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1. Obxectivos xerais e competencias e contidos imprescindibles

Obxectivos xerais Competencias e contidos 

- Comprender a información esencial en textos orais moi breves,
articulados con moita lentitude, claridade e redundancia nunha
variedade de lingua estándar, sobre temas moi frecuentes ou
aspectos do ámbito persoal, sempre que as condicións acústicas
sexan boas, non existan ruídos de fondo e a mensaxe non estea
distorsionada e se poidan utilizar apoios visuais, repeticións a
ritmo máis lento ou reformulacións.

Unidades 1, 2, 3, 4 e 5. 
Unidade 1: Presentación e clase.

Unidade 2:  Identificación persoal.
Unidade 3:  Imos de viaxe.
Unidade 4:  Xente e lecer
Unidade 5:   A vida cotiá

- Producir e textos orais moi breves con estruturas moi sinxelas
e  habituais,  relativos  a  necesidades  inmediatas  e  temas  moi
cotiáns e predicibles, e desenvolverse de forma comprensible,
aínda que sexan evidentes o acento estranxeiro, as pausas e
titubeos  e  sexa  necesaria  a  repetición,  reformulación  e
corrección de frases.

Unidades 1, 2, 3, 4 e 5. 
Unidade 1: Presentación e clase.

Unidade 2:  Identificación persoal.
Unidade 3:  Imos de viaxe.
Unidade 4:  Xente e lecer
Unidade 5:   A vida cotiá

- Comprender o sentido global e localizar información relevante
e  predicible  en  textos  escritos  moi  breves  e  sinxelos,
claramente estruturados e en lingua estándar, e que conteñan
informacións  moi  sinxelas  relacionadas  con  actividades  e
situacións  da  vida  cotiá  ou  información  persoal  básica,
especialmente se contan con apoio visual.

Unidades 1, 2, 3, 4 e 5. 
Unidade 1: Presentación e clase.

Unidade 2:  Identificación persoal.
Unidade 3:  Imos de viaxe.
Unidade 4:  Xente e lecer
Unidade 5:   A vida cotiá
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- Producir e coproducir textos escritos moi breves e sinxelos con
información moi básica relacionada con actividades cotiás e de
inmediata  necesidade  ou  información  persoal,  utilizando  un
repertorio  léxico  e  estrutural  moi  limitado  relacionado  con
situacións concretas e predicibles e os recursos de cohesión e
as convencións ortográficas e de puntuación máis elementais.

Unidades 1, 2, 3, 4 e 5. 
Unidade 1: Presentación e clase.

Unidade 2:  Identificación persoal.
Unidade 3:  Imos de viaxe.
Unidade 4:  Xente e lecer
Unidade 5:   A vida cotiá

- Mediar por escrito entre falantes da lingua meta ou doutras
linguas  en  situacións  de  carácter  moi  habitual  nas  que  se
producen  intercambios  moi  sinxelos  de  información
relacionados  con  asuntos  moi  cotiáns  ou  con  información
persoal moi básica.

Unidades 1, 2, 3, 4 e 5. 
Unidade 1: Presentación e clase.

Unidade 2:  Identificación persoal.
Unidade 3:  Imos de viaxe.
Unidade 4:  Xente e lecer.
Unidade 5:   A vida cotiá.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: observacións, análise das producións, 
intercambios orais, probas específicas, participación.

Instrumentos: recollida e rexistro de tarefas, traballos 
individuais, producións orais 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 
dalgunha 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

Baseada nos obxectivos, competencias e contidos básicos da 
Programación Didáctica.

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 textos orais, mediación escrita. E, en menor
medida  debido  aos  medios  técnicos:  coproducción  e
mediación oral.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade):

• Modo  de  comunicación:  Email  /  Edmodo  /  Webex/
Whatsapp.
•  Temporalización: semanal /dúas veces por semana.
•  Tarefas  de  actividades  de  lingua  con  enfoque
comunicativo  e  orientado  á  accción.  Creación  de
proxectos colaborativos.

Materiais e
recursos

•  Ligazóns  a  espazos  virtuais  de  manuais  de  FLE:
espacevirtuel EMDL, Edito, Atelier, etc.
•  Ligazóns  de  exercicios  en  liña  autocorrectivos  e
colaborativos: edpuzzle, platea, learningapps, padlet,etc.
• Ligazóns a vídeos explicativos: youtube, TV5monde, etc.
• Arquivos pdf creados ou do propio manual de clase.
• Audios creados polo profesorado ou doutras plataformas
como: audiolingua ou podcastfrançaisfacile.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias, se
proceder.

Informarase mediante correo electrónico e aulas virtuais.

Publicidade Publicación  na  páxina  web  do  centro  e  nas  súas  redes
sociais.
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