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12. CURSOS MONOGRÁFICOS 

 
1. CH-PUB-XER-A1-30A-1/2. Introdución á cultura e ó idioma 

chinés. 

Obxectivos:  

Dar a coñecer aspectos variados da cultura e vida chinesa, xa que, 

pese a que nos últimos anos China ocupa os xornais e cada ano supera con 

creces as previsións realizadas por organismos internacionais en canto o seu 

crecemento económico e desenvolvemento industrial, comercial, tecnolóxico e 

cultural continúa a ser descoñecido e hermético en xeral para o cidadán 

occidental. Dentro destes aspectos culturais, tamén se fará unha pequena 

aproximación ao idioma chinés.  

Contidos: 
 

Traballaranse as claves para coñecer o país e os seus aspectos culturais. 

Entre eles destacamos:  

 Aspectos xerais como poboación, xeografía...  

 Percorrido histórico.  

 Situación actual do país: Política, economía e relacións 
internacionais.  

 Coñecer china: Idioma, crenzas, gastronomía...  
 
 

Metodoloxía 

As sesións constarán de dúas partes. Unha na que o docente expón e 

desenvolve un punto cultural concreto e outra na se traballarán contidos 

básicos relacionados co idioma chinés.  

Materiais 

O material sácase de calquera fonte como son audios gravados, 

manuais, libros de texto, internet, métodos de referencia etc.  

Temporalización 

Haberá un monográfico de 30 horas (26 presenciais e 4 de traballo 

individual na casa), os venres de 16:00–18:00 horas (Grupo 30A-1), durante o 

primeiro cuadrimestre e repetirase durante o segundo cuadrimestre do curso 

(Grupo 30B-1) os luns de 20:00 a 22:00.  

 
Avaliación 

Farase unha avaliación continua, condición sine qua non para reaxustar 
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en todo momento os obxectivos e a metodoloxía de tal maneira que propicie a 

aprendizaxe do alumnado.  

A superación destes cursos non dará lugar á obtención de certificados 

do nivel, non obstante, a EOI poderá certificarlle ao alumnado que así o solicite 

as horas cursadas e o seu aproveitamento.  

A cualificación será de “apto” ou “non apto” segundo a participación do 

alumnado na aula, así como o traballo individual.  
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2. CH-PUB-XER-A2-30A-1. Reforzo das destrezas 

comunicativas para alumnado de A2 

Obxectivos:  

Fronte ás dificultades que atopa gran parte do alumnado de A2 de 

chegar a un nivel no cal se sente cómodo á hora de levar a cabo tarefas 

simples e cotiás sobre cuestións coñecidas e habituais, este curso ponse 

como obxectivo investigar máis de preto cales son as lagoas e os obstáculos 

que atopa o alumnado á hora de comunicar e poñerlles remedio. Este 

achegamento quérese realizar sen a presión do seguimento da programación 

didáctica dos cursos oficiais, e será ante todo pragmático.  

 

Contidos: 
 

Todos os contidos funcionais, sociolingüísticos, socioculturais, 

estratéxicos, discursivos, sintácticos, léxicos e fonéticos que fagan falta para 

realizar con éxito as tarefas comunicativas a cumprir. Entre eles destácanse:  

 Viaxes.  

 O clima, condicións atmosféricas e ambiente.  

 Alimentación  

 Servizos públicos  

 Saúde e coidados físicos.  

 Identificación persoal.  

 Tempo libre e ocio.  

 Traballo e profesións.  

 
Metodoloxía: 

 

A partir de tarefas comunicativas analizaranse as dificultades atopadas 

polo alumnado, íllanse e clasifícanse os problemas e faranse exercicios sobre 

eles. Despois exporanse tarefas similares para favorecer a aplicación do 

aprendido. Paralelamente faranse exercicios sistemáticos sobre as dificultades 

atopadas, o cal permite ao alumnado practicar e interiorizalos en calquera 

momento.  

 
Materiais 

 
O material sácase de calquera fonte como son audios gravados, 

manuais, libros de texto, internet, métodos de referencia etc.  

Temporalización 
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O monográfico será de 30 horas (26 presenciais e 4 de traballo 

individual na casa), os luns de 20:00–22.00 horas. Levarase a cabo durante o 

primeiro cuadrimestre.  

Avaliación 
 

Farase unha avaliación continua, condición sine qua non para reaxustar 

en todo momento os obxectivos e a metodoloxía de tal maneira que propicie a 

aprendizaxe do alumnado.  

A superación destes cursos non dará lugar á obtención de certificados 

do nivel, non obstante, a EOI poderá certificarlle ao alumnado que así o solicite 

as horas cursadas e o seu aproveitamento.  

 

A cualificación será de “apto” ou “non apto” segundo a participación do 

alumnado na aula, así como o traballo individual.  
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3. CH-PUB-XER-B1 30B-1. Reforzo das destrezas 

comunicativas para alumnado de B1 

Obxectivos 

Fronte ás dificultades que atopa gran parte do alumnado de B1 de 

chegar a un nivel no cal se sente cómodo á hora de levar a cabo tarefas 

simples e cotiás sobre cuestións coñecidas e habituais, este curso ponse 

como obxectivo investigar máis de preto cales son as lagoas e os obstáculos 

que atopa o alumnado á hora de comunicar e poñerlles remedio. Este 

achegamento quérese realizar sen a presión do seguimento da programación 

didáctica dos cursos oficiais, e será ante todo pragmático.  

 
Contidos 

Todos os contidos funcionais, sociolingüísticos, socioculturais, 

estratéxicos, discursivos, sintácticos, léxicos e fonéticos que fagan falta para 

realizar con éxito as tarefas comunicativas a cumprir. Entre eles destácanse:  

 Actividades da vida diaria.  

 Educación e estudio.  

 Compras e actividades comerciais.  

 Contorna natural.  

 Vivenda, fogar e contorna.  

Metodoloxía 
 

A partir de tarefas comunicativas analizaranse as dificultades atopadas 

polo alumnado, íllanse e clasifícanse os problemas e faranse exercicios sobre 

eles. Despois exporanse tarefas similares para favorecer a aplicación do 

aprendido. Paralelamente faranse exercicios sistemáticos sobre as dificultades 

atopadas, o cal permite ao alumnado practicar e interiorizalos en calquera 

momento.  

Materiais 

O material sácase de calquera fonte como son audios gravados, 

manuais, libros de texto, internet, métodos de referencia etc.  

Temporalización 

O monográfico será de 30 horas (26 presenciais e 4 de traballo individual na 
casa),  

 

os venres de 16:00–18.00 horas, durante o segundo cuadrimestre do curso.  
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Avaliación 

Farase unha avaliación continua, condición sine qua non para reaxustar 

en todo momento os obxectivos e a metodoloxía de tal maneira que propicie a 

aprendizaxe do alumnado.  

A superación destes cursos non dará lugar á obtención de certificados 

do nivel, non obstante, a EOI poderá certificarlle ao alumnado que así o solicite 

as horas cursadas e o seu aproveitamento.  

A cualificación será de “apto” ou “non apto” segundo a participación do 

alumnado na aula, así como o traballo individual.  

 


