Unidade Didáctica 2: Falamos cos demais
Chanzo 1: Para que me serve a lingua?


Tema: A diversidade lingüística.
o Introdución
o A diversidade lingüística en España
o

A diversidade lingüística en Europa

o

A diversidade lingüística no mundo

o
o

Actividades
Exercicios

Chanzo 2: Sabemos o que é unha conferencia?



Presentación do proxecto.
Como facermos un esquema
o Tema
o Actividades

Chanzo 3: E ti, sabes falar?


Lectura: Cero en expresión oral
o Exercicios de comprensión
o



Actividades

Preparar unha exposición oral
o Tema
o Actividades

Chanzo 4: Por que non falamos sempre igual?


Tema: Tipos de textos orais.
o Introdución
o Tipos de textos orais
 Textos espontáneos
 Textos planificados
 Un só emisor: Conferencia, charla, discurso, monólogo
 Máis de un emisor: Debate, mesa redonda, faladoiro, entrevista
o
o

Actividades
Exercicios

Chanzo 5: Como fago a lectura en público?


Lectura: O dereito a ler en voz alta
o

o

Exercicios de comprensión
Actividades



Como facermos unha boa lectura
o
o

Tema
Actividades

Chanzo 6: Coñezo os termos para chamarlle ás ferramentas que vou usar?


Vocabulario:
o Vocabulario de internet
o Vocabulario de TICs

Chanzo 7: Para que me serven os artigos?


Tema: O artigo.
o Introdución
o Os artigos
 O artigo determinado: formas, contraccións, usos
 O artigo indeterminado: formas, contraccións
o Actividades
o Exercicios

Chanzo 8: Como organizo unha conferencia?


Tema: O contido na comunicación oral
Ocontido




o
o

Pertinencia da información
Densidade informativa
Organización da información
Uso correcto da linguaxe

Actividades
Exercicios

Chanzo 9: Para que me serven os posesivos e os demostrativos?


Tema: Os adxectivos determinativos (I).
o Tipos de adxectivos determinativos
o Os demostrativos: formas, contraccións, usos
o s ̀ posesivos: formas, usos
o Actividades
o Exercicios

Chanzo 10: Cando será a hora?


Tema: aspectos vocais da comunicación oral
o Introdución
o As calidades da voz






o
o

Ton
Ritmo
Volume
Vocalización
Timbre

Actividades
Exercicios

Chanzo 11: Para que me serven os numerais, indefinidos, relativos...?


Tema: Os adxectivos determinativos (II).
o Os numerais
o Os indefinidos
o Os relativos
o Interrogativos e exclamativos
o Actividades
o Exercicios

Chanzo 12: Como debemos actuar ao facermos unha exposición en público?


Tema: Aspectos visuais da comunicación oral.
o Introdución
o Tipos e significado dos elementos visuais: os xestos
o A xestualidade nas exposicións públicas

o
o

 A expresión facial
 A mirada
 O sorriso
 As posturas
 Os movementos coas mans
 Os movementos coas pernas
 A utilización de obxectos
 A imaxe persoal
Actividades
Exercicios

Chanzo 13: Como elaborar o material de apoio para a miña exposición?


Audición: Conferencia de Álvaro Cunqueiro
o
o



Exercicios de comprensión
Actividades

Como prepararmos unha presentación dixital
o
o

Tema
Actividades

Chanzo 14: Saímos?


Preparación dunha saída para asistir a unha conferencia

Chanzo 15: Como pronunciamos?


Tema: As vogais.
o As vogais da lingua galega
o Fonema, son e grafía
o Os fonemas vocálicos do galego
o Actividades
o Exercicios



Audición: O mundo é noso-Nao
o Comprensión da audición
o Actividades

Chanzo 16: Son importantes os tiles?


Tema: A acentuación gráfica.
o A acentuación das palabras
 Sílabas tónicas e sílabas átonas
 Regras de acentuación gráfica
 Acentuación gráfica nos encontros vocálicos
o O til diacrítico
o Actividades
o Exercicios

Chanzo 17: Como expresamos as ideas?


Tema: A modalidade do enunciado



o
o
o

Introdución
O enunciado
Tipos de enunciados segundo a modalidade
 Enunciados con modalidade enunciativa
 Enunciados con modalidade interrogativa
 Enunciados con modalidade exclamativa
 Enunciados con modalidade imperativa
 Enunciados con modalidade dubitativa

o
o

Actividades
Exercicios

Como presentarmos un traballo escrito
o
o

Tema
Actividades

Chanzo 18: Unha conferencia é literatura?


Tema: Os xéneros literarios.
o Que é a literatura?
o Os xéneros literarios




o
o


Os xéneros de ficción
Os xéneros de non ficción
Principais figuras literarias nos textos de non ficción

Actividades
Exercicios

Lectura: A linguaxe do vento
o Comprensión da lectura
o Actividades

Chanzo 19: E como elaboramos a conferencia?


Tema: O texto expositivo.
o
o

Introdución
Características organizativas

o

Características lingüísticas

o
o







Introdución
Desenvolvemento
Conclusión

Actividades
Exercicios

Como facermos un texto expositivo
o Actividades

Chanzo 20: Chegamos!!!


Realización da tarefa

