
26246 – LLENGUA I CULTURA GALLEGUES I (GRUPO 6) 
 
 
ESTUDOS: todas as titulacións 
SEMESTRE: segundo semestre 
NÚMERO E TIPO DE CRÉDITOS: 6 
HORARIO: luns e mércores 15:00-16:30h 
 
 
PROFESORADO: Sonia Varela Pombo e lector/a de galego 
DESPACHO: B11-156 Departament de Filologia Francesa i Romànica (F. Lletres) 
TELÉFONO: 93 581 1821 
CORREO ELECTRÓNICO: sonia.varela@uab.cat
 
 

OBXECTIVOS 
 
Introdución á lingua e cultura de Galiza, sen seren necesarios coñecementos previos. A persoa 
que supere este curso será quen de dar e pedir información xeral e básica sobre persoas, 
lugares e obxectos; poderá expresar as súas opinións, sentimentos, desexos e preferencias, 
así como facer suxestións, invitacións e dar instrucións mínimas. Con respecto ao uso social da 
lingua, saberá saudar, presentarse a alguén, agradecer e pedir perdón. En relación coa 
organización do discurso, saberá dirixirse a un interlocutor, iniciar o discurso e finalizalo. Estará 
en condicións de manter un control da comunicación oral que lle permita sinalar que non 
entende algo, solicitar unha repetición, pedir que se fale máis amodo e preguntar por unha 
palabra que non coñece ou esqueceu. 
 
Tamén se fará un achegamento aos aspectos fundamentais da cultura galega e a súa situación 
sociolingüística. 
 
O libro de texto empregado será o Aula de Galego 1. 
 
Contidos gramaticais: 
-Flexión de xénero e de número de substantivos e adxectivos. Regras máis comúns. 
-Concordancia de xénero e de número no grupo nominal. 
-Diferenzas no uso de nomes comúns e nomes propios. 
-Artigo determinado e artigo indeterminado: formas, usos e diferenzas. 
-Contraccións das formas do artigo coas preposicións a, en, con, de e por. 
-Concordancia dos elementos oracionais. 
-Formas dos pronomes persoais tónicos en función de suxeito e de complemento. 
-Usos de ti, vós / vostede, vostedes. 
-Formas e usos dos pronomes persoais átonos; colocación 
nas oracións simples: afirmativas, negativas e interrogativas. 
-Uso dos pronomes reflexivos. 
-Demostrativos e posesivos: formas, contraccións e usos. 
-Numerais e ordinais. 
-Pronomes e adverbios interrogativos de uso máis común: que, quen, cal, cantos, como, onde. 
-Formas e usos de cuantificadores e identificadores máis usuais: algún, ningún, alguén, 
ninguén, etc. 
-Formación, usos e valores máis comúns do indicativo (presente, pretérito, copretérito e futuro), 
do infinitivo, do xerundio e do participio dos verbos regulares e irregulares máis usuais (ser, 
estar, facer, saber, querer, ir, vir, haber, poder, ter, deber, etc.). 
-Uso do imperativo afirmativo. 
-Perífrases verbais de uso máis habitual: estar + xer./ inf. (duración), ir + inf. (futuro), haber + 
inf. (obriga), ter que + inf. (obriga). 
-Formas e usos pronominais dos verbos máis usuais: chamarse, lavarse, vestirse, etc. 
-Adverbios máis comúns para a expresión de negación, afirmación, modo, tempo, lugar e 
dirección. 
-Preposicións, conectores e enlaces de uso máis frecuente. 
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-Construción de frases de estrutura simple. 
-Construción de oracións simples afirmativas, negativas e interrogativas. 
Fonética e ortografía: 
-Correspondencia entre grafías e fonemas. 
-Recoñecemento e pronuncia do sistema vocálico. 
-Recoñecemento e pronuncia dos sons consonánticos. 
-Entoación afirmativa, negativa e interrogativa. 
-Regras básicas de acentuación. 
-Fronteira silábica e separación entre palabras. 
 
Léxico: 
-As capacidades comunicativas descritas implican o dominio do vocabulario relacionado cunha 
serie de áreas temáticas. No Celga 1 o vocabulario seleccionado para estas áreas será 
restrinxido, atenderá aos aspectos máis básicos e referirase a feitos, situacións ou realidades 
moi ligadas ao contexto vivencial máis inmediato. 
 
Contidos socioculturais: 
-Localización xeográfica de Galicia e trazos físicos máis relevantes. 
-Vida cotiá dos galegos: costumes, horarios, hábitos culinarios, actividades de lecer, etc. 
-Observación da situación político-social na actualidade: cuestións, preocupacións ou 
problemas máis relevantes. 
-Observación da situación cultural na actualidade: feitos ou procesos máis sinalados da vida 
artística, literaria, etc. 
-Observación da situación do galego na Galicia actual. 

 
 

AVALIACIÓN: 
 

Avaliarase tendo en conta, fundamentalmente, o exame final da materia (oral e escrito) 
e mais unha recensión breve dunha obra en galego. Tamén se valorará a asistencia e a 
participación nas aulas, así como os traballos e exercicios feitos ao longo do curso. 
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Consulta en internet: 
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