
 
Programación Departamento de Chinés EOI Ourense. 

 

1   

 

 

 
 

 
1. NIVEL BÁSICO A1 

 
1.1. Descrición do nivel 

O alumnado que supere o nivel básico A1 será capaz de desenvolverse 

de forma elemental e satisfacer necesidades de tipo inmediato. Igualmente, 

poderá actuar en situacións moi cotiás mediando entre falantes de distintas 

linguas para facilitar a comunicación.  

O alumnado que acade este nivel disporá das competencias que lle 

permitan utilizar o idioma, oralmente e por escrito, de maneira eficaz e 

apropiada en situacións comunicativas moi concretas e predicibles relativas a 

necesidades inmediatas e que requiran comprender e producir textos orais e 

escritos moi breves e sinxelos nun rexistro neutro da lingua estándar.  

O alumnado que supere o nivel básico A1 será capaz de levar a cabo 

tarefas simples e cotiás sobre cuestións coñecidas e habituais. Igualmente, 

poderá actuar en situacións cotiás de comunicación mediando entre falantes de 

distintas linguas que non poidan comprenderse de forma directa.  

O alumnado que acade este nivel disporá das competencias que lle 

permitan utilizar o idioma, oralmente e por escrito, de maneira eficaz e 

apropiada en actividades comunicativas sinxelas e habituais relativas a 

necesidades inmediatas e que requiran comprender e producir textos breves 

que conteñan expresións e estruturas básicas e termos sinxelos de lingua 

estándar. Ao finalizar o nivel básico A1, o alumnado estará capacitado para:  

 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 
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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.  

 
6.2 Obxectivos xerais 

 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 r itmo 

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 
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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.  

 

6.3. Obxectivos específicos 

 
6.3.1. Actividades de comprensión de textos orais 

 Comprender o esencial en situacións nas que se utilicen frases moi 

sinxelas sobre temas moi frecuentes que se refiren ao ámbito persoal, 

sempre que se fale con lentitude e claridade.

 Seguir un texto moi breve articulado con claridade, con xeito e con 

pausas, no que se utilicen expresións moi sinxelas e habituais referidas a 

temas moi coñecidos ou a  necesidades inmediatas.

 Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lenta e claramente e 

seguir indicacións sinxelas e breves.

 Comprender a información esencial de pasaxes curtas gravadas que 

traten sobre asuntos cotiáns, que estean pronunciadas con lentitude e 

claridade e que conten con apoio visual ou anticipación do tema.

 

6.3.2. Actividades de produción e coprodución de textos 
orais 

 Establecer contactos sociais moi breves, de estrutura moi sinxela, 

utilizando e recoñecendo fórmulas habituais de inicio e peche da 
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conversa, tomando a palabra con cortesía.

 Pedir información e responder: a hora, os datos persoais, etc.
 

 Presentarse e intercambiar información básica e sinxela sobre si 

mesmo/a, e expresar gustos e intereses sobre temas moi cotiáns.

 Participar en conversas moi básicas sobre temas predicibles, facendo 

invitacións e propostas e reaccionando adecuadamente ante elas, e 

expresar sentimentos e opinións de forma básica.

 Interactuar para obter ou ofrecer bens e servizos ligados a necesidades 

inmediatas, sempre que se fale amodo e con estruturas moi sinxelas e 

habituais, e reaccionar adecuadamente.

 Solicitar, mediante preguntas sinxelas e directas, a colaboración da 

persoa interlocutora para entender e facerse entender.

 Recoñecer e reproducir os alfabetos fonéticos da lingua chinesa, as 

consoantes iniciais e as vogais finais.

 Pedir desculpas e dar as grazas.

 Expresar as súas propias ideas, preferencias, gustos e intención de forma 
sinxela.

 

 Pronunciar e distinguir os sons.
 

 Entoar correctamente as palabras.

 

6.3.3. Actividades de comprensión de textos escritos 

 Comprender carteis, letreiros ou textos moi breves e sinxelos que inclúan 

ou soliciten información persoal básica e que conteñan vocabulario moi 

frecuente.

 Comprender instrucións e indicacións breves relacionadas con actividades 

e situacións cotiás que conteñan información moi sinxela, especialmente se 

contan con apoio visual (anuncios, menús de restaurantes, folletos...)

 Comprender o sentido global e localizar información relevante en textos 

moi básicos e claramente estruturados relacionados con temas da súa 

experiencia.

 Comprender información específica e predicible en correspondencia 

persoal moi breve e sinxela.

 Comprender información relevante en noticias moi breves que conten con apoio 
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visual.


 

 Utilizar estratexias que faciliten a comprensión recorrendo a claves 

lingüísticas e non lingüísticas.

 
6.3.4. Actividades de produción e coprodución de textos 

escritos 

 Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal.
 

 Tomar notas a partir dunha información moi sinxela e predicible.
 

 Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e indicacións moi 

básicas relacionadas con actividades cotiás e de inmediata necesidade.

 Intercambiar correspondencia persoal breve e moi sinxela sobre temas da vida 
cotiá.

 

 Utilizar elementos coñecidos lidos nun texto escrito para elaborar os propios 

textos, e elaborar estes seguindo textos modelo.

 Coñecer os trazos básicos dos carácteres e a orde dos trazos.

 Recoñecer e producir os ideogramas básicos.
 

 Escribir 150-200 carácteres na forma simplificada.
 

 Encher os datos persoais nos tipos de formularios máis habituais.

 
 
 

6.3.5. Actividades de mediación 

 Transmitirlle oralmente a terceiras persoas información moi simple e 

predicible relativa a necesidades inmediatas ou aspectos do ámbito persoal 

contida en textos orais ou escritos, sempre que estes sexan moi breves e de 

estrutura moi sinxela, e estean articulados con moita lentitude e claridade, e 

con repeticións.

 Mediar en situacións moi cotiás e familiares, nas que se fale moi lenta e 

claramente, escoitando e transmitíndolle a terceiras persoas información moi 

simple e predicible, pedindo que se reformule o discurso con palabras 

máis sinxelas, aínda que teña que usar palabras soltas ou axudarse de 

elementos non lingüísticos.

 Repetir a información predicible contida en textos orais ou escritos moi 
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breves e sinxelos (letras de cancións ou estribillos, carteis…) coa axuda do 

dicionario e aínda que poida cometer erros na asignación do significado 

axeitado a algunha palabra.

 Ter en conta os distintos graos de formalidade, fórmulas de cortesía.

 Introducir a realidade sociocultural chinesa a través dos textos achegados 

polo profesorado.

 
6.4. Competencias e contidos 

Segundo o manual que seguimos para o desenvolvemento curso " El 

nuevo libro de chino práctico 1", durante o primeiro cuadrimestre traballaranse 

os contidos e competencias que se sinalan a continuación e que aparecen entre 

as leccións 1 e 4. No segundo cuadrimestre, traballaranse os condidos e 

competencias entre as leccións 5 e 7.  

Deste xeito, seguindo as leccións do manual, a temporalización será a 
seguinte:  

1. 你好: setembro-outubro.  

2. 你忙吗?: outubro-novembro  

3. 你是哪国人? :novembro  

4. 认识你很高兴: decembro-xaneiro.  

5. 餐厅在哪儿？febreiro  

6. 我们去游泳，好吗?: marzo  

7. 你认识不认识她 : abril-maio  

 

6.4.1. Competencias e contidos socioculturais e 
sociolingüísticos 

Fan referencia ao coñecemento e aplicación dos recursos que lle 

permitan ao alumnado comportarse e comunicarse con efectividade en 

diferentes situacións, tendo en conta os aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos máis básicos relativos aos diferentes ámbitos. Estes contidos 

deben enmarcarse nunha perspectiva intercultural e deberán estar integrados 

nas diferentes áreas temáticas á hora de elaborar os materiais didácticos.  

· Vida cotiá: distribución do día e rutina diaria, actividades de lecer...  
 

· Relacións persoais: estrutura e relacións sociais e familiares  

 
· Linguaxe corporal: expresións faciais, acenos, posturas, distancia 

interpersoal, contacto visual, calidade de voz (ton, volume...)  
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· Convencións sociais: fórmulas de cortesía en situacións da vida cotiá  

 

6.4.2. Competencias e contidos estratéxicos 

Fan referencia á capacidade do alumnado para aprender 

autonomamente, resolver as dificultades que lle poidan xurdir e ser consciente 

da súa propia aprendizaxe responsabilizándose do proceso dun xeito activo.  

1. As estratexias de aprendizaxe danlle a posibilidade ao alumnado de regular 

a súa aprendizaxe, así como de transformar e xestionar a nova información da 

lingua obxecto de estudo. Así o alumnado poderá:  

· Planificar o desenvolvemento da tarefa tendo en conta a situación de 

comunicación e o obxectivo que se pretende acadar.  

· Planificar a estrutura básica do texto.  
 

· Ensaiar o texto oral ou escrito.  
 

2. As estratexias de comunicación permiten mobilizar os propios recursos para 

poñer en funcionamento as actividades de lingua, así como establecer e 

manter a comunicación cos medios lingüísticos dispoñibles. Así, o alumnado 

poderá:  

· Utilizar estratexias sinxelas para comezar, manter ou rematar unha 
conversa breve.  

 

· Cooperar coa persoa interlocutora para facilitar a comprensión mutua.  
 

· Efectuar, de forma básica, as aclaracións e correccións necesarias 

para compensar dificultades e malentendidos na comunicación.  

· Consultar as posibles dúbidas e corrixir os erros.  
 

· Memorizar palabras e estruturas novas aprendidas.  

 

6.4.3. Competencias e contidos funcionais 

Fan referencia aos expoñentes que o alumnado precisa para 

desenvolver as funcións comunicativas nos diferentes contextos.  

Usos sociais da lingua:  

· Saudar e despedirse.  

· Presentarse ou presentar a alguén.  

· Dirixirse a alguén.  

· Pedir desculpas.  



 
Programación Departamento de Chinés EOI Ourense. 

 

8   

 

 

· Agradecer.  

· Felicitar.  

· Preguntar pola nacionalidade.  

· Convidar.  

· Interesarse por persoas.  

· Preguntar 

pola familia. Control 

da comunicación:  

· Manifestar comprensión e incomprensión.  

· Pedirlle confirmación da comprensión á persoa interlocutora.  

· Solicitarlle axuda á persoa interlocutora para facilitar a 

comprensión (p. ex., falar devagar, soletrear, repetir).  

· Preguntar o significado dunha palabra 

ou expresión. Información xeral:  

· Pedir e dar información sobre datos persoais.  
 

· Pedir e dar información sobre lugares, horarios, datas, prezos, 

cantidades e actividades.  

· Preguntar ou expresar se existe algo e se se sabe unha cousa.  

· Indicar posesión.  

· Indicar onde e cando ocorre algo.  

· Referirse a accións 

cotiás presentes. Opinións e 

valoracións:  

· Expresar intereses, preferencias e gustos.  

· Afirmar e negar algo.  

· Mostrar acordo e satisfacción.  

· Expresar coñecemento ou descoñecemento e seguridade ou 

inseguridade. Petición de instrucións e suxestións:  

· Pedir axuda, obxectos e servizos.  

· Invitar, e reaccionar adecuadamente.  

 

6.4.4. Competencias e contidos discursivos 

Fan referencia ao coñecemento, comprensión e aplicación das 

competencias discursivas básicas que lle permitan ao alumnado producir e 

comprender, en situacións moi habituais, textos coherentes con respecto ao 

contexto en que se producen e que presenten unha cohesión interna que facilite 
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a súa comprensión.  

Traballarase a seguinte tipoloxía de textos escritos: 
 

· Listaxes  
 

· Horarios  
 

· Billetes e entradas  

 
· Correspondencia persoal e formal (cartas, postais, mensaxes 

electrónicas...)  
 

· Dicionarios  
 

· Folletos informativos ou publicitarios  
 

· Notas e mensaxes  
 

Traballarase a seguinte tipoloxía de textos orais: 

 
· Conversas cara a cara  

· Conversas telefónicas moi sinxelas.  

 

6.4.5. Competencias e contidossintácticos 

Fan referencia ás capacidades do alumnado á hora de seleccionar e 

usar estruturas de lingua en función da súa pertinencia para acadar a intención 

comunicativa en cada actividade de lingua.  

 nome. Substantivo e adxectivo.  

 artigo.  

 pronome persoal. Clases, formas e usos máis habituais  

 demostrativo. Formas, contraccións e usos  

 posesivo. Formas e usos  

 Oración de predicado verbal, oración de predicado nominal, 

oración de predicado adxectival.  

 Os cuantificadores. Numerais cardinais e ordinais. Outros 

cuantificadores elementais moi usuais.  

 Introdución ós clasificadores en chinés.  

 As partículas interrogativas, exclamativas e relativas de uso máis común  

 verbo. Formas de uso máis habitual para expresar estados, 

accións, eventos, procesos e realizacións  

 adverbio. Formas máis comúns para expresar afirmación, 

negación, modo, tempo, lugar e dirección.  

 As preposicións, os conectores e os enlaces de uso máis frecuente.  
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 A oración simple afirmativa, negativa, exclamativa, imperativa e 

interrogativa. Estrutura e orde dos seus elementos en chinés.  

 

6.4.6. Competencias e contidosléxicos 

Os contidos léxicos deberanse adaptar ás realidades socioculturais dos 

países das linguas obxecto de estudo, á organización de cada nivel, ás 

necesidades e dificultades de aprendizaxe do alumnado e ás actividades de 

lingua. Estes contidos fan referencia á capacidade do alumnado para recoñecer, 

comprender e usar o léxico que lle permita desenvolverse nos temas que se 

relacionan.  

· Actividades cotiás: hábitos e horarios...  

· Identificación persoal: datos persoais e de contacto…  

· Relacións familiares e sociais: parentesco, formas de tratamento 
sinxelas...  

 

· Tempo libre e ocio: actividades de lecer, actividades culturais, 

afeccións e intereses...  

· Traballo e profesións: actividades profesionais máis habituais...  
 

· Viaxes: nomes de países e xentilicios,  

 

6.4.7. Competencias e contidos fonéticos e fonolóxicos (para as 

actividades de lingua orais) e ortotipográficos (para as 

actividades de lingua escrita) 

Fan referencia á capacidade do alumnado para recoñecer, seleccionar e 

producir os patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis 

común, así como os elementos gráficos e as convencións ortográficas máis 

elementais para comprender os significados e intencións comunicativas xerais 

asociados a eles.  

 
Os elementos fonéticos do idioma chinés son aqueles símbolos fonéticos 

que se forman para pronunciar o carácter. A unidade fonética do chinés 

moderno é a sílaba, que se compón de tres elementos: a consoante inicial, a 

vogal final e o ton.  

· Correspondencia entre grafías e fonemas.  
 

· A entoación e o recoñecemento e produción dos tons  

 
· Estrutura silábica  
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· Recoñecemento dos radicais básicos.  

 

· Ortografía das palabras estranxeiras de uso moi frecuente  
 

· Orde dos trazos dos caracteres  

 
· Os tons "ā ē ī ō ū" (primeiro ton), "á é í ó ú" (segundo ton), "ă ĕ ĭ 

ŏ ŭ" (terceiro ton), "à è ì ò ù " (cuarto ton) e ton neutro.  

· Recoñecemento e produción dos ideogramas básicos  
 

· Usos básicos dos signos ortográficos e de puntuación máis 
frecuentes.  

 
· Recoñecemento e produción dos sons vocálicos finais 

(ê,ai,ei,ao,ou,an,en,ang,eng,er,i,i,ia,ie,iao,iu,ian,in,iang,ing,u,ua,

uo,uai,ui,uan,  

un,uang,ueng,ong,u,ue,uan,un,iong) e 

consonánticos iniciais (b ,p ,m ,f ,d ,t ,n ,l ,g ,k ,h ,j 

,q ,x ,zh ,ch ,sh ,r ,z ,c ,s).  

 
6.5. Avaliación 

 
6.5.1. Criterios de avaliación para a comprensión de textos 

orais 

 Comprende os puntos principais e a información esencial do texto, 

aplicando os aspectos socioculturais e sociolingüísticos máis básicos 

relativos á vida cotiá, ás condicións de vida, ás relacións persoais, á 

linguaxe corporal e ás convencións sociais das culturas en que se usa o 

idioma.

 Recoñece o léxico oral máis básico e de uso máis común relativo a 

temas moi frecuentes ou a necesidades inmediatas e aspectos do ámbito 

persoal, e pode deducir do contexto e do contexto o significado probable 

de palabras ou frases que descoñece.

 Discrimina os patróns sonoros e de entoación de uso máis común.

 
6.5.2. Criterios de avaliación para a produción e 

coprodución de textos orais 

 Coñece e utiliza estruturas sintácticas moi sinxelas e de uso moi 

frecuente para producir textos orais moi breves e de estruturas moi 
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sinxelas e habituais, empregando os recursos de cohesión máis básicos 

para enlazar palabras ou grupos de palabras.

 Manexa un repertorio básico de expresións sinxelas e fixas que lle 

permiten comunicarse de forma comprensible, con pausas, titubeos e 

reformulacións.

 Interactúa de maneira sinxela en intercambios moi breves, articulados de 

forma lenta e clara, facendo preguntas e dando respostas para asegurar 

a comunicación e usando rutinas sinxelas básicas para iniciar e pechar a 

quenda de palabra, aínda que pode presentar algunhas incorreccións que 

non imposibilitan a comunicación.

 Coñece e utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral moi básico e 

limitado suficiente para dar e obter información sobre temas moi 

frecuentes ou necesidades inmediatas e aspectos do ámbito persoal, 

utilizando normas básicas e sinxelas de

cortesía e expresións temporais sinxelas, aínda que pode presentar 

algunhas incorreccións que non imposibilitan a comunicación.  

 Pronuncia e entoa de maneira suficientemente clara, aínda que resulte 

moi evidente o acento estranxeiro ou cometa erros que non imposibiliten 

a comunicación e sexa necesaria a colaboración da persoa interlocutora.

 

6.5.3. Criterios de avaliación para a comprensión de textos 
escritos 

 Sabe aplicar as estratexias máis adecuadas en cada caso para a 

comprensión dos puntos esencias e a información principal do texto.

 Comprende o léxico escrito máis básico e de uso máis común relativo a 

temas moi frecuentes ou a necesidades inmediatas e aspectos do ámbito 

persoal, e pode deducir do contexto e do cotexto o significado probable 

de palabras ou frases que descoñece.

 Recoñece os valores e significados asociados ás convencións de 

formato, tipográficas, ortográficas e de puntuación máis elementais.

 

6.5.4. Criterios de avaliación para a produción e 

coprodución de textos escritos 

 Produce textos escritos moi breves e de estruturas moi sinxelas e 

habituais, p.ex. copiando modelos de textos de características similares 
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ou planificando e ensaiando o texto. Para levalo a cabo, utiliza estruturas 

sintácticas moi sinxelas e de uso moi frecuente e emprega os recursos 

de cohesión textual máis básicos (repetición léxica e conectores moi 

comúns).

 Coñece e utiliza adecuadamente un repertorio léxico escrito moi básico, 

suficiente para dar e obter información sobre temas moi frecuentes ou 

necesidades inmediatas e aspectos do ámbito persoal, aínda que pode 

presentar algunhas incorreccións que non imposibilitan a comunicación.

 Utiliza as regras ortográficas, os signos de puntuación e as 

convencións formais máis elementais.



6.5.5. Criterios de avaliación para a mediación 

 É capaz de actuar tendo en conta os aspectos básicos máis xerais da 

comunidade de falantes, aínda que poida cometer incorreccións no seu 

comportamento.

 Identifica a información básica e predicible que debe transmitir, aínda 

que teña que solicitar repeticións ou reformulacións e contar coa axuda 

do dicionario, e poida cometer erros.

 Repite ou reformula o dito de maneira máis sinxela para facerlles máis 

comprensible a mensaxe ás persoas destinatarias, podendo axudarse de 

elementos non lingüísticos ou da colaboración doutras persoas.

 

6.5.6. Mínimos esixibles en A1 

O alumno é capaz de:  

· Comprende parte das cuestións simples feitas por un interlocutor.  

· Expón de maneira básica un repertorio sinxelo que lle permita 

comunicarse aínda que sexa con certas dificultades.  

· Recoñece e emprega unha serie de caracteres básicos de uso frecuente.  

· É capaz de interpretar e extraer información primordial sobre preguntas 

básicas en chinés.  

 


