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Pregunta 1. Comprensión do texto.
1.1. (0,5 puntos)
Tema do texto: valórase que o alumnado sexa quen de captar a esencia da temática do texto nunha
única liña.
Por exemplo: A escravitude / dependencia / limitación de liberdade provocada pola exposición
pública nas redes. // Presión sobre a propia imaxe debido aos estereotipos de xénero.
1.2. (1 punto).
Valórase que o alumnado redacte un resumo no que recolla as ideas principais do texto, con
coherencia e cohesión.
1.3. (1 punto).
0,25 puntos cada adxectivo e 0,25 se escolleu adecuadamente o enunciado que o xustifique.
Por exemplo: - Bieito = manipulador. “sempre dirixida polas profesionais que controlaba Bieito”.

- Protagonista = dependente. “deixara de ter o control sobre a súa propia vida”

Pregunta 2. Lingua e gramática.
2.1. (1 punto).
(0,1) Suxeito elíptico en terceira persoa (ela).
(0,1 + 0,1) Nunca: adverbio ou frase adverbial en función de Complemento Circunstancial de
Tempo.
(0,1) tivera: verbo en función de Núcleo do Predicado.
(0,1 + 0,1) as cifras: frase nominal (DET + NOMINAL) en función de Complemento Directo.
(0,1 + 0,3) moi claras: frase adxectiva (MOD + NÚCLEO) en función de Predicativo.

2.1. (1 punto)
0,25 cada palabra correctamente segmentada e analizada. 0,10 p. se está ben segmentada e 0,15 p.
se se indica o valor correcto dos morfemas (de todos eles, de xeito que un valor mal por palabra xa
supón 0 puntos).
0,25 - Segu-i-dor-es: raíz (morfema léxico) + morfema flexivo (VT) + morfema derivativo
(sufixo) + morfema flexivo de plural.
0,25 - Artifici-al: raíz (morfema léxico) + morfema derivativo (sufixo).
Art-ifici-al: raíz (morfema léxico) + morfema derivativo (sufixo) + morfema derivativo
(sufixo).
0,25 - Im-perfec-ción-s: prefixo (morfema derivativo) + raíz (morfema léxico) + morfema
derivativo (sufixo) + morfemas flexivo de número.
0,25 - Branqu-ea-dor-a: branc (morfema léxico) + morfema derivativo (sufixo) + morfema
derivativo (sufixo) + morfema flexivo de xénero.

2.3. (0,5 puntos). As catro palabras teñen que estar correctamente escritas segundo o galego
normativo (do contrario, non se contabilizarán).
0,25 por localizar as tres palabras do mesmo campo semántico (se só pon dúas: 0,1).
0,25 polo hiperónimo, adecuado ao campo semántico escollido.
Por exemplo: fotógrafa, perruqueira, maquilladora.
Hiperónimo: profesionais da imaxe.
Pregunta 3. Produción textual (2,5 puntos).
Valórase a capacidade para producir un texto argumentativo coherente, ben estruturado, adecuado á
situación comunicativa e correcto ortográfica e gramaticalmente.
Os 2,5 puntos desagregaranse do seguinte xeito:
1) Construción textual (contido e estrutura). Coherencia. 1 punto.
Valórase: 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, así como non introducir contradicións. 1.c) A organización

da información e a súa división en parágrafos (exemplo: introdución, desenvolvemento,
conclusións). 1.d) Uso adecuado dos conectores.
2) Adecuación léxico-gramatical e cohesión. 0,5 puntos.
Valórase 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, así como as
palabras baúl. Bo manexo dos recursos cohesivos, tanto gramaticais como léxicos, é dicir, evitar as
repeticións mediante o emprego dos recursos de cohesión.
Marcar a penalizar: coloquialismos, palabras baúl, repeticións, etc.
3) Corrección ortográfica e gramatical. 1 punto.
Valórase 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.
Débense aplicar os mesmos criterios que na valoración ortográfica xeral.
Observación: No caso de textos cunha extensión manifestamente menor á solicitada, ao punto de
dificultar a súa avaliación de acordo cos 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. Lingua e sociedade (2,5 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.

Preguntas 5 e 6. Literatura (2,5 puntos).
Valorarase a adecuada inclusión dos seguintes elementos sobre o tema escollido:
a) Información sobre o contexto: acontecementos históricos, grupos, influencias, iniciativas,
tendencias...
b) Información sobre os principais autores dun período ou corrente. Esta información non só debe
facer referencia ás principais obras senón tamén aos trazos que caracterizan cada un dos autores.
c) Información sobre o que un grupo, autor ou época supuxeron na historia da literatura galega.

Non se considerarán correctas respostas que consistan nunha mera listaxe de autores e obras. 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.
CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA
Ademais dos contidos de cada pregunta, tamén se terá en conta a corrección lingüística do exame,
que se aplicará a todas as preguntas, excepto a 3. Polo tanto, sobre a cualificación global poderase
descontar ata un máximo de 2 puntos por erros. Estes poderán ser:
—Moi graves: Desconto 0’2 puntos c/u. Solucións alleas ao sistema lingüístico do galego (tempos
compostos, mala colocación dos clíticos...).
—Graves: Desconto 0’1 puntos c/u. Solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h,
y), acentuación diacrítica…
—Leves: Desconto 0’05 puntos c/u. Solucións galegas alleas ao estándar vixente. Acentuación non
diacrítica. Contraccións non realizadas.

