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Nivel A1. - 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. 

Producir e coproducir 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, así como a colaboración da persoa 
interlocutora para facerse entender. 

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. 
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. 
Mediar 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. 

Módulos: 
 1, 2, 3, 4 

do método Menschen A1.1 
/ da programación 

 

Unidad 13 do método 
Menschen A1.2 / da 

programación 

2. Nivel A1 - Avaliación e cualificación 

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/ou proba de 
progreso 
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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. Cualificación obtida na proba parcial de progreso 

2. Avaliación 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. 

En ningún caso se minorizará a cualificación obtida, se é o caso, na proba parcial de progreso. 

 

 No caso do alumnado que teña obtido avaliación positiva nas probas de febreiro, as valoracións das actividades 
realizadas telematicamente durante o estado de alarma teranse en conta exclusivamente para aumentar a 
cualificación, en aplicación do e establecido no punto 10.6 das 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. 

3. Nivel A1 - 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, exercicios de gramática 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade): 

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

Modo de comunicación:  

Grupos A1.1, A1.2 + A1.5:  

 Google Drive: plataforma con material (esquemas semanais), ligazóns, vídeos, audios, exercicios, fichas, corrección de 
textos escritos a través de Google Drive, test en Google Formularios con diferentes actividades 

 Gmail (e Google Calendario): Modo de comunicación co alumnado e información xeral. 
 Videoconferencias en Cisco Webex: entre unha e dúas sesión semanais con grupos de entre dous e catro alumnos para 

practicar a expresión oral e traballar contidos novos 

Temporalización: ata o 11 de maio de 2020 envío de plans semanais con actividades e exercicios, máis unha sesión de 
videoconferencia de 60 minutos;  a partir do 11 de maio, procedemento como en clases presenciais con dúas sesións de 
videoconferencia de aprox. 50 minutos con grupos reducidos co obxectivo de repasar contidos, practicar a expresión oral e 
traballar contidos novos. 

Grupos A1.3, + A1.4: 
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 Edmodo: plataforma con materiais (PDF, Word), vídeos, audios, ligazóns, exercicios, fichas, correccións, sistema para 
premiar o progreso, enquisas 

 Google Drive e Jamboard: (pizarra dixital para traballar online), vídeos, audios, probas en Google Formularios 
 Gmail (e Google Calendario): Modo de comunicación co alumnado e información xeral. 
 Videoconferencias en Cisco Webex: entre unha e dúas sesións semanais con grupos de entre dous e catro alumnos 

para practicar a expresión oral e resolución de dúbidas 
 Padlet: ferramenta que sirve para crear murais online nos que poden participar activamente os alumnos dende as 

súas casas 
 Canva: para crear infografías 

Temporalización: ata o 14 de maio de 2020 envío de plans semanais con explicacións de contidos e actividades, máis unha 
sesión de videoconferencia de 40 minutos;  a partir do 15 de maio o obxetivo é: repasar contidos, repasar 
vocabulario,  practicar a expresión escrita e para practicar a  expresión oral organizar as conexións de videoconferencia en 
parellas. 

 

Materiais e recursos 
Libros de texto, Google Drive, Cisco Webex, Edmodo, arquivos de texto, arquivos de audio, arquivos de video, ligazóns a 
materiais na internet. 

4. Nivel A1 - 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. 
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Nivel B1.1 - Obxectivos xerais e competencias e contidos imprescindibles 

Obxectivos xerais Competencias e 
contidos  

Comprender o sentido xeral, as ideas principais e os detalles relevantes dun discurso breve ou de extensión media sobre temas 
coñecidos, cunha estrutura clara, articulado con nitidez en lingua estándar e a velocidade lenta, transmitido por calquera canle, 
sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poida volver escoitar. 

 

Producir e coproducir descricións sinxelas e realizar breves discursos presentados como unha secuencia de elementos nos que 
se responda a preguntas ou se confirmen informacións sinxelas sobre temas da vida cotiá e do seu ámbito profesional, cun grao 
razoable de corrección e fluidez que permitan manter a interacción, aínda que sexa evidente o acento estranxeiro e as pausas 
para planificar o discurso. 

 

Comprender o esencial, os puntos principais e os detalles relevantes, en textos breves ou de extensión media que traten asuntos 
cotiáns, habituais ou do seu interese, escritos en lingua estándar, cunha estrutura clara e ben organizados desde o punto de vista 
da forma e do contido. Extraer información concreta e sinxela, podendo identificar a idea principal.  

 

Producir e coproducir textos breves e sinxelos sobre temas cotiáns , suficientemente estruturados e adecuados ao contexto 
(destinatario/a, situación, propósito) en secuencias lineais, onde conte experiencias sinxelas relacionadas con acontecementos 
reais ou imaxinados, onde se expliquen plans. 

 

Mediar entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas, oralmente ou por escrito, transmitindo o sentido xeral da 
información e as opinións, sobre asuntos cotiáns do seu interese, en lingua estándar. 

 
 

Unidades: 
 1, 2, 3, 4 

do método 
Schritte 

international 
neu B1.1 

completadas 
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2. Nivel B1.1 - Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

 

Procedementos: 

observacións, análise das producións orais e escritas, intercambios orais, probas específicas, participación en 
traballos individuais e/ou en grupo, exposicións orais e debates. 

Instrumentos: 

recollida e rexistro de tarefas, traballos entregados, exposicións orais/debates e/ou 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. Cualificación obtida na proba parcial de progreso 

2. Avaliación 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 o 13 de 
marzo. 

En ningún caso se minorizará a cualificación obtida, se é o caso, na proba parcial de progreso. 
 

3. Nivel B1.1 - 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, práctica dalgúns aspectos gramaticais pertinentes e vocabulario. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade): 

Grupos B1.1-1 e B.1-2 

Tarefas de actividades de lingua cun enfoque comunicativo e orientado á acción. 

Modo de comunicación:  

 Gmail : Modo de comunicación co alumnado e información xeral 
 Google Drive: corrección de textos escritos a través de Google Drive, . 
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 Videoconferencias en Cisco Webex: entre unha e dúas sesión semanais con grupos de entre dous e catro alumnos 
para practicar a expresión oral e traballar contidos novos 

 

Temporalización: dúas sesións semanais por medio de correo electrónico que inclúen tarefas de todas as  destrezas, ademais 
dunha folla de respostas para remitir ao profesor dúas veces por semana. Ata o 15 de maio alternancia cada dúas semanas 
dunha sesión de video- conferencia entre 60 e 90 minutos para a práctica da expresión oral e a aclaración e revisión de 
contidos. Seguirase con ese plan ata o final das actividades lectivas, podendo aumentar a frecuencia das videosconferencias a 
unha sesión semanal aparte das sesións de tarefas remitidas ao alumnado con outras actividades.  

Materiais e recursos 
Libros de texto ‘Schritte international neu 5’ (Ed. Hueber), Google Drive, Cisco Webex, arquivos de texto, de audio ou vídeo, 
gravacións propias con QuickTime e PhotoBooth para presentación de tarefas ou contidos, documentos de autocorrección 
como solucionarios ou chaves de exercicios,  ligazóns a materiais na internet como ‘Deutsche Welle’, ‘Youtube’, etc.  

4. Nivel B1.1 - 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 ao través das súas redes sociais 

 

  



Páxina 9 de 11 
 

Nivel C1.1. - Obxectivos xerais e competencias e contidos imprescindibles 

Obxectivos xerais Competencias e contidos  

Comprender, a intención e o sentido xeral, as ideas principais, a información importante, os aspectos e 
detalles relevantes e as opinións e actitudes, nunha ampla gama de textos orais extensos, precisos e 
detallados, mesmo cando a velocidade de articulación sexa alta e as relacións conceptuais non estean 
sinaladas explicitamente, sempre que poida confirmar algúns detalles. 

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, nunha ampla gama de textos escritos 
extensos, precisos e detallados, conceptual e estruturalmente complexos, mesmo sobre temas fóra do seu 
campo de especialización. 

Producir e coproducir textos escritos extensos e detallados, resaltando as ideas principais, ampliando e 
defendendo os seus puntos de vista con ideas complementarias e exemplos, rematando cunha conclusión 
apropiada. Para iso empregarán de maneira correcta e consistente, estruturas gramaticais e 
convencións ortográficas complexas, de puntuación e de presentación do texto. 

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

 
 

Unidades: 
 1, 2, 3 

do método Sicher!C1.1 completadas 
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2. Nivel C1.1 - Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

 

Procedementos: 

observacións, análise das producións, intercambios orais, probas específicas, participación,  traballos individuais e/ou en 
grupo, exposicións orais/debates 

Instrumentos: 

recollida e rexistro de tarefas,  proba de progreso, taboa de seguimento, correccións e comentarios ao/do alumnado 

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. Cualificación obtida na proba parcial de progreso 

2. Avaliación 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 o último día de 
clase presencial. 

En ningún caso se minorizará a cualificación obtida, se é o caso, na proba parcial de progreso. 
 

Proba extraordinaria 
de setembro 

Basearase nos obxectivos, competencias e contidos básicos desta PD 
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3.Nivel C1.1. - 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,exercicios de gramática,  mediación 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade): 

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

Modo de comunicación: 

 Gmail: Modo de comunicación co alumnado e envío de correccións 
 Google Drive: compartir arquivos de audio, video, texto. Documento coas instrucions para completar as tarefas, o 

procedemento para uso de programas e Apps e para a corrección das tarefas entregadas 
 WhatsApp: principalmente para resolver cuestións técnicas  
 Cisco Webex: para as clases online 
 Kahoot!,: para tarefas de reforzo 
 Speaking Photo: para algunha tarefa de expresión oral 
 Blinklearning: a partir de maio para o libro dixital, acceso aos audios 
 Schooltas: ata maio para o libro dixital, acceso aos audios 
 Puntualmente tamén outras aplicacións. 

Temporalización: dúas sesións semanais por medio de: 

 Google Drive, correo electrónico e Cisco Webex para as videoconferencias.. A partir de maio unha sesión semanal de 
videoconferencia de 1,5-2h para a práctica da expresión oral, da mediación e aclaración de dubidas. A outra sesión semanal 
é para a práctica das demais destrezas.  Seguimos así at final das actividades lectivas. 

Materiais e recursos 
  Libro de clase,  arquivos de texto, arquivos de audio, arquivos de video, ligazóns a materiais na    

  internet, Active Inspire, Audacity... 

4. Nivel C1.1 - 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 ao través das súas redes sociais. 

 


