 
 

G230518 Ferramentas para 
a tradución e a 

interpretación III: 
Terminoloxia P3: 

Aula C3 
(Javier de Agustín) 

--- 
 
 

G230505  Tradución idioma 
1 (II): Francés-Español P1:  

Aula N9  
(Susana Cruces) 

 
G230513 Tradución idioma 
2 (II): Portugués–Español: 

Aula B6A 
(José Henrique Pérez 

Rodríguez) 
 

 

G230502 Tradución idioma 1 (II): 
Inglés–Galego P1: Aula C4B 

(Carlos Garrido) 
--- 

G230503 Tradución idioma 1 (II): 
Inglés–Español P2: Aula C7  

(Ana Pereira) 
--- 

G230507 Tradución idioma 2 (II): 
Inglés–Español: Aula C5 

(Lourdes Lorenzo) 

 

18.00-
20.00 

G230514 Interpretación de enlace 
Idioma I: Inglés–Galego  P2: Aula 

C9 
(Neal Baxter & Jacobo Currais 

Gómez) 

G230518 Ferramentas para a 
tradución e a interpretación 
III:Terminoloxia Tª2: Aula C1 

(Javier de Agustín) 
 

G230515 Interpretación de 
enlace Idioma I: Inglés-Español  

P2 
Aula C9 

(Gómez López, Elisa) 
 

G230518 Ferramentas para 
a tradución e a 

interpretación III: 
Terminoloxia P2: Aula C3 

(Javier de Agustín) 

G230515 Interpretación de 
enlace Idioma I: Inglés-Español  

P2: Aula C9 
(Gómez López, Elisa) 
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GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN 

TERCEIRO CURSO – 2º CUADRIMESTRE 
 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

09.00-
11.00 

G230604 Interpretación 
simultánea Idioma I 
Francés–Español P2: 

Laboratorio 1 
(Silvie Mascuñán) 

--- 
G230609 Tradución idioma 2 
(III): Inglés–Galego:  Aula C12 

(Liliana Valado) 
--- 

G230612 Tradución idioma 2 
(III): Francés–Español: Aula 

N9 
(Mª José Fernández 

Pintelos& Iolanda Galanes) 
--- 

G230613 Tradución idioma 2 
(III): Alemán –Galego: Aula 

C4B 
(Carlos Garrido) 

--- 
G230615 Tradución idioma 2 
(III): Portugués–Galego: Aula 

C13 
(X.M. Dasilva) 

G230602 Interpretación 
simultánea idioma I Inglés–
Español P1:  Laboratorio 1 

(Luis Alonso& Lara 
Domínguez) 

-- 
 
G230605 Tradución idioma 1 

(III): Inglés-Galego P2: 
Aula C4B 

(Beatriz Rodríguez) 
 

 

 
G230607 Tradución idioma 1 

(III): Francés–Galego: Aula 
C13 

(Anxo Fernández Ocampo) 
 ---  
G230610 Tradución idioma 2 

(III): Inglés–Español:  
Aula C6 

(Beatriz Rodríguez) 
---- 

G230611 Tradución idioma 2 
(III): Francés–Galego: Aula 

C10 
(Áurea Fernández& Yolanda 

Galanes) 
 
 

G230606 Tradución idioma 1 
(III): Inglés-Español P2: 

Aula C6 
(Beatriz Rodríguez) 

--- 
G230608 Tradución idioma 1 
(III): Francés-Español P2: Aula 

C5 
(José Yuste) 

--- 
 
 
 

 
G230608 Tradución idioma 1 
(III) P1: Francés-Español: Aula 

C5 
(José Yuste) 

--- 
 

11.00-
13.00 

G230610 Tradución idioma 2 
(III): Inglés–Español: Aula C7 

(Beatriz Rodríguez) 
 

 

G230602 Interpretación 
simultánea idioma I 
Inglés–Español P2: 

Laboratorio 1 
(Luis Alonso& Lara 

G230603 Interpretación 
simultánea Idioma I: 

Francés–Galego 
Laboratorio 3 

(Xoán Montero) 

G230604 Interpretación 
simultánea Idioma I 
Francés–Español P2 

Laboratorio 1 
(Silvie Mascuñán) 

G230605 Tradución idioma 1 
(III): Inglés-Galego P1: 

Aula C7 
(Liliana Valado) 
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G230621 Introdución aos 
ámbitos de especialización 

para a tradución e a 
interpretación P1: 

 Aula N9 
(X.H. Pérez Rodríguez& Mª 

Teresa Veiga) 
 

Domínguez) 
--- 

G230605 Tradución idioma 1 
(III): Inglés-Galego P2: 

Aula C4B 
(Liliana Valado) 

--- 
 

G230614 Tradución idioma 2 
(III): Alemán–Español:  

(Arturo Parada) 
Aula A8 

--- 
G230621 Introdución aos 

ámbitos de especialización 
para a tradución e a 

interpretación P2:  Aula A5 
(X. H. Pérez Rodríguez& Mª 

Teresa Veiga) 

G230602 Interpretación 
simultánea idioma I Inglés–
Español P3:  Laboratorio 1 

(Luis Alonso& Lara 
Domínguez) 

--- 
 

G230618 Interpretación 
consecutiva Idioma I: 

Inglés-Español  P1: Aula C9 
(M. Isabel del Pozo & Elisa 

Gómez) 
 

 
G230606 Tradución idioma 1 

(III): Inglés-Español P1: 
Aula C6 

(Beatriz Rodríguez) 
--- 

G230609 Tradución idioma 2 
(III): Inglés–Galego: Aula C13 

(Liliana Valado) 
--- 

G230613 Tradución idioma 2 
(III): Alemán–Galego: 

Aula C4B 
(Carlos Garrido) 

--- 
G230602 Interpretación 

simultánea idioma I Inglés–
Español P3:  Laboratorio 1 

(Luis Alonso& Lara 
Domínguez) 

--- 
G230618 Interpretación 

consecutiva Idioma I: 
Inglés-Español  P1: Aula C9 
(M. Isabel del Pozo & Elisa 

Gómez) 
--- 

G230611 Tradución idioma 2 
(III): Francés–Galego:  

Aula C10 
(Áurea Fernández& Yolanda 

Galanes) 
 

 

G230611 Tradución idioma 2 
(III): Francés–Galego:  

Aula C10 
(Áurea Fernández& Yolanda 

Galanes) 
 

--- 
 

G230608 Tradución idioma 1 
(III): Francés-Español P2: Aula 

C5 
(José Yuste) 
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13.00-
15.00 

G230602 Interpretación 
simultánea idioma I Inglés–
Español P2: Laboratorio 1 

(Luis Alonso& Lara 
Domínguez) 

 
G230603 Interpretación 

simultánea Idioma I 
Francés–Galego: 

Laboratorio 3 
(Xoán Montero) 

--- 
G230617 Interpretación 

consecutiva Idioma I: 
Inglés-galego  C2:  Aula C9 

(Neal Baxter) 
--- 

G230620 Interpretación 
consecutiva Idioma I: 

Francés–Español: 
Aula B10 

(Nathalie Cano) 
--- 

G230621 Introdución aos 
ámbitos de especialización 

para a tradución P2:  
Aula N9 

(X. H. Pérez Rodríguez& Mª 
Teresa Veiga) 

G230604 Interpretación 
simultánea Idioma I: Francés–

Español P1: 
Laboratorio 1 

(Silvie Mascuñán) 
 

G230606 Tradución idioma 1 
(III): Inglés-Español P1: 

Aula C6 
(Beatriz Rodríguez) 

--- 
G230617 Interpretación 

consecutiva Idioma I: 
Inglés-galego  C2: Aula C9 

(Neal Baxter) 

G230606 Tradución idioma 1 
(III): Inglés- Español P2 

Aula C3 
(Beatriz Rodríguez) 

 
 

G230608 Tradución idioma 1 
(III): Francés-Español: P1 

Aula N9 
(José Yuste) 

--- 
G230602 Interpretación 

simultánea idioma I Inglés–
Español  P1: Laboratorio1 

(Luis Alonso& Lara 
Domínguez) 

 
 
 

G230604 Interpretación 
simultánea Idioma I: 
Francés–Español P1: 

Laboratorio 1 
(Silvie Mascuñán) 

 
 

G230605 Tradución idioma 1 
(III): Inglés-Galego C2: 

Aula C7 
 (Beatriz Rodríguez) 

--- 
G230612 Tradución idioma 2 
(III):  Francés–Español: Aula 

N9  
(Iolanda Galanes &(Mª José 

Fernández Pintelos) 
--- 

G230614 Tradución idioma 2 
(III): Alemán –Español:  

Aula A8 
(Arturo Parada) 

--- 
G230619 Interpretación 

consecutiva Idioma I: 
Francés–Galego: 

Laboratorio 3 
(Xoán Montero &Nathalie 

Cano) 

 

16.00-
17.00 

G230601 Interpretación 
simultánea Idioma I: 

Inglés–Galego P1: 
Laboratorio 1 
(Neal Baxter) 

G230601 Interpretación 
simultánea Idioma I: 

Inglés–Galego P1: 
Laboratorio 1 
(Neal Baxter) 

G230615 Tradución idioma 2 
(III): Portugués–Galego: Aula 

C13 
(X. M. Dasilva) 

--- 

 
G230620 Interpretación 

consecutiva Idioma I: 
Francés–Español: Aula B10 

(Nathalie Cano) 
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G230616 Tradución idioma 2 

(III): Portugués–Español 
Aula A9 

(Óscar Díaz Fouces) 
 

 
G230617 Interpretación 

consecutiva Idioma I 
Inglés-Galego  P1: Aula A10 

(Jacobo Currais) 
--- 

G230619 Interpretación 
consecutiva Idioma I: 

Francés–Galego: Laboratorio 
3 

(Xoán Montero &Nathalie 
Cano) 

 
 
 

 
G230607 Tradución idioma 1 

(III): Francés–Galego: 
Aula C13 

(Anxo Fernández Ocampo) 
 

G230617 Interpretación 
consecutiva Idioma I: 

Inglés-galego  P1: 
Aula A10 

(Jacobo Currais) 
--- 

G230621 Introdución aos 
ámbitos de especialización 

para a tradución P1: Aula C5 
(X. H. Pérez Rodríguez& Mª 

Teresa Veiga) 

G230616 Tradución idioma 2 
(III): Portugués–Español: 

Aula A9 
(Óscar Díaz Fouces) 

--- 
G230621 Introdución aos 

ámbitos de especialización 
para a tradución C3:  

Aula C3 
(X. H. Pérez Rodríguez& Mª 

Teresa Veiga) 
 
 

--- 
 

17.00-
18.00 

G230601 Intepretación 
simultánea Idioma I 
Inglés–Galego P1: 

Laboratorio 1 
(Neal Baxter) 

--- 
 
 

G230616 Tradución idioma 2 
(III): Portugués–Español 

Aula A9 
(Óscar Díaz Fouces) 

--- 

G230601 Intepretación 
simultánea  

Inglés–Galego P1: 
Laboratorio 1 
(Neal Baxter) 

--- 
 
 

G230607 Tradución idioma 1 
(III): Francés–Galego: 

Aula C13  
(Anxo Fernández Ocampo) 

 

G230615 Tradución idioma 2 
(III): Portugués–Galego: Aula 

C13 
(X. M. Dasilva) 

--- 
 
 
 

G230616 Tradución idioma 2 
(III): Portugués–Español: 

Aula B6A 
(Óscar Díaz Fouces) 

--- 

G230618 Interpretación 
consecutiva Idioma I: 

Inglés-Español  P3: 
Aula C9 

(Elisa Gómez) 
 
 
 

G230620 Interpretación 
consecutiva Idioma I: 

Francés–Español: Aula B10 
(Nathalie Cano) 
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G230617 Interpretación 
consecutiva Idioma I 

Inglés-Galego  P1: Aula A10 
(Jacobo Currais) 

--- 
 

G230619 Interpretación 
consecutiva Idioma I: 

Francés–Galego: Laboratorio 
3 

(Xoán Montero &Nathalie 
Cano) 

 
 
 

G230617 Interpretación 
consecutiva Idioma I: Inglés-

Galego  P1: Aula A10 
(Jacobo Currais) 

--- 
 

G230618 Interpretación 
consecutiva Idioma I: 

Inglés-Español  P3: Aula C9 
(Elisa Gómez) 

--- 
 

G230621 Introdución aos 
ámbitos de especialización 

para a tradución P1: Aula C5 
(X. H. Pérez Rodríguez& Mª 

Teresa Veiga) 

 
 
 
 

 

18.00-
19.00 

G230601 Interpretación 
simultánea Idioma I: 

Inglés–Galego P2: Lab 1 
(Neal Baxter) 

 
 
 
 
 
 

G230601 Interpretación 
simultánea Idioma I: 

Inglés–Galego P2: Lab 1 
(Neal Baxter) 

--- 
G230618 Interpretación 

consecutiva Idioma I: 
Inglés-español  P1:  Aula C9  

(Elisa Gómez) 

 G230618 Interpretación 
consecutiva Idioma I: 

Inglés-Español  P3: 
Aula C9 

(Elisa Gómez) 
 

 

19.00-
20.00 

G230601 Intepretación 
simultánea  Idioma I: Inglés–

Galego P2: 
Laboratorio 1 
(Neal Baxter) 

 
 

G230601 Interpretación 
simultánea Idioma I:  

Inglés–Galego P2: 
Laboratorio1 
(Neal Baxter) 

--- 
 

 
 

G230618 Interpretación 
consecutiva Idioma I: 

Inglés-Español  P1: Aula C9 
(M. Isabel del Pozo & Elisa 

Gómez) 
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G230618 Interpretación 
consecutiva Idioma I: 

Inglés-Español  P1: Aula C9 
(M. Isabel del Pozo & Elisa 

Gómez) 
 

20.00-
21.00 

  
G230618 Interpretación 

consecutiva Idioma I: 
Inglés-Español  P1: Aula C9 
(M. Isabel del Pozo & Elisa 

Gómez) 
 

 G230618 Interpretación 
consecutiva Idioma I: 

Inglés-Español  P1: Aula C9 
(M. Isabel del Pozo & Elisa 

Gómez) 
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GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN 

CUARTO CURSO – 1º CUADRIMESTRE 
 Luns Martes Mércores Xoves Venres 
 
 

09.00-
11.00 

 

 G230906 Interpretación 
consecutiva avanzada idioma 

1: Inglés-Español P1: 
Aula B10 

(Lara Domínguez) 
--- 

G230919 Tradución científica-
técnica idioma 1: Inglés-

Español P1:  
Aula C5 

(M. Teresa Veiga & Beatriz 
Rodríguez) 

--- 
G230921 Tradución científica-

técnica idioma 1: Francés-
Español:  Aula N9 

(Fernández Pintelos& Anxo 
Fernández Ocampo) 

 

G230701 Ferramentas para a 
tradución e a interpretación 
IV: Revisión e corrección de 

textos  P1: Aula C2 
(Javier de Agustín & José 

Yuste) 
--- 

G230702 Tradución xurídica-
administrativa idioma 1: 

Inglés-Galego P1: Aula C4A 
(López González, Rebeca 

Cristina) 
--- 

G230901 Interpretación 
simultánea avanzada idioma 

1: Inglés-Español P2: 
Laboratorio 1 
(Luis Alonso) 

 

G230701 Ferramentas para a 
tradución e a interpretación 
IV: Revisión e corrección de 

textos P2: Aula C2 
(Javier de Agustín & José 

Yuste) 
--- 

G230704 Tradución xurídica-
administrativa idioma 1: 

Francés-Galego 
Aula C12 

(Xoán M. Garrido) 
--- 

G230904 Interpretación 
simultánea avanzada idioma 

1: Francés-Español: 
Laboratorio 3 

(Cano Carteret Nathalie) 
 

G230701 Ferramentas para a 
tradución e a interpretación 
IV: Revisión e corrección de 

textos  P3: Aula C2 
(Javier de Agustín & José 

Yuste) 
--- 

G230906 Interpretación 
consecutiva avanzada idioma 

1: Inglés-Español P2: 
Aula C9 

(Lara Domínguez) 
--- 

G230931 Ferramentas para a 
tradución e a interpretación 
V: Informática avanzada P1:  

Aula A9 
(O. Díaz Fouces & 
Fernández Pintelos) 

 
G230702 Tradución xurídica-

administrativa idioma 1: 
Inglés-Galego P1: Aula A8 
(López González, Rebeca 

Cristina) 
--- 

G230935 Tradución 
especializada idioma 2: 

Servizos culturais: Alemán-
Galego: Aula N17 
(Silvia Montero) 

 
 

11.00-
13.00 

G230705 Tradución xurídica-
administrativa idioma 1: 
Francés-Español: Aula A9 

(José Yuste) 
--- 

G230901 Interpretación 
simultánea avanzada idioma 

1: Inglés-Español P2: 
Laboratorio 1 
(Luis Alonso) 

 

G230705 Tradución xurídica-
administrativa idioma 1: 
Francés-Español: Aula A9 

(José Yuste) 
--- 

G230906 Interpretación 
consecutiva avanzada idioma 

1: Inglés-Español P2: 
Aula B10 

(Lara Domínguez) 
 

G230701 Ferramentas para a 
tradución e a interpretación 
IV: Revisión e corrección de 

textos  P2: Aula C3 
(Javier de Agustín & José 

Yuste) 
--- 

G230702 Tradución xurídica-
administrativa idioma 1: 

Inglés-Galego P2: Aula C4A 
(López González, Rebeca C.) 

G230701 Ferramentas para a 
tradución e a interpretación 
IV: Revisión e corrección de 

textos  P3: Aula C2 
(Javier de Agustín & José 

Yuste) 
--- 

G230918 Tradución 
científica-técnica idioma 1: 

Inglés-Galego: Aula C4B 
(Carlos Garrido) 

G230701 Ferramentas para a 
tradución e a interpretación 
IV: Revisión e corrección de 

textos  P1: Aula C2 
(Javier de Agustín & José 

Yuste) 
--- 

G230906 Interpretación 
consecutiva avanzada idioma 
1: Inglés-Español P1: Aula C9 

(Lara Domínguez) 
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G230933 Tradución 
especializada idioma 2: 

Servizos culturais: Francés-
Galego 

Aula C5: 
(Ana Luna & Anxo Fernández 

Ocampo) 
 

G230918 Tradución científica-
técnica idioma 1: Inglés-

Galego: Aula C4B 
(Carlos Garrido) 

--- 
G230919 Tradución científica-

técnica idioma 1: Inglés-
Español P2: Aula C5 

(M. Teresa Veiga & Beatriz 
Rodríguez) 

--- 
G230930 Tradución 

especializada lingua A1-lingua 
A2 (P1): Aula C2 

(Iolanda Galanes) 

 
G230908 Interpretación 

consecutiva avanzada idioma 
1: Francés-Español: Aula A10 

(Silvie Mascuñán) 
--- 

G230919 Tradución 
científica-técnica idioma 1: 
Inglés-Español P1: Aula N9 
(M. Teresa Veiga & Beatriz 

Rodríguez) 
 

 
G230930 Tradución 

especializada lingua A1-
lingua A2 P1: 

Aula C5 
(Iolanda Galanes) 

 
G230931 Ferramentas para a 
tradución e a interpretación 
V: Informática avanzada P2:  

Aula A9 
(O. Díaz Fouces & Fernández 

Pintelos) 

13.00-
15.00 

G230702 Tradución xurídica-
administrativa idioma 1: 

Inglés-Galego P2: Aula C7 
López González, Rebeca 

Cristina) 
--- 

G230704 Tradución xurídica-
administrativa idioma 1: 

Francés-Galego: Aula C12 
(Xoán M. Garrido) 

--- 
G230901 Interpretación 

simultánea avanzada idioma 
1: Inglés-Español P1:  

Laboratorio 1 
(Jacobo Currais) 

 
 
 

G230930 Tradución 
especializada lingua A1-lingua 

A2 (P2): Aula C2 
(Iolanda Galanes) 

 
 

G230904 Interpretación 
simultánea avanzada idioma 

1: Francés-Español  
Laboratorio3 

(Cano Carteret Nathalie) 
--- 

G230919 Tradución 
científica-técnica idioma 1: 
Inglés-Español P2: Aula N9 
(M. Teresa Veiga & Beatriz 

Rodríguez) 

G230932 Tradución 
especializada idioma 2: 

Servizos culturais: Inglés-
Galego: Aula C4A 
(Lourdes Lorenzo) 

--- 
G230933 Tradución 

especializada idioma 2: 
Servizos culturais: Francés-

Galego:  Aula C5 
(Ana Luna &Anxo Fernández 

Ocampo) 
--- 

 

G230931 Ferramentas para a 
tradución e a interpretación 
V: Informática avanzada P3:  

Aula A9 
(O. Díaz Fouces & Fernández 

Pintelos) 
--- 
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G230908 Interpretación 
consecutiva avanzada idioma 
1: Francés-Español: Aula B10 

(Silvie Mascuñán) 
16.00-
18.00 

G230703 Tradución xurídica-
administrativa idioma 1: 

Inglés-Español P2 
Aula C2 

(López González, Rebeca 
Cristina) 

--- 
G230931 Ferramentas para a 
tradución e a interpretación 
V: Informática avanzada P3  

Aula A9 
(Díaz Fouces & Fernández 

Pintelos) 
 

G230931 Ferramentas para a 
tradución e a interpretación 
V: Informática avanzada P2 

Aula A9 
(O. Díaz Fouces & Fernández 

Pintelos) 
--- 

G230932 Tradución 
especializada idioma 2: 

Servizos culturais: Inglés-
Galego:  

Aula C4A 
(Lourdes Lorenzo) 

--- 
G230938 Tradución 

especializada idioma 2: 
Servizos culturais: Portugués-

Español   Aula A4B 
(Óscar Ferreiro) 

G230703 Tradución xurídica-
administrativa idioma 1: 

Inglés-Español P1 
Aula C2 

(López González, Rebeca C.) C 
--- 

G230935 Tradución 
especializada idioma 2: 

Servizos culturais: Alemán-
GalegoAula C7 

(Silvia Montero) 
--- 

G230938 Tradución 
especializada idioma 2: 

Servizos culturais: Portugués-
Español: 
Aula A4B 

(Óscar Ferreiro) 

G230921 Tradución 
científica-técnica idioma 1: 
Francés-Español: Aula C4A 

(Fernández Pintelos & Anxo 
Fernández Ocampo) 

--- 
G230930 Tradución 

especializada lingua A1-
lingua A2 P2: 

Aula B4B 
(Iolanda Galanes) 

 

 
 

18.00-
20.00 

G230703 Tradución xurídica-
administrativa idioma 1: 

Inglés-Español P1 
 Aula C2 

(López González, R. Cristina) 
--- 

G230931 Ferramentas para a 
tradución e a interpretación 
V: Informática avanzada P1: 

Aula A9 
(Díaz Fouces& Fdez. Pintelos) 

G230901 Interpretación 
simultánea avanzada idioma 

1: Inglés-Español P1: 
Laboratorio 1 

(Jacobo Currais) 
 
 

G230703 Tradución xurídica-
administrativa idioma 1: 

Inglés-Español P2 
  Aula C2 

(López González, Rebeca 
Cristina) 
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GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN 

CUARTO CURSO – 2º CUADRIMESTRE 
 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 
09.00-
11.00 

 G230802 Tradución 
económica idioma 1: Inglés-

Español P1: Aula C6 
(Ayudante 2) 

--- 
G230928 Tradución editorial 

idioma 1: Francés-Galego: 
Aula C7 

(Asociado/-a) 

G2309801 Tradución 
económica idioma 1: Inglés-

Galego P1: Aula A9 
(Marta García González) 

--- 
G230802 Tradución 

económica idioma 1: Inglés-
Español P2: Aula C8 

(Ayudante 2) 
--- 

G230943 Tradución 
especializada idioma 2: 

Administrativa-económica: 
Alemán-Galego: Aula C5 

(Kathleen Götz) 
 

G230922 Tradución medios 
audiovisuais idioma 1: Inglés-

Galego P1: Aula N17 
(Lourdes Lorenzo) 

--- 
G230928 Tradución editorial 

idioma 1: Francés-Galego: 
Aula C4A 

(Asociado/-a) 
--- 

G230948 Tradución 
especializada idioma 2: 

Científica-técnica: Inglés-
Español: Aula C13 
(M. Teresa Veiga) 

--- 
G230952 Tradución 

especializada idioma 2: 
Científica-técnica: Alemán- 

Español: Aula C4B 
(Arturo Parada) 

G230803 Tradución 
económica idioma 1: Francés-

Galego: Aula C14 
 (Áurea Fernández) 

--- 
G230923 Tradución medios 

audiovisuais idioma 1: Inglés-
Español P1: Aula N9 

(Ana Pereira & Lourdes 
Lorenzo) 

--- 
 

G230801 Tradución 
económica idioma 1: Inglés-

Galego P2: Aula A8 
(Marta García González) 

--- 
G230911 Interpretación 

idioma 2: Francés-Galego: 
Laboratorio 3 

(Xoán Montero) 
 

 
 

11.00-
13.00 

 
G230801 Tradución 

económica idioma 1: Inglés-
Galego P1: Aula A8 

(Marta García González) 
 

 
G230802 Tradución 

económica idioma 1: Inglés-
Español P2:  Aula C6 

(Ayudante 2) 
 

 
G230801 Tradución 

económica idioma 1: Inglés-
Galego P2: Aula A9 

(Marta García González) 
 

 
G230917 Relacións 

Internacionais: Aula C7 
(Luis Domínguez) 

 
 

 
G230917 Relacións 

Internacionais: Aula C6 
(Luis Domínguez) 
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G230914 Interpretación 

idioma 2: Alemán-Español: 
Laboratorio 3 

(Kathleen Götz) 
--- 

G230916 Interpretación 
idioma 2: Portugués-Español: 

Laboratorio 2 
(Xoán Montero) 

--- 
 

G230950 Tradución 
especializada idioma 2: 

Científica-técnica: Francés- 
Español: Aula C5 

(Anxo Fernández Ocampo, 
Óscar Ferreiro) 

 
G230804 Tradución 

económica idioma 1: Francés-
Español: Aula N9 

(Áurea Fernández) 
--- 

G230911 Interpretación 
idioma 2: Francés-Galego: 

Laboratorio 3 
(Xoán Montero) 

 
 
 

 
G230802 Tradución 

económica idioma 1: Inglés-
Español P1: Aula C8 

(Ayudante2) 
--- 

G230804 Tradución 
económica idioma 1: Francés-

Español: Aula N17 
(Áurea Fernández) 

 
G230923 Tradución medios 

audiovisuais idioma 1: Inglés-
Español: P1: Aula N9 

(Ana Pereira & Lourdes 
Lorenzo)  

--- 
G230927 Tradución editorial 

idioma 1: Inglés-Español 
 Aula C5 

(Liliana Valado) 
 

 

 
G230922 Tradución medios 

audiovisuais idioma 1: Inglés-
Galego P2: Aula N17 

(Lourdes Lorenzo) 

 
G230922 Tradución medios 

audiovisuais idioma 1: Inglés-
Galego P2: Aula N17 

(Lourdes Lorenzo) 
 

 
13.00-
15.00 

 
G230927 Tradución editorial 

idioma 1: Inglés-Español  
 Aula C8 

(Liliana Valado) 
--- 

G230940 Tradución 
especializada idioma 2: 

Administrativa-económica: 
Inglés-Español: Aula N17 
(Marta García González) 

 
G230924 Tradución medios 

audiovisuais idioma 1: 
Francés-Galego: Aula B4B 

(Xoán Montero) 
 

G230926 Tradución editorial 
idioma 1: Inglés-Galego 

Aula A9 
(Liliana Valado) 

--- 

 
G230914 Interpretación 

idioma 2: Alemán-Español: 
Laboratorio 3 

(Kathleen Götz) 
--- 

G230916 Interpretación 
idioma 2: Portugués-Español: 

Laboratorio 2 
(Xoán Montero) 

--- 

 
G230942 Tradución 

especializada idioma 2: 
Administrativa-económica: 
Francés-Español: Aula N9 

(Susana Cruces) 
 

 
G230922 Tradución medios 

audiovisuais idioma 1: Inglés-
Galego P1: Aula N17 

(Lourdes Lorenzo) 
--- 

G230923 Tradución medios 
audiovisuais idioma 1: Inglés-

Español P2: Aula C8 
(Ana Pereira & Lourdes 

Lorenzo) 
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--- 
 

G230943 Tradución 
especializada idioma 2: 

Administrativa-económica: 
Alemán-Galego  

Aula C12 
(Kathleen Götz) 

--- 
G230942 Tradución 

especializada idioma 2: 
Administrativa-económica: 
Francés-Español: Aula N9 

(Susana Cruces) 

G230948 Tradución 
especializada idioma 2: 

Científica-técnica: Inglés- 
Español: Aula C13 
(M. Teresa Veiga) 

 

 
G230926 Tradución editorial 
idioma 1: Inglés-Galego: Aula 

C7 
(Liliana Valado) 

--- 
G230950 Tradución 

especializada idioma 2: 
Científica-técnica: Francés- 

Español: Aula C5 
(Anxo Fernández Ocampo) 

 

 

 
16.00-
18.00 

 

 
G230924 Tradución medios 

audiovisuais idioma 1: 
Francés-Galego: Aula B4B 

(Xoán Montero) 
--- 

G230952 Tradución 
especializada idioma 2: 

Científica-técnica: Alemán- 
Español: Aula C4B 

(Arturo Parada) 
 
 
 
 

G230954 Tradución 
especializada idioma 2: 

Científica-técnica: Portugués- 
Español: Aula C13  

(X. M. Dasilva) 

 
G230803 Tradución 

económica idioma 1: Francés-
Galego: 

Aula C14 
(Áurea Fernández) 

 
 

 
G230923 Tradución medios 

audiovisuais idioma 1: Inglés-
Español P2: Aula N9 

(Ana Pereira & Lourdes 
Lorenzo) 

--- 
G230940 Tradución 

especializada idioma 2: 
Administrativa-económica: 

Inglés-Español: Aula C10 
(Marta García González) 
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18.00-
20.00 

 
G230909 Interpretación 
idioma 2: Inglés-Galego: 

Laboratorio 3 
(Jacobo Currais 

 
G230909 Interpretación 
idioma 2: Inglés-Galego: 

Laboratorio 3 
(Jacobo Currais) 

 
G230954 Tradución 

especializada idioma 2: 
Científica-técnica: Portugués- 

EspañolAula C13 
(X. M. Dasilva) 

--- 
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