
 

 

OPCIÓN B 
Pregunta 1: 1 punto 

Preténdese avaliar a capacidade de comprensión do texto. Concederase 1 punto á resposta b) a postura que debe adoptar o 
xogador. Non se pide xustificación. 

Pregunta 2: 1 punto 

Avalíase a capacidade para captar a intencionalidade comunicativa do texto. Asignarase 0.5 á resposta a) descritivo, e 0.5 en 
función da capacidade de xustificación desta. 

Pregunta 3: 3 puntos 

Aplícanse os mesmos criterios expostos na pregunta 3 da opción A. 
Pregunta 4: 1 punto 

Por cada prefixo (re-, super-) ou sufixo (-(e)ada, -óns, -al) debidamente identificado e explicado asignaranse 0.20. No caso de 
que non estea explicado o valor asignarase unicamente 0.10. Darase como válida unha definición aproximativa do valor sempre 
que esta sexa axeitada. 
Pregunta 5: 1 punto 

Por cada forma debidamente identificada e definida concederanse 0.20. Se non se achega definición concederanse unicamente 
0.10. Cómpre lembrar que se pide que se teña en conta “o contexto”. 
Pregunta 6: 1 punto 

Vid. pregunta 6 da opción A. 
Pregunta 7: 2 puntos 
Vid. pregunta 7 da opción A. 
 

 
CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA (opcións 1 e 2) 
En ambas opcións, ademais dos contidos conceptuais, tamén se terá en conta a corrección lingüística do exame. Sobre a 
cualificación global poderase descontar até un máximo de dous puntos por erros, que poderán ser: 
-- Moi graves: solucións que son alleas ao sistema lingüístico do galego, como tempos compostos, mala colocación do pronome 
persoal átono, etc. Descontaranse 0,2 puntos por cada un. 
-- Graves: solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y, etc.) e acentuación diacrítica. Descontarase 0,1 punto 
por cada un. 
-- Leves: solucións galegas alleas ao estándar vixente e acentuación non diacrítica. Descontaranse 0,05 puntos por cada un. 
Estas penalizacións non se aplicarán na pregunta 3, por estar xa incluída a corrección lingüística na súa valoración. 

 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 

 
OPCIÓN A 
Pregunta 1: 1 punto 
Preténdese avaliar a capacidade do alumnado para captar o sentido do texto. Asignarase 0.5 puntos no caso de que identifique 
como causa do estado de ánimo b) sofre unha coita amorosa, e 0.5 no caso de que xustifique a resposta cos versos “[percorrín 
Compostela] na procura da pedra que miman os teus dedos” ou “Ningunha chuvia molla como estar na amargura”. 

Pregunta 2: 1 punto 
A pregunta ten tamén como obxectivo avaliar a correcta comprensión do texto e a capacidade de síntese das ideas principais: o 
concerto da banda de música, o desconcerto, a chuvia e o frío, e a amargura causada pola coita amorosa. A mención na 
paráfrase de cada unha delas suporá  0.25 puntos. 

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 definición correcta concederase 0.20 puntos. 
Pregunta 5: 1 punto 
A puntuación asignada ás diferentes funcións sintácticas correctamente identificadas será a seguinte: cos zapatos mollados: 
CCM, 0.10; percorrín: PRED/NÚC/denominación similar, 0.10; Compostela: CD/OD, 0.10; na procura da pedra que miman os 
teus dedos: CCC, 0.10; que miman os teus dedos: MODIFICADOR, 0.10; que: CD, NEXO ou ENLACE RELATIVO, 0.20; miman: 
PRED, 0.10; os teus dedos: SUX, 0.20. Cada confusión no nivel de xerarquía de funcións será penalizada con 0.10 puntos (cun 
tope máximo de 1 punto). 
 
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. 

OPCIÓN B 
Pregunta 1: 1 punto 
Preténdese avaliar a capacidade de comprensión e síntese do texto. Concederanse 0.5 puntos a un resumo completo deste, e 
0.5 a un título axeitado.  

Pregunta 2: 1 punto 
Avalíase a capacidade de comprensión do texto. Asignarase 0.5 á resposta b) a obsesión, e 0.5 en función da súa xustificación 
con algunha destas secuencias: “engancheime”, “agora non podo deixar de imaxinar a vida dos que acotío desfilan fronte á 
cabina”, ou “o día en que non vexo esas caras (...) non durmo”. Concederanse 0.25 puntos ás respostas a) o tedio e b) a 
imaxinación e 0.25 ás súas xustificacións sempre que estas sexan correctas (l. 1 e 13-17 respectivamente). 

Pregunta 3: 3 puntos 
Aplicaranse os mesmos criterios expostos na pregunta 3 da opción A. 
Pregunta 4: 1 punto 
Por cada sinónimo correcto concederanse 0.10 puntos. 

Pregunta 5: 1 punto 
Condederase 0.20 puntos por cada forma. De non estar indicada e xustificada a función ou a posibilidade dunha colocación 
alternativa concederase unicamente 0.10. 
En Entreterme o pronome admite colocación alternativa, e aínda que non sexa de todo exacto, admitiremos como válidas as 
funcións de OD/CD, formante léxico/pronominal e reflexiva. As mesmas funcións admitiranse en non me dou concentrado, que 
non admite outra colocación. En xa me son familiares é un C IND/O IND e non admite outra colocación. En plásmoas  é un 
CD/OD e non admite outra colocación. En e que me auxilian é un CD e non admite outra colocación.  
Pregunta 6: 1 punto 
Vid. pregunta 6 da opción A. 
Pregunta 7: 2 puntos 
Vid. pregunta 7 da opción A. 
 

CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA (opcións 1 e 2) 
En ambas as opcións, ademais dos contidos conceptuais, tamén se terá en conta a corrección lingüística do exame. Sobre a 
cualificación global poderase descontar até un máximo de dous puntos por erros, que poderán ser: 


