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1. Obxectivos xerais e competencias e contidos imprescindibles 

Obxectivos xerais Competencias e contidos (*) 

 

Produción e coprodución oral. 

-Comprender o sentido xeral e as ideas principais dun discurso extenso ben organizado e 
relativamente complexo, sobre temas coñecidos ou tecnicos da sua especialidade, de caracter 
concreto ou abstracto, en lingua estandar e transmitido a velocidade normal mediante calquera 
canle. 

-Producir e coproducir descricions de temas concretos e abstractos en diferentes rexistros da 
lingua estandar, e participar en conversas e debates que traten temas cotians e nos que se 
requira certa fluidez e espontaneidade, confirmando a sua comprension, defendendo os seus 
puntos de vista e facilitando a participacion, cunha pronuncia e unha entoacion claras, ainda que 
sexa evidente o acento estranxeiro, cometa erros e se poida corrixir. 

 

  

 
Comprensión escrita: 

-Comprender o sentido xeral, as ideas principais e os detalles mais relevantes de textos extensos 
e de certa complexidade, tanto abstractos como concretos, sobre temas xerais diversos do ambito 
persoal e profesional, redactados en lingua estandar e que contenan expresions idiomaticas de 
uso comun, un amplo vocabulario e unha ampla gama de estruturas sintacticas, identificando con 
rapidez o contido e a importancia da informacion, ainda que tena dificultades en periodos 
complexos ou nas partes mais dificiles, que podera reler. 

 

 

 

Unidade 5 de Nuovo Contatto B1 

Contidos socioculturais e sociolingüísticos. 
- Relacions persoais. 
- Solidariedade. 
- Os italianos e o altruismo. Voluntariado. 
 
Funcionais. 
- Expresions formais para expor unha queixa. 
- Lamentarse. 
- Explicar razons persoais, defenderse. 
- Escribir unha carta de queixa. 
- Expresar opinions persoais. 
- Contar experiencias pasada. 
 
Sintácticos 
- Subxuntivo presente. 
- Pronomes indefinidos. 
- Verbos impersonais: bisogna, occorre, basta. 
- Pronomes combinados de 3a persoa. 
- Verbos idiomaticos: cavarsela, fregarsene, farcela. 
- Xerundio presente. 
- Ci e ne. 
 
Léxicos 
- Expresions para queixarse.  
- Lexico relativo al voluntariado. 
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Produción e coprodución escrita 

-Producir e coproducir textos de certa extension, ben organizados e con certo detalle, ainda que 
de complexidade limitada, sobre unha ampla serie de temas concretos e abstractos da vida cotia 
ou relacionados coa sua especialidade, mesmo sintetizando informacion e argumentos 
procedentes de varias fontes. Utilizar unha ampla gama de recursos linguisticos adecuandoos a 
situacion comunicativa (rexistro, estilo), de maneira que os textos mostren unidade e coherencia 
interna, ainda que sexan esquematicos e simples.  
 
 
 
 
Mediación 
-Mediar entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas, oralmente ou por escrito, en 
situacions tanto habituais como mais especificas ou de certa complexidade nos ambitos persoal, 
publico, academico e profesional. 

 
Unidade 0 de Nuovo Contatto B2 
 
Funcionais 
-Falar dos prexuízos 
-Falar dos estereotipo 
 
Sintácticos 
- Subxuntivo pasado. 
-Verbi modali 
- Adxectivos e pronomes indefinidos. 
- Verbos impersoais e pronominais 
 
Léxicos 
-Describir a paisaxe 
-Describir unha persoa 
 
 
unidade 2 de Nuovo Contatto B2- 
 
Funcionais. 
-Expresar acordo e desacordo 
-Expresar incredulidade 
 
Sintácticos 
 -“Sebbene, nonostante, malgrado, benche” + subxuntivo. 
- Forma pasiva con “andare” e “venire”. 
-conetores 
-Condicional presente 
-Pronomes combinados 
-Subxuntivo imperfecto 
- Subxuntivo nas interrogativas indirectas 
- A forma impersoal dun verbo reflexivo. “Ci si” 
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*Indíquese unicamente as unidades da Programación Didáctica nas que se traballaron as competencias e contidos. 

 
Léxicos 
- Lexico relativo ó medio ambiente. 
-Expresións da lingua coloquial 



2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Observacións e participación en clase, producións  orais e escritas indiviuais e en grupo, probas 
específicas. 

Instrumentos: 
Recollida e rexistro de tarefas, exposicións orais/debates e proba de progreso. 

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. 
 
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 anteriormente descritos. 

 

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. Actividades de  

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade): 

1. Modo de comunicación: Correo electrónico e Webex 
2. Temporalización: Dous días á semana 
3. Tarefas de actividades de lingua con enfoque comunicativo e orientado á accción e 

exercicios de repaso de gramática e léxico 
 

Materiais e recursos Arquivos de texto, Arquivos de audio, arquivos de video, ligazóns a materiais na internet, 
material escaneado e pdf 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias, 

se proceder. 

O profesorado informará a través do correo electrónico. 
 
 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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