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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.   

      
 

      
      
DEPARTAMENTO: ÁRABE 

DATA: MAYO 2020 
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1. Obxectivos xerais e competencias e contidos imprescindibles 

Obxectivos xerais Competencias e contidos  

Actividades de comprensión de textos orais 

Comprender o esencial de pasaxes curtas gravadas e de conversas nas que se 
utilicen frases moi sinxelas sobre temas moi frecuentes que se refiren ao 
ámbito persoal ou de necesidades inmediatas, sempre que se fale con 
lentitude e claridade. 
 

Actividades de produción e coprodución de textos orais 

Presentarse e presentar aos achegados con información básica e sinxela. 
Participar e interactuar en conversas moi básicas, de estrutura moi sinxela, 
intercambiando información sobre temas predecibles do ámbito persoal ou de 
necesidades inmediatas, utilizando as fórmulas habituais de cortesía. 
 

Actividades de comprensión de textos escritos  

Comprender o sentido global e localizar información relevante en textos moi 
básicos e claramente estruturados sobre temas moi cotiáns relacionados coa 
súa experiencia persoal. 
 

Actividades de produción e coprodución de textos escritos 

Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal. 
Escribir textos sinxelos con información moi básica sobre se mesmos ou os 
seus achegados. 
 

Actividades de mediación 

Mediar en situacións moi cotiás e familiares, transmitíndolle a terceiras 
persoas información moi simple e predicible relativa ao ámbito persoal. 

Unidades 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 
(estas son as unidades que se deron e fan referencia ao que hai na 

programación publicada) 
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2. Avali aci ón e cualifi caci ón 

Avaliación 

Procedementos: 

Observacións, análise das producións, intercambios orais, probas 
específicas, participación. 

Instrumentos: 

Recollida e rexistro de tarefas, traballos individuais e/ou en grupo, 
exposicións orais/debates e proba de progreso. 

Cualificación final 

 

A adquisición das aprendizaxes dos obxectivos xerais e das 
competencias e contidos imprescindibles nas actividades lingüísticas 
traballadas darán lugar á cualificación promociona/non promociona. 
Esta poderá acadarse a través de algunha ou todas estas posibilidades: 

 

1. Proba parcial de progreso. 

2. Avaliacion holística do cumprimento dos obxectivos xerais e da 
adquisición das competencias imprescindibles. 

3. A aplicación das grellas de avaliación do nivel  adaptadas  ás 
competencias e obxectivos traballados ata febreiro. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Basearase nos obxectivos, competencias e contidos básicos desta PD. 

 
 

3. Metodoloxía e actividades durante a docencia non presencial  (recuperación, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades de lingua 
Comprensión de textos escritos, comprensión de textos orais, 
produción e coprodución de textos escritos, produción e coprodución 
de textos orais, mediación. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

1. Modo de comunicación: Centros net/ Webex / Moodle / whatsapp / 
correo electrónico. 

2. Temporalización: dous días á semana. 

3. Tarefas de actividades de lingua con enfoque comunicativo e 
orientado á acción. 

 

Materiais e recursos Aulas virtuais, arquivos de texto, arquivos de audio, arquivos de video, 
ligazóns a materiais na internet. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias, se 

proceder. 

O profesorado informará a través do correo electrónico e das aulas 
virtuais. 

 

 

Publicidade Publicación na páxina web do centro e a través das súas redes sociais.  

 

 


