
 

 

CONVOCATORIA DE XUÑO 

 
OPCIÓN A 
Pregunta 1: 1 punto 

Preténdese avaliar a capacidade do alumnado para captar o sentido do texto e a súa intención comunicativa. Asignarase ata 0.5 
puntos en función da capacidade de caracterizar o personaxe como un profesor que sofre pola ausencia da persoa amada, e 
ata 0.5 en función da capacidade de identificar esta como destinataria. No caso de que as respostas non estean debidamente 
xustificadas asignaránselle unicamente 0.25 puntos a cada unha. 

Pregunta 2: 1 punto 

A pregunta ten tamén como obxectivo avaliar a correcta comprensión do texto. Asignaráselle 1 punto no caso de que se 
identifique como máxima preocupación do personaxe c) a ausencia da persoa amada. Neste caso non se pide ningunha 
xustificación. 

Pregunta 3: 3 puntos 

Valorarase a capacidade do alumnado pare producir un texto que sexa informativo, coherente, ben estruturado, adecuado á 
situación comunicativa e correcto desde o punto de vista ortográfico e gramatical. A cualificación da pregunta (3 puntos) 
desagregarase en tres tramos de 1 punto cada un, do seguinte xeito: 

1) Construción textual: 1 punto. Valorarase: a) a adecuada selección da información, coa presenza daquela que sexa pertinente 
e necesaria para que o texto resulte comprensible. Terase en conta a capacidade para evitar clixés, estereotipos, lugares 
comúns e ideas excesivamente previsibles, así como unha orixinalidade gratuíta e afastada do contido do texto da proba; b) a 
coherencia discursiva. A sucesión de enunciados do texto debe presentar continuidade temática e progresión informativa. Non 
debe ademais introducir contradicións; c) a organización da información: estruturación do texto (p. ex., introdución, 
desenvolvemento e conclusións), argumentación e organización en parágrafos. 

2) Adecuación léxico-gramatical: 1 punto. Valorarase:  a capacidade de construción de textos adecuados á situación (formal) en 
que estes se producen. Terase en conta o manexo apropiado dos rexistros da lingua nas escollas lexicais e nas construcións 
gramaticais. O texto deberá evitar polo tanto trazos propios da oralidade e dos textos espontáneos e non planificados, así como 
aqueles que amosen un requintamento afectado. En definitiva, valorarase o bo manexo dos recursos cohesivos, tanto 
gramaticais coma léxicos;  

3) Corrección ortográfica e gramatical: 1 punto. Valorarase: O correcto dominio da ortografía e os signos de puntuación, así 
como a gramaticalidade das construcións sintácticas e das escollas morfolóxicas, desde o punto de vista do galego estándar. 

A elaboración de textos cunha extensión manifestamente menor á solicitada suporá unha diminución proporcional da valoración 
global da pregunta. 

Pregunta 4: 1 punto 

Por cada vogal correctamente identificada concederanse 0.20. É aberta tes. No caso de recordo darase por válida aberta ou 
pechada. 
Pregunta 5: 1 punto 

Por cada función sintáctica correctamente identificada concederanse 0.20: alegre, docto e pulcro: predicativo; peixe e patacas...: 
complemento directo; atopar no dicionario a palabra ou sintagma...; complemento directo; prás oito: complemento preposicional, 
circunstancial; de cousa vouga...: suplemento, complemento de réxime. 
Pregunta 6: 1 punto 

Agárdase unha resposta concisa e asemade completa, acorde coa puntuación que se lle concede á pregunta e co tempo do que 
se dispón para o exame. Valorarase a adecuada selección e presentación da información máis relevante sobre o tema escollido, 
evitando divagacións e xeneralidades pouco informativas. A pesar de que se trata dunha pregunta formulada sobre un repertorio 
pechado e previamente establecido, valorarase tamén a elaboración dun texto persoal, e non dunha reprodución puramente 
memorística. 

Pregunta 7: 2 puntos 

Valorarase o tratamento, no tema escollido, dos seguintes elementos: a) información sobre o contexto: acontecementos 
históricos, grupos, influencias, iniciativas, tendencias, etc; b) información acerca dos principais autores dun período ou corrente. 
Esta non só debe facer referencia ás obras máis importantes senón tamén aos trazos que caracterizan cada un dos autores; c) 
información acerca do que un grupo, autor ou época supuxeron na historia da literatura galega. 

Non se considerarán correctas as respostas que consistan nunha mera listaxe de autores e obras. A pesar de que se trata 
dunha pregunta formulada sobre un repertorio pechado e previamente establecido, valorarase a elaboración dun texto persoal, e 
non dunha reprodución puramente memorística. 


