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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.	 	
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1.	Obxectivos	xerais	e	competencias	e	contidos	imprescindibles	

Obxectivos	xerais	 Competencias	e	contidos	(*)	

Comprender, independentemente da canle e mesmo en malas condicións acústicas, a 
intención e o sentido xeral, as ideas principais, a información importante, os aspectos e 
detalles relevantes e as opinións e actitudes, tanto implícitas como explícitas, dos e das 
falantes nunha ampla gama de textos orais extensos, precisos e detallados, e nunha 
variedade de acentos, rexistros e estilos, mesmo cando a velocidade de articulación sexa 
alta e as relacións conceptuais non estean sinaladas explicitamente, sempre que poida 
confirmar algúns detalles, especialmente se non está familiarizado/a co acento. 

	

Comprende o que se pretende comunicar co fin de sacar as conclusións apropiadas. 

Recoñece, segundo o contexto e en distintos rexistros (familiar, informal, formal ou 
neutro), a intención e o significado dun amplo repertorio de actos de fala. 

É capaz de seguir un discurso extenso aínda que non estea claramente estruturado. 

Recoñece expresións idiomáticas e coloquiais, e aprecia connotacións e matices de 
significado, aínda que poida necesitar unha repetición se o acento non lle resulta familiar. 

Percibe as variedades fonético-fonolóxicas estándar propias da lingua e recoñece matices 
de significado.	

Producir e coproducir con fluidez, espontaneidade e case sen esforzo, 
independentemente da canle, unha ampla gama de textos orais extensos, claros e 
detallados, conceptual e estruturalmente complexos, en diversos rexistros, e cunha 
entoación e acento adecuados á expresión de matices de significado, mostrando dominio 
dunha ampla gama de recursos lingüísticos, das estratexias discursivas e interaccionais e 
de compensación que fai imperceptibles as dificultades ocasionais que poida ter para 
expresar o que quere dicir, e que lle permite adecuar con eficacia o seu discurso a cada 
situación comunicativa.  

	

Utiliza o idioma con flexibilidade e eficacia para fins sociais, adaptando o que di e os 
medios de expresalo á situación, ao/á receptor/a e a formalidade requirida.  

Expresa o que quere dicir, superando dificultades ocasionais que poida ter. 

Desenvolve argumentos detallados de maneira sistemática e ben estruturada, 
relacionando loxicamente os puntos principais, resaltando os puntos importantes, 
desenvolvendo aspectos específicos e concluíndo adecuadamente. 

Rebate os argumentos das persoas interlocutoras de maneira convincente e apropiada, 
intervindo de forma fluída e espontánea. 

Exprésase cun alto grao de corrección de modo consistente. 

Domina un amplo repertorio léxico, incluíndo expresións idiomáticas e coloquiais, que 
lle permiten superar posibles carencias.  

É quen de iniciar, manter e rematar unha conversa de maneira apropiada e fluída, 
respectando as quendas de palabra e tamén valéndose das intervencións dos/as outros/as 
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interlocutores/as.  

Expón preguntas para comprobar que comprendeu o que a persoa interlocutora quixo 
dicir e consegue aclaración dos aspectos ambiguos. 

Adapta os textos ao propósito comunicativo, respectando a situación, os/as receptores/as 
e a canle, sen alterar a información e as posturas orixinais.  

Produce un texto oral coherente e cohesionado a partir dunha diversidade de textos 
fonte. 

Transmite de xeito oral e con claridade os puntos destacados e máis relevantes dos 
textos fonte, así como todos os detalles que considera importantes en función dos 
intereses e necesidades das persoas destinatarias.  

Varía a entoación e coloca a énfase da oración correctamente para expresar matices de 
significado, mantendo a articulación propia da variedade estándar da lingua meta.	

Comprender a intención e o sentido xeral, a información importante, as ideas principais, 
os aspectos e detalles relevantes e as opinións e actitudes dos/as autores/as, tanto 
implícitas como explícitas, nunha ampla gama de textos escritos extensos, precisos e 
detallados, conceptual e estruturalmente complexos, mesmo sobre temas fóra do seu 
campo de especialización, identificando as diferenzas de estilo e rexistro, sempre que 
poida reler as seccións difíciles.	

Comprende o que se pretende ou o que se lle require en cada caso.   

Identifica con rapidez o contido e a importancia de textos dunha ampla serie de temas 
profesionais ou académicos. 

Localiza detalles relevantes en textos extensos e complexos. 

Recoñece a intención e o significado do propósito comunicativo, segundo o contexto, o 
xénero e o tipo de texto. 

Localiza a información ou segue o fío da argumentación nun texto de estrutura 
discursiva complexa ou nun que non estea perfectamente estruturado, no que as relacións 
e conexións non sempre se expresen con marcadores explícitos.  

Recoñece expresións idiomáticas e coloquiais, e aprecia connotacións de significado, 
aínda que en ocasións poida que necesite consultar un dicionario. 

Comprende, segundo o contexto, o xénero e o tipo textual, os significados asociados a 
unha ampla gama de estruturas sintácticas da lingua escrita. 
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Comprende as intencións comunicativas expresadas mediante o uso dunha ampla gama 
de convencións ortotipográficas, tanto en soporte papel como dixital. 

	

Producir e coproducir textos escritos extensos e detallados, ben estruturados e 
axustados aos diferentes ámbitos de actuación, sobre temas complexos, resaltando as 
ideas principais, ampliando e defendendo os seus puntos de vista con ideas 
complementarias e exemplos,  rematando cunha conclusión apropiada. Para iso 
empregará de maneira correcta e consistente, estruturas gramaticais e convencións 
ortográficas complexas, de puntuación e de presentación do texto, mostrando control de 
mecanismos complexos de cohesión, e dominio dun léxico amplo que lle permita 
expresar matices de significado. 

	

Escribe textos complexos extensos, mostrando un dominio dos recursos lingüísticos que 
lle permiten expresarse con eficacia e precisión. 

Redacta un texto e adáptao á situación requirida. 

Presenta ideas e puntos de vista con fin de destacalos, diferencialos e eliminar posibles 
ambigüidades. 

Utiliza estruturas sintácticas que lle permiten expresarse con precisión, e mantén un alto 
grao de corrección. 

Utiliza as convencións ortotipográficas propias da lingua para producir textos escritos 
nos que a estrutura, a distribución en parágrafos e a puntuación son apropiadas. A 
ortografía é correcta, salvo descoidos tipográficos de carácter esporádico. 

Adapta os textos ao propósito comunicativo, respectando a situación, as persoas 
receptoras e a canle, sen alterar a información e as posturas orixinais.  

Produce un texto escrito coherente e cohesionado a partir de diversos textos fonte. 

Sabe facer unha cita e utiliza as referencias seguindo as convencións, segundo o ámbito 
e contexto comunicativos (p. ex. nun texto académico). 

Transmite de maneira escrita e con claridade os puntos destacados e máis relevantes dos 
textos fonte, así como todos os detalles que considera importantes en función dos 
intereses e necesidades das persoas destinatarias. 	

Mediar entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas, oralmente ou por escrito, en 
situacións específicas e complexas, nos ámbitos persoal, público, académico e 
profesional, transmitindo con flexibilidade, corrección e eficacia unha ampla gama de 
textos orais ou escritos complexos.	

Fai uso dun coñecemento concreto dos aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
propios das culturas nas que se fala o idioma. 

Adapta os textos ao propósito comunicativo, respectando a situación, os/as receptores/as 
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e a canle, sen alterar a información e as posturas orixinais.  

Produce un texto (oral ou escrito) coherente e cohesionado a partir de diversos textos 
fonte.  

Sabe citar as fontes segundo o ámbito e o contexto comunicativo.  

Transmite de xeito oral ou escrito os puntos destacados e máis relevantes dos textos 
fonte, así como todos os detalles que considera importantes en función dos intereses e 
necesidades dos/as destinatarios/as.  

Xestiona con flexibilidade a interacción entre as partes para procurar que flúa a 
comunicación, axudando a expresar con claridade as posturas e a desfacer 
malentendidos; e volve, sempre que se precise, sobre os aspectos importantes, iniciando 
outros temas ou recapitulando para organizar a discusión, e orientándoa cara á resolución 
da cuestión.	

	

Ata	a	data	de	comezo	do	confinamento,	nos	cursos	de	nivel	C1.1,	chegamos	ao	tema	7	da	programación	didáctica.	Nestes	temas	se	practicaron	todas	
as	competencias	e	contidos	requeridos	

	

*Indíquese	unicamente	as	unidades	da	Programación	Didáctica	nas	que	se	traballaron	as	competencias	e	contidos.	



2.	Avaliación	e	cualificación	

Avaliación	

Procedementos:	
O	feito	de	ter	o	material	dispoñible	na	aula	virtual	facilitou	o	acceso	a	todas	as	
actividades	relativas	aos	contidos	que	estabamos	a	dar,	polo	que	fixemos	as	
actividades	de	expresión,	comprensión	e	mediación	escritas	e	orais.	A	posibilidade	
de	facer	videoconferencias	tamén	supuxo	unha	vantaxe,	xa	que	isto	nos	permitiu	
pautar	o	noso	traballo	e	facer	un	seguimento	exhaustivo	coma	se	de	unha	clase	
presencial	se	tratase.	Nas	próximas	sesións	e	ata	o	remate	das	clases,	seguiremos	
aplicando	os	mesmos	procedementos.	

	

Instrumentos:	
Actividades	de	lingua	con	formato	certificativo:	

• comprensión	oral	
• comprensión	escrita	
• expresión	oral	
• expresión	escrita	
• mediación	oral	e	escrita	

Cualificación	final	

Indicar	o	procedemento	para	obter	a	cualificación	final	de	curso:	
Posibilidades:	
1.	A	adquisición	de	aprendizaxes	dos	obxectivos		xerais	imprescindibles	nas	
actividades	lingüísticas	traballadas	darán	lugar	á	cualificación	holística	Apto	
Non	apto.	
2.	A	avaliacion	holística	do	cumprimento	dos	obxectivos	xerais	e	da	
adquisición	das	competencias	imprescindibles.	

Proba	
extraordinaria	de	

setembro	

Non	temos	información	sobre	a	realización	da	proba	extraordinaria	de	
setembro.	

	

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

Actividades	de	lingua	
Todo	tipo	de	actividades	de	produción,	coprodución	e	mediación	oral	e	
escrita.	
Revisión	da	conxugación.	

Metodoloxía	
(alumnado	con	

conectividade	e	sen	
conectividade):	

Aula	virtual.	
Correo	electrónico	
Aplicación	vídeoconferencia	

Materiais	e	recursos	 Todos	os	materiais	que	as	profesoras	do	nivel	puxeron	á	disposición	dos	
alumnos	na	aula	virtual	relativos	aos	temas	do	nivel	C1.1.	

	



ADAPTACIÓN	DA	PROGRAMACIÓN	
DIDÁCTICA.	CURSO	2019/2020	

PÁXINA	1	DE	8	 CENTRO:	
CURSO:	

MATERIA:	
	

	 	

	

4.	Información	e	publicidade	

Información	ao	
alumnado	e	ás	
familias,	se	
proceder.	

Indicar	o	procedemento	que	o	profesorado	empregará	para	informar	ao	
alumnado.	
Correo	electrónico.	
	

Publicidade	 Publicación	obrigatoria	na	páxina	web	do	centro.	
	

	


	FR-C11
	FR-C11.2
	FR-C11.3

