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OPCIÓN A:
Pregunta 1: un punto
Valórase que o alumnado identifique na expresión o significado de ‘unha casa pola que non sentir vergoña debido
ás súas condicións’. Outorgaranse 0.5 puntos pola identificación e 0.5 pola xustificación con elementos do texto.
Pregunta 2: 1 punto
Valórase que o alumnado explique o valor eufemístico e negativo da cursiva. Outorgaranse 0.5 por cada matiz.

Pregunta 3: 3 puntos
Valórase a capacidade para producir un texto que sexa informativo, coherente, ben estruturado, adecuado á
situación comunicativa e correcto ortográfica e gramaticalmente. Os 3 puntos desagregaranse en tres tramos de 1
punto cada un, do seguinte xeito:
1) Construción textual: 1 punto. Valorarase: 1.a) A adecuada selección da información, coa presenza da información
pertinente e necesaria para que o texto sexa cabalmente comprendido, evitando tanto a súa excesiva previsibilidade
(clixés, estereotipos, lugares comúns) como a “orixinalidade” gratuíta. 1.b) A coherencia discursiva: a sucesión de
enunciados do texto debe presentar asemade continuidade temática e progresión informativa, e non introducir
contradicións. 1.c) A organización da información: estruturación do texto (e.g., introdución, desenvolvemento,
conclusións), argumentación, 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. Requírese un apropiado manexo dos rexistros da lingua, tanto nas escollas
lexicais como no emprego das construcións gramaticais. Deben evitarse tanto os trazos propios da oralidade e dos
textos espontáneos e non planificados como os que amosan un requintamento afectado. Bo manexo dos recursos
cohesivos, tanto gramaticais como léxicos.
3) Corrección ortográfica e gramatical: 1 punto. Valorarase o correcto dominio da ortografía, dos signos de
puntuación e da gramaticalidade das construcións sintácticas e das escollas morfolóxicas, desde o punto de vista do
galego estándar.
No caso de textos cunha extensión manifestamente menor á solicitada, ao punto de dificultar a súa avaliación
consonte os criterios expostos, esta circunstancia dará lugar a unha diminución proporcionada da valoración global
da pregunta. Non se considerarán os textos (ou partes deles) que carezan da necesaria pertinencia con relación ao
tema proposto.
Pregunta 4: 1 punto
Outorgaranse 0.25 puntos por cada forma ben analizada, desagregados do seguinte xeito: 0.15 pola segmentación
e 0.10 pola identificación dos morfemas.
Pregunta 5: 1 punto
Outorgaranse 0.10 puntos por cada termo.
Pregunta 6: 1 punto
Agárdase unha resposta concisa e asemade completa, acorde coa propia puntuación da pregunta e co tempo de
que se dispón para o exame. Valorarase a adecuada selección e presentación da información máis relevante sobre
o tema escollido, evitando as divagacións e as xeneralidades pouco informativas. A pesar de que se trate dunha

pregunta formulada sobre un repertorio pechado e previamente establecido, valorarase tamén a produción dun texto
persoal e non unha reprodución puramente memorística.
Pregunta 7: 2 puntos
Agárdase unha resposta concisa e asemade completa, acorde coa propia puntuación da pregunta e co tempo de
que se dispón para o exame. Valorarase a adecuada selección e presentación da información máis relevante sobre
o tema escollido, evitando as divagacións e as xeneralidades pouco informativas. A pesar de que se trate dunha
pregunta formulada sobre un repertorio pechado e previamente establecido, valorarase tamén a produción dun texto
persoal e non unha reprodución puramente memorística.

OPCIÓN B
Pregunta 1: un punto
Valórase que o alumnado redacte un resumo no que recolla as ideas principais do texto.

Pregunta 2: un punto
Valórase que o alumnado explique coas súas palabras: a) a valoración negativa da cheminea, malia se tratar dun
notorio traballo de enxeñería, polo seu carácter contaminante (0.5 puntos); b) o impacto ambiental que causa a
cheminea por estar situada preto dun núcleo de vivendas tradicionais (0.5 puntos).

Pregunta 3: 3 puntos
Aplicaranse os criterios expostos na mesma pregunta da opción A.
Pregunta 4: 1 punto
Outorgaranse 0.25 puntos por cada forma ben analizada, desagregados do seguinte xeito: 0.15 pola segmentación
e 0.10 pola identificación dos morfemas.
Pregunta 5: 1 punto
Outorgaranse 0.25 puntos por cada función sintáctica correctamente identificada.
Pregunta 6: 1 punto
Vid. opción A
Pregunta 7: 1 punto
Vid. opción A

__________________________
CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA (opcións A e B)
En ambas as opcións, ademais dos contidos conceptuais tamén se terá en conta a corrección lingüística do exame,
polo que sobre a cualificación global se poderá descontar ata un máximo de 2 puntos por erros. Estes poderán
ser:
—Moi graves: Solucións alleas ao sistema lingüístico do galego (tempos compostos, mala colocación dos clíticos...).
Desconto 0’2 puntos c/u.
—Graves: Solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y), acentuación diacrítica... Desconto 0’1 c/u.
—Leves: Solucións galegas alleas ao estándar vixente. Acentuación non diacrítica. Desconto 0’05 puntos c/u.
Estas penalizacións non se aplicarán sobre a pregunta 3, pois xa van incluídas na propia valoración da pregunta.

