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1. LIMIAR 

1.1. Marco legal 

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, modificada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a 
mellora da calidade educativa, establece no seu artigo 59.1 que as ensinanzas de idiomas de réxime 
especial se organizan nos niveis básico, intermedio e avanzado e que os ditos niveis se corresponderán, 
respectivamente, cos niveis A, B e C do Marco común europeo de referencia para as linguas (MCERL), 
que se subdividen, á súa vez, nos niveis A1, A2, B1, B2, C1 e C2. 

O Real decreto 1041/2017, do 22 de decembro, fixa as esixencias mínimas do nivel básico para os 
efectos de certificación e o currículo básico dos niveis intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 e 
avanzado C2 dos idiomas impartidos nas escolas oficiais de idiomas, co fin de asegurar unha formación 
común e garantir a validez dos certificados correspondentes. 

O Decreto 81/2018, do 19 de xullo, polo que se establece o currículo dos niveis básico A1, básico A2, 
intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 e avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de réxime 
especial na Comunidade Autónoma de Galicia, dispón, no seu artigo 6.2 que a consellería competente 
en materia de educación establecerá o procedemento para a elaboración das guías curriculares de cada 
idioma, que serán comúns para todos os centros e deberán desenvolverse mediante as correspondentes 
programacións didácticas. 

O Real decreto 1/2019, do 11 de xaneiro, establece os principios básicos comúns de avaliación 
aplicables ás probas de certificación oficial dos niveis intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1, e 
avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de réxime especial.   

Por último cómpre facer referencia á Resolución do 25 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de 
Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a preinscrición, admisión, 
matrícula e organización académica nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2022/23. 

 

1.2. Contexto educativo 

1.2.1 EOI de Pontevedra 

A Escola Oficial de Idiomas (E.O.I.) de Pontevedra é un centro público de réxime especial 
dependente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia. O centro 
creouse en 1987, trasladándose finalmente ao actual edificio da rúa Celso Emilio Ferreiro s/n 36005, 
construído especificamente para tal fin no lugar da Xunqueira do Lérez, no maior espazo educativo 
da cidade. 

Desde o punto de vista socioeconómico, a procedencia do alumnado é moi diversa e unha parte 
provén do sector servizos (comercio, hoteis, restaurantes). Os servizos públicos (sanidade, 
educación, universidade e Administración en xeral) tamén teñen grande importancia na cidade de 
Pontevedra e na súa área de influencia. 

O edificio da sede central está distribuído en dous andares en forma de “L” e conta co mobiliario e a 
dotación tecnolóxica propias dun centro educativo destinado ao ensino de idiomas. 

Na E.O.I. impártense os seguintes idiomas: alemán, francés, galego, inglés, italiano e portugués. 

Ademais, a escola conta con tres extensións: A Estrada (francés e inglés), Lalín (francés e inglés) e o 
Valle-Inclán (inglés), instituto de ensinanza secundaria da cidade de Pontevedra. 

Na actualidade a escola conta con 50 profesores,  que son o claustro da escola incluindo as seccións 
e as medias xornadas en total, 3 auxiliares de conversa ( inglés, alemán e francés), 4 auxiliares 
administrativos (1 deles para That’s English), 4 conserxes, 4 auxiliares de secretaría dos que hai 
uhna baixa que non está cuberta e 2 persoas de limpeza.  

Ademais, a EOI presenta a seguinte tipoloxía de oferta educativa: 

1. Cursos oficiais presenciais: Son anuais e a duración de cada curso nos distintos niveis é de 
120 horas ao longo do curso académico. Os grupos correspondentes a estes cursos terán unha 
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carga lectiva de 4 horas semanais, distribuídas, con carácter xeral, en dúas sesións lectivas 
semanais de 2 horas cada unha, preferentemente en días alternos. 

 
2. Cursos intensivos: impártense as 120 horas correspondentes a un curso anual nun só 

cuadrimestre, de forma que o alumnado poida completar dous cursos dun mesmo nivel, se é o 
caso, nun curso académico. Os grupos correspondentes a estes cursos terán unha carga lectiva 
de 8 horas semanais, distribuídas, con carácter xeral, en catro sesións lectivas semanais de 2 
horas de duración. 
 

3. Cursos de nivel integrado: Tendo en conta as circunstancias especiais que concorren na 
aprendizaxe da lingua galega e do portugués, as escolas poderán ofertar, nos niveis básico A1 e 
A2 e intermedio B1 destas ensinanzas unha modalidade de formación, baixo a denominación de 
«curso de nivel integrado A2 e curso de nivel integrado B1», cunha duración de 60 horas en que 
se imparten os contidos básicos establecidos no currículo correspondente para cada nivel. 

-  

4. Cursos de inglés a distancia (cursos do programa That’s English) 
 

5. Cursos semipresenciais de inglés e alemán. 
 

6. Cursos de actualización, perfeccionamento e especialización   

 Cursos de formación do profesorado: Cursos de actualización lingüística e comunicativa 
para o profesorado (CALC).  

 Cursos de formación en idiomas para o profesorado sobre distintos ámbitos específicos 
relacionados coa práctica docente. Estes cursos terán carácter modular e a súa duración 
poderá ser de 30, 60 ou 120 horas (CFR) 

 Cursos preparatorios para a obtencire distintos  respondente para cada nivel.medio B1 
des 

Finalmente, cómpre mencionar o alumnado libre que concorre ás probas de certificación nunha 
única convocatoria. Será a Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional a que organizará 
a dita convocatoria das probas para a obtención dos certificados de nivel básico A2, intermedio B1, 
intermedio B2 e avanzado C1, nas datas que esta determine, non máis tarde do mes de febreiro.  

 

1.2.2 Departamento de alemán 

 Recursos humanos 1.2.1.1.

 Membros do departamento 1.2.1.1.1.

Neste curso escolar o departamento de alemán conta co seguinte persoal docente:  

 Aykan, Bartug 

  Barreira Rodríguez María Jesús hasta a incorporación de Barreiro García, Mª Carmen (xefa 
de dpto.) 

 Rivera Castiñeiras, Santiago 

 Sueiro Orallo, Irene 

 Viñas Gallego, Alba 

 

 
- O departamento de alamán conta cun lector que está nomeado, no obstante solicitou 

incorporarse mais tarde por motivos personais. 
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 Grupos de alemán no curso 2022 - 2023 1.2.1.1.2.

No presente curso 2022 – 2023  o departamento de alemán imparte docencia presencial a 18 grupos: 

 1º de NB, cinco grupos:  AL-A1-1, AL-A1-2, AL-A1-3, AL-A1-4, AL-A1-5 

 2º de NB, catro grupos:  AL-A2-1, AL-A2-2, AL-A2-3, AL-A2-4 

 NB Monográfico:  AL-PUB-XER-A1-A2-60B 

 1º de NI B1, un grupo:  AL-B1.1 

 2º de NI B1, dous grupos:  AL-B1.2-1, AL-B1.2-2  

 NI B2, dous grupos:   AL-B2-1,  AL-B2-2  

 1º de NA C1, un grupo:  AL-C1.1  

 2º de NA C1, dous grupos:  AL-C1.2-1, AL-C1.2-2 

 NA Monográfico:  AL-PUB-XER-C1-60 A 

 

No presente curso 2022 – 2023  o departamento de alemán imparte docencia  semipresencial de un 
grupo: 

 1º de NI B1, un grupo:  AL-SEMI-B1.1 

 

Alén disto, realizaranse, sempre que for posible, actividades extraescolares para atender as 
necesidades dos grupos de alemán. 

 

 Recursos físicos 1.2.1.2.

 Materiais e recursos didácticos do departamento 1.2.1.2.1.

O departamento conta con fondos, que abranguen os seguintes tipos de materiais: 

 Libros de texto dos cursos actualmente impartidos e outros 

 Libros de lectura recomendados para o curso actual e outros 

 Materiais didácticos sobre aspectos da sociedade e cultura dos países de fala alemá, as 
distintas destrezas (C.T.E., C.T.O., P.C.T.E., P.C.T.O. e ME) e competencias (léxico, 
gramática, etc.). Os materiais inclúen libros de actividades, carteis, material audiovisual… 

 Xogos didácticos 

 Obras de consulta: dicionarios bilingües e monolingües, gramáticas, obras sobre historia e 
cultura dos países de fala alemá... 

 Películas alemás 

 Dous ordenadores con conexión a Internet, por medio dos cales se poden descargar materiais 
auténticos para a súa posterior utilización na aula: audicións de entrevistas e boletíns de 
noticias; textos de lectura obtidos p.ex. das edicións electrónicas dos principais diarios en 
lingua alemá, receitas de cociña, etc. 

 

 Recursos nas aulas 1.2.1.2.2.

As aulas están dotadas de recursos informáticos como ordenadores, canón e acceso a Internet.  
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 Recursos de alemán na biblioteca 1.2.1.2.3.

Os fondos de alemán na biblioteca do centro están consitutídos por unha variedade de materiais: 

 Libros de texto dos cursos actualmente impartidos e dos cursos anteriores 

 Libros de lectura recomendados para o curso actual e os anteriores 

 Materiais didácticos sobre aspectos da sociedade e cultura dos países de fala alemá, as 
distintas destrezas (C.T.E., C.T.O., P.C.T.E., P.C.T.O. e ME) e competencias (léxico, 
gramática, etc.). 

 Obras de consulta: dicionarios bilingües e monolingües, gramáticas, obras sobre historia e 
cultura dos países de fala alemá. 

 Películas (DVD), libros de banda deseñada, literatura xuvenil e best-séllers internacionais en 
lingua alemá. 

O obxectivo que se persegue con ditas adquisicións artéllase arredor de dous eixes: 

 contribuír á dinamización do uso da biblioteca por parte do alumnado do centro 

 animar os usuarios da biblioteca á lectura en idioma alemán a través dunha proposta de textos 
que resulten atraentes polo seu valor de entretemento e abrangan diversos niveis de 
dificultade. 

 

 Planificación de novas adquisicións 1.2.1.2.4.

As adquisicións para o departamento e a biblioteca son acordadas polos membros do departamento 
en función das necesidades para o ano escolar en curso así como pensando xa no curso seguinte. 
Deste xeito, a xefa de departamento efectúa unha enquisa entre os membros do departamento para 
explorar as necesidades de novas adquisicións, un proceso que se desenvolve en tres etapas: 

 No primeiro cuadrimestre, en canto se comunica ao departamento o importe da asignación de 
gastos correspondente ao cuadrimestre. 

 No segundo cuadrimestre, unha vez que se coñece o importe da asignación de gastos 
correspondente. 

 Eventualmente a finais do curso, cando se elabora a memoria final e se valora a adecuación 
dos materiais empregados no ano en curso cara ao próximo ano escolar. 

No referente ás adquisicións para a biblioteca, os criterios empregados para planificar as novas 
adquisicións inclúen, ademais das necesidades obvias de materiais de consulta, libros de lectura e 
libros de texto axeitados, o fomento da lectura en lingua alemá e, en xeral, a dinamización do uso da 
biblioteca por parte do alumnado. Neste sentido vense adquirindo semanalmente a acreditada revista 
Der Spiegel. 

 

 Procedementos para identificar e canalizar as necesidades de 1.2.1.2.5.
formación dos membros do departamento 

As actividades formativas do profesorado do departamento considéranse parte das medidas de apoio 
ao currículo, que terán como obxectivo o perfeccionamento da práctica educativa. Polo tanto, os seus 
membros desenvolverán actividades formativas con carácter periódico. 

Atendendo ao anterior, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade realiza unha oferta de 
actividades formativas congruente cos programas educativos a través dos CAFI e doutros 
organismos, que se dan a coñecer a través de catálogos de publicación anual. Esta oferta formativa 
está dirixida ao profesorado interesado individualmente en certas materias. 

Pola súa banda, as direccións dos centros elaboran anualmente plans de formación e actualización 
(PFAC) que transmiten aos CFRs locais, onde se recollen as demandas e propostas específicas de 
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formación por parte dos membros dos claustros. A información precisa para a elaboración dos PFAC 
canalízase de xeito formal tanto a través dos claustros como dos xefes dos distintos departamentos 
da escola. 

 

 Procedementos de seguimento do desenvolvemento e resultados 1.2.1.2.6.
da programación 

Os contidos e obxectivos fixados no Decreto 81/2018, do 19 de xullo, para cada curso e nivel son 
recollidos na programación xeral do departamento. Esta consiste na concreción dos contidos 
mediante unha secuenciación e temporalización. Alén disto, prográmanse os materiais, metodoloxía 
e sistemas de avaliación que o departamento considera máis axeitados á realidade dos alumnos e 
aos obxectivos fixados no antedito Decreto. Na confección da programación interveñen todos os 
membros do departamento. 

A súa idoneidade avalíase segundo o grao de consecución dos obxectivos fixados (resultados), 
obtidos a través dos procedementos de avaliación. 

Para asegurar que se atinxen os resultados desexados, cómpre avaliar tamén a eficacia da 
programación por medio do seguimento do seu desenvolvemento (proceso de transmisión dos 
contidos en termos da súa secuencia, temporalización e metodoloxía). O seguimento da 
programación é unha pilotaxe da mesma; o obxectivo é, polo tanto, garantir o seu funcionamento 
correcto e detectar posibles deficiencias para corrixilas antes de que estas comprometan o logro dos 
obxectivos. 

O procedemento de seguimento do desenvolvemento e dos resultados da programación adoptado no 
departamento de alemán segue as seguintes fases: 

 

 Seguimento a través das coordinacións de cursos 1.2.1.2.7.

Cada nivel dos impartidos na escola conta cun coordinador, que segue o desenvolvemento da 
programación específica do curso  

O seguimento sobre o desenvolvemento e resultados da programación son comunicados pola xefa 
de departamento á Comisión de Coordinación Pedagóxica nas reunións periódicas que se realicen. 

 

 Procedementos para levar a cabo a avaliación interna do 1.2.1.2.8.
departamento 

O seguimento do funcionamento do departamento, tanto a nivel interno como a nivel de toda a escola 
e a súa proxección de cara ao exterior será avaliado alomenos unha vez ao mes polos seus 
membros. Abranguerá os distintos aspectos que confiren as competencias dentro do seu ámbito. As 
propostas de mellora e as decisións neste sentido serán reflectidas na acta da reunión 
correspondente. 
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2. NIVEL BÁSICO A1 

2.1. 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. 

 

2.2. Obxectivos xerais. Competencias 

Unha vez adquiridas as competencias correspondentes ao nivel, o alumnado será capaz de: 

 

Competencias do Nivel A1 

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 sexas 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. 
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2.3. Obxectivos específicos por destrezas 

 

OBXECTIVOS DO NIVEL A1 

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 sexan pronunciadas con lentitude e claridade. 

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 conversa, tomando a palabra con 
cortesía. 
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. 

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 visual. 
Utilizar estratexias que faciliten a comprensión recorrendo a claves lingüísticas e non 
lingüísticas. 

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. 

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 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. 
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2.4. Competencias e contidos 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS DO NIVEL A1 

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. 

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

Condicións de vida: vivenda, transporte... 

Relacións persoais: estrutura e relacións sociais e familiares 

Linguaxe corporal: expresións faciais, acenos, posturas, distancia interpersoal, 
contacto visual, calidade de voz (ton, volume...) 

Convencións sociais: fórmulas de cortesía en situacións da vida cotiá 
 
ESTRATÉXICOS 
 
A1 e A2 
 
 
 

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. 
 
As estratexias de aprendizaxe danlle ao alumnado a posibilidade de regular a súa 
aprendizaxe, así como de transformar e xestionar a nova información da lingua obxecto 
de estudo. Así o alumnado poderá: 

 Determinar os requirimentos da tarefa e avaliar os propios coñecementos e 
recursos lingüísticos para desenvolvela. 

 Identificar o tipo de texto para adaptarse á súa comprensión. 

 Distinguir o tipo de comprensión (sentido xeral, información específica...). 

 Formular hipóteses sobre o contido, baseándose nos seus coñecementos. 

 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. 

 Adecuar de forma básica o texto oral ou escrito á persoa destinataria, ao contexto 
e á canle. 

 Aproveitar os coñecementos previos. 
 

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: 

 Probar novas expresións. 

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

 Cooperar coa persoa interlocutora para facilitar a comprensión mutua. 

 Deducir o significado de palabras ou frases a partir do contexto. 

 Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos ou 
extralingüísticos. 

 Efectuar, de forma básica, as aclaracións e correccións necesarias para 
compensar dificultades e malentendidos na comunicación. 

 Consultar as posibles dúbidas e corrixir os erros. 

 Comprobar hipóteses. 

 Reformular hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

 Memorizar palabras e estruturas novas aprendidas. 

 Valorar se se conseguiron ou non os obxectivos propostos. 

FUNCIONAIS 

 

 

Fan referencia aos expoñentes que o alumnado precisa para desenvolver as funcións 
comunicativas nos diferentes contextos. Os expoñentes das funcións que se relacionan 
deberán adaptarse ás características propias de cada idioma, á organización de cada 
nivel e ás necesidades e dificultades de aprendizaxe do alumnado. 
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Usos sociais da lingua: 

 Saudar e despedirse 

 Presentarse ou presentar a alguén 

 Dirixirse a alguén 

 Pedir desculpas 

 Agradecer 

 Felicitar 

 Convidar 

 Interesarse polas persoas 

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 

Estados de saúde, sensacións e sentimentos: 

 Expresar sensacións físicas e sentimentos 

Petición de instrucións e suxestións: 

• Pedir axuda, obxectos e servizos  
• Invitar, e reaccionar adecuadamente 

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 a súa comprensión. 

Traballarase a seguinte tipoloxía de textos escritos: 

• Formularios 
• Listaxes 
• Horarios 
• Billetes e entradas 
• Correspondencia persoal e formal (cartas, postais, mensaxes electrónicas...) 
• Cartas de restaurantes e menús 
• Carteis, letreiros e sinais 
• Dicionarios 
• Folletos informativos ou publicitarios 
• Notas e mensaxes 

Traballarase a seguinte tipoloxía de textos orais: 

• Conversas cara a cara 
• Conversas telefónicas moi sinxelas 
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SINTÁCTICOS 

 

A1 e A2 

 

 

 

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. 

• O nome. Substantivo e adxectivo. Clases, xénero, número, caso e grao. Regras 
máis comúns para a flexión do xénero e do número 

• O artigo. Clases (determinado/definido, indeterminado/indefinido e partitivo). 
Formas e usos. Casos máis usuais de presenza/omisión do artigo. Contraccións 
máis usuais 

• O pronome persoal. Clases, formas e usos máis habituais 
• O demostrativo. Formas, contraccións e usos 
• O posesivo. Formas e usos 
• Os cuantificadores. Numerais cardinais e ordinais. Outros cuantificadores 

elementais moi usuais 
• Os indefinidos máis frecuentes. Formas, contraccións e usos 
• As partículas interrogativas, exclamativas e relativas de uso máis común 
• O verbo. Formas máis usuais para a expresión do presente, do pasado e do futuro. 

Formas de uso máis habitual para expresar estados, accións, eventos, procesos e 
realizacións 

• O adverbio. Formas máis comúns para expresar afirmación, negación, modo, 
tempo, lugar e dirección 

• As preposicións, os conectores e os enlaces de uso máis frecuente 
• A oración simple afirmativa, negativa e interrogativa. Estrutura e orde dos seus 

elementos 

Gramática textual. Procedementos elementais de organización estrutural de textos 
orais e escritos 

LÉXICOS 
 
 
A1 e A2 
 
 
 

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: 
 
• Actividades cotiás: hábitos e horarios... 
• Alimentación: léxico máis habitual relacionado coa alimentación e a gastronomía 
• Bens e servizos públicos: xestións sinxelas en bancos, correos, policía... 
• Ciencia e tecnoloxía: aparellos de uso cotián... 
• Clima, condicións atmosféricas e ambiente: estacións do ano, fenómenos 

atmosféricos, animais e plantas máis comúns... 
• Compras e actividades comerciais: establecementos comerciais, prezos, formas 

básicas de pagamento... 
• Educación: material e actividades da aula, centros de ensino... 
• Identificación persoal: datos persoais, aspecto físico, carácter, estados de ánimo, 

sentimentos… 
• Información e medios de comunicación: noticias e reportaxes sinxelas... 
• Relacións familiares e sociais: parentesco, formas de tratamento sinxelas... 
• Saúde e coidados físicos: estado físico, partes do corpo... 
• 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, vacacións, medios de transporte, 

aloxamento, equipaxe... 
• Vivenda, fogar e contorna: partes da casa, mobiliario básico... 

FONÉTICO- 
FONOLÓXICOS 
E 
ORTOTIPO- 
GRÁFICOS 
 
 

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: 
 

 O alfabeto 

• Correspondencia entre grafías e fonemas 
• Recoñecemento e produción dos sons vocálicos e consonánticos 
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• A entoación 
• O acento. Regras básicas de acentuación 
• Recoñecemento e produción dos tons 
• Estrutura silábica 
• Ortografía das palabras estranxeiras de uso moi frecuente 
• Orde dos trazos dos caracteres 
• Recoñecemento e produción dos ideogramas básicos 
• Usos básicos das maiúsculas e das minúsculas 
• Ortografía do vocabulario máis usual 
• Usos básicos dos signos ortográficos e de puntuación máis frecuentes 

 

2.5. Criterios de avaliación 

 

AVALIACIÓN DO NIVEL A1 

ACTIVIDADES DE 
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 cotexto o significado probable de palabras ou frases que descoñece. 
Discrimina os modelos sonoros e de entoación de uso máis común. 

ACTIVIDADES DE 
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 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. 

ACTIVIDADES DE 
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. 

ACTIVIDADES DE 
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 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. 
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ACTIVIDADES DE 
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. 

 

2.5.1 Criterios de avaliación mínimos esixibles 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS. COMPRENSIÓN ORAL 

O alumno será quen de: 

 recoñecer as fórmulas de contacto social e as normas de cortesía máis sinxelas e comúns, e aquelas 
utilizadas para iniciar e terminar o discurso, así como a intención comunicativa dos falantes que as utilizan 
(agradecer, interesarse por algo ou alguén, desculparse...), reaccionando de forma adecuada á situación de 
comunicación e á intención do emisor ou do interlocutor. 

 comprender os puntos esenciais e a información principal en conversas cotiás que se refiran a necesidades 
prácticas ou materiais, sentimentos ou sensacións físicas básicas, expresadas con lentitude e boa 
articulación. 

 utilizar estratexias que faciliten a comprensión, como pedir aclaracións e repeticións ao interlocutor de forma 
axeitada. 

 comprender os detalles da conversa (datos persoais, horarios, prezos, números, preguntas sinxelas) en 
transaccións moi básicas no ámbito persoal, que se desenvolvan con lentitude e boa articulación. 

 reaccionar de forma adecuada, lingüisticamente ou coas accións pertinentes, ante instrucións, prohibicións, 
permisos ou indicacións sinxelas e breves, articuladas a unha velocidade lenta e con moita claridade (por 
exemplo, na aula, para orientarse nunha cidade..., especialmente se se poden volver a escoitar. 

 identificar os puntos esenciais e a información principal de textos orais ou audiovisuais breves, articulados a 
xeito e de maneira comprensíbel, que conteñan intercambios, narracións e/ou descricións moi sinxelos, que 
traten sobre asuntos previsíbeis da vida cotiá ou moi coñecidos. 

 predicir e facer hipóteses do contido do texto baseándose nos seus coñecementos do tema e das 
expectativas predicíbeis na situación de comunicación, deducindo o significado probábel das palabras ou 
frases que descoñeza coa axuda dos coñecementos doutras linguas, de claves textuais (lugar da palabra na 
frase) e contextuais (ton da voz, expresións faciais, postura, posición no espazo, actos explícitos e xestos, 
que amosan e regulan o comportamento dos individuos), etc. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS. EXPRESIÓN, INTERACCIÓN E MEDIACIÓN ORAL 

O alumno será quen de: 

 utilizar de maneira espontánea as formas de cortesía máis sinxelas e cotiás relativas a saúdos, despedidas, 
agradecementos e presentacións. 

 reaccionar nunha conversa á cara, de dar e obter información sobre datos básicos persoais como profesión, 
residencia, familia, orixe, gustos, posesións, etc. 

 Valorarase que posúa un repertorio básico de expresións sinxelas relativas a estes datos. 

 A conversa estará caracterizada por intervencións moi breves e significativas e verificarase a capacidade de 
usar rutinas sinxelas e básicas para iniciar e pechar a quenda de palabra. 

 ofrecer e rexeitar (invitar a ir ao cine, ir a clase xuntos, pedir apuntamentos...) utilizando normas básicas e 
sinxelas de cortesía. 

 utilizar adecuadamente as expresións relativas á expresión do acordo, do desacordo, do interese, da 
posibilidade e imposibilidade, así como a expresión de números, cantidades, horas e expresións temporais 
sinxelas relacionadas co pasado e co futuro. 

 seguir e dar instrucións moi básicas (como ir a un lugar ou comprender avisos básicos). 

 facer preguntas e dar respostas para asegurar a comunicación. 

 Os intercambios comunicativos poderán presentar algunhas incorreccións sempre que non imposibiliten a 
comunicación. 

 formular e responder intelixibelmente preguntas sinxelas sobre a súas actividades da vida diaria, tempo libre e 
lecer, relacións humanas e sociais habituais e sobre as condicións atmosféricas. 

 Valorarase a utilización dun repertorio léxico moi elemental pero propio dos distintos temas abordados. 

 facerse entender utilizando expresións frecuentes no ámbito público da saúde e dos coidados físicos 
(doenzas, accidentes, consultas), así como na expresión máis básica dos sentimentos e intereses persoais, 
tales como satisfacción, gusto e tristeza, admiración e sorpresa. 

 utilizar estratexias de comunicación como o uso de xestos apropiados e esaxeracións 

 comprender o esencial de monólogos emitidos á cara, aínda que non se comprendan na súa totalidade. 

 usar estratexias de comprensión das mensaxes orais (uso do contexto verbal e non verbal; uso dos 
coñecementos referenciais sobre o tema, así como identificación de palabras clave) 

 usar estratexias de comunicación como a pertinencia das preguntas ou das solicitudes de repeticións que 
permitan verificar a comprensión, o uso de xestos non esaxerados, o soletreo de palabras non comprendidas, 
etc. 

 Mediar para dar información oralmente dun texto moi breve e chegar a acordos, aínda que poida cometer 
algúns erros 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS. COMPRENSIÓN ESCRITA 

O alumno será quen de: 

 identificar información persoal básica (descrición física, nome, enderezo, teléfono, data e lugar de nacemento, 
idade e sexo, estado civil, orixe e nacionalidade, profesión, gustos, etc.) presentada ou solicitada en textos 
como formularios, fichas, cuestionarios, carnés ou anuncios. 

 seguir instrucións básicas e comprender avisos, obrigas e prohibicións: por exemplo, indicacións para chegar 
a un enderezo ou lugar, frecuencia da dose dun medicamento ou produto de coidado persoal, manexo 
elemental de aparellos, funcións básicas en páxinas de Internet, horarios de transportes públicos ou 
espectáculos, prezos e cantidades, etc. 

 atopar a información que se precise cunha finalidade inmediata en pequenas narracións moi sinxelas en 
lingua estándar, e en guías de ocio, dicionarios, catálogos, etc. 

 identificar a intención de comunicación, fórmulas de saúdo e despedida e outras convencións básicas propias 
deste tipo de texto, e poder reaccionar de xeito adecuado a postais, felicitacións, invitacións, citas médicas, 
etc. 

 inferir significados a partir do coñecemento do mundo, do coñecemento doutros idiomas, do contexto 
lingüístico, dos apoios visuais: imaxes, tipografía, deseño, etc., así como das características do medio no que 
aparece impresa a información: revistas, carteis, xornais, folletos, Internet, etc. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS. EXPRESIÓN, INTERACCIÓN E MEDIACIÓN ESCRITA 

O alumno será quen de: 

 cubrir adecuadamente cuestionarios, formularios ou impresos con información persoal básica (nome, 
nacionalidade, idade, enderezo...). 

 escribir textos breves moi sinxelos con información de inmediata necesidade (indicando horas, número, 
prezo...), empregando palabras e expresións moi básicas de uso habitual, e frases e oracións simples e 
illadas, ou enlazadas con conectores elementais. 

 elaborar textos moi curtos, como a enumeración de actividades moi habituais, listas de tarefas, listas de 
compras, etc; textos que expresen sentimentos básicos de gusto, desgusto, aceptación, negación, etc., 
empregando unha serie de modelos de oracións preparadas de antemán. 

 escribir, en papel ou soporte dixital, notas, cartas persoais, postais, felicitacións e correos electrónicos moi 
sinxelos e breves, que conteñan información cotiá ou de primeira necesidade, a partir de modelos previos, 
usando as fórmulas máis básicas de saúdo e despedida, adaptando a presentación ao tipo de texto e usando 
frases e oracións simples e illadas ben estruturadas e cunha orde lóxica, dentro dun repertorio aprendido. 

 utilizar estratexias que faciliten o proceso de escritura seguindo modelos de textos de características 
similares; planificar e ensaiar o texto; facer as revisións que garantan a corrección tanto ortográfica como na 
orde das palabras e na presentación do escrito. 

 usar eficazmente materiais de consulta e autoaprendizaxe adecuados ao nivel (dicionarios, gramáticas, libros 
de exercicios, as novas tecnoloxías, etc.). 

 Mediar para dar información por escrito de algúns puntos dun texto sinxelo moi breve de maneira bastante 
precisa, aínda que poida cometer algúns erros. 

 

2.6. Temporalización 

Tanto a secuenciación como a temporalización dos contidos enunciados a continuación poden estar 
suxeitos a modificacións ou adaptacións segundo a decisión das coordinacións do curso e sempre que 
as condicións particulares dos grupos o requiran, de tal xeito que se poida garantir o cumprimento dos 
obxectivos fixados para o curso e nivel. 

 

 

 

CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL BÁSICO 

1º cuadrimestre 

DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL 

MES DE SETEMBRO (do 14 ao 30 de setembro) 

 

Módulo 1:  5 sesións de 120 minutos  

Unidade 1: 1 sesión 

Unidade 2: 2 sesións 

Unidade 3: 2 sesións 

Recursos 
didácticos 

Libro de texto 

Libro de exercicios 

Audios e vídeos 
didactizados 

Traballo individual 

Traballo en parellas / 
Traballo en pequeno 
grupo1 

Modalidade de 
traballo 

                                                

1 Tanto o traballo en parellas como en pequeno grupo estarán supeditados ás instruccións que dita a 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade, axustándose á distancia social prescritiva. 
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Materiais 
elaborados polo 
profesor: 
presentacións 
powerpoint, 
pósters, xogos de 
parella 
(Rollenspiele), 
textos paralelos 
para as 
redaccións, vídeos 
explicativos, etc. 

Encerado dixital 

Proxector 

Traballo en gran grupo 

Contidos 
léxicos 

Unidade 1: Saúdos e presentación 

Unidade 2: Profesións e datos persoais 

Unidade 3: A familia 

Obxectivos 
específicos 

Unidade 1 

 Saudarse e despedirse 

 Presentarse e presentar a outra persoa 

 Preguntar polo estado de alguén e expresar como se sente 
und 

 Informar sobre a procedencia 

 Deletrear un nome 

 Coñecer os nomes propios alemáns 

 Coñecer e usar fórmulas de saúdo e despedida dos 
diferentes países de lingua alemá 

 Formular preguntas sobre os datos persoais 

 Producir diálogos sinxelos de presentación (oral e escrito) 

 Unidade 2 

 Facer unha suposición 

 Preguntar por e informar sobre a profesión e o estado civil 

 Preguntar pola idade e dicir a idade 

 Preguntar e expresar o lugar de residencia 

 Cumprimentar unha ficha con datos persoais (nome e 
apelidos, procedencia, dirección, profesión, idade…) 

 Coñecer os nomes das profesións 

 Coñecer os números cardinais do 0 ao 100 

 Interpretar unha tarxeta de visita 

 Cubrir unha fichas de datos persoais / Steckbriefe 

 Crear un perfil en Internet 
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Unidade 3 

 Presentar a un membro da familia ou a un amigo 

 Falar sobre actividades de ocio 

 Expresar relacións de parentesco 

 Preguntar pola identidade dunha persoa 

 Informar sobre o estado civil 

 Encher unha breve ficha con datos persoais 

 Entender preguntas sobre datos persoais 

 Comprender fichas de datos persoais 

 Falar sobre coñecementos de idiomas 

Tarefas  Desenvolver pequenos diálogos de intercambio de 
información persoal (nomes e apelidos, traballo, idade, 
linguas que se falan, ...) en forma de Klassenspaziergang, 
Smalltalk, entrevistas a un compañeiro/unha compañeira, 
etc. 

 Realizar audicións e vídeos de presentación de terceiras 
persoas e da familia 

 Escoitar a canción do abecedario 

 Falar da familia 

 Traballar audicións e vídeos arredor da temática "a familia" 

 Escribir unha pequena redacción sobre un mesmo e falar 
sobre un membro da familia 

 Facer xogos de repaso de vocabulario (memory, 
hangman,...) 

 Realizar ditados de números (Malen nach Zahlen), audicións 
con números, ... 

 Traballar cancións varias 

 Repasar contidos con kahoots, quizziz, etc. 

Contidos 
gramaticais 

 

 Conxugación en presente dos verbos "heißen“ e “kommen“ 

 Pronomes persoais en nominativo 

 A preposición "aus“ 

 Sintaxe: 

 Oracións enunciativas e interrogativas con pronomes 
interrogativos (W-Fragen: Wie, Woher, Wer...?) 

 A colocación dos elementos na oración 

 Conxugación en presente dos verbos "machen“ e 
"arbeiten“,"wohnen“,"leben“ 

 Conxugación dos verbos "sein“ e "haben“ (presente) 

 As preposicións "als“, "bei“, "in“ 
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 A negación con "nicht“ e a súa colocación na oración 

 A formación do feminino en substantivos de profesións: 
sufixo "-in“ 

 A conxugación en presente do verbo "sprechen“ 

 Os pronomes persoais en nominativo 

 Os determinantes posesivos en nominativo "mein“, "dein“ 

 Sintaxe: 

 Preguntas pechadas / Ja/Nein – Fragen 

 A resposta con "Doch“ 

 A colocación dos elementos na oración 

Contidos 
fonéticos 

 Observar a entoación ea  melodía das oracións enunciativas 
e interrogativas 

 Sinalar a sílaba tónica das palabras 

 Comparar a melodía e a entoación das oracións 
interrogativas con pronome interrogativo fronte ás preguntas 
pechadas 

 Observar a entoación da muletilla "oder?“ 

Contidos 
socioculturais 

 Saudar e despedirse en alemán 

 Uso do ti: diferenciar situacións onde é conveniente o uso do 
"Sie“ fronte ao "Du“ 

 Persoeiros do mundo da política, o espectáculo, o deporte... 

 Usar exclamacións que indican sorpresa 

 Extraer información dunha tarxeta de visita 

Tipos de texto  Diálogos de presentación 

 Tarxetas de visita 

 Perfís de Internet con datos persoais 

 Textos biográficos curtos 

 Diálogos de presentación 

 Fichas de datos persoais 

Tarefas de 
mediación 

As actividades ou tarefas de mediación iranse incorporando na 
práctica da aula a medida que os alumnos/as vaian adquirindo as 
nocións básicas do alemánm para así poderen desenvolver ditas 
actividades de mediación: 

Traballaremos a mediación dun xeito intralingüístico. Incluiremos 
actividades do seguinte tipo: 

A partir dun texto escrito ou oral (escoita) moi breve, faremos un 
resumo dos puntos máis salientables. No caso dos textos orais, 
estes han de ser de estrutura moi sinxela, e deberán estar 
articulados con moita lentitude e claridade e con repeticións. 

A partir dun texto escrito ou oral (escoita) moi breve, reformularemos 
o discurso con palabras máis sinxelas, aínda que se teñan que usar 
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palabras soltas ou axudarse de elementos non lingüísticos. 

 

CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL BÁSICO A1 

DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL 

MES DE OUTUBRO: (Módulo 2: do 3 de outubro ao 28 de outubro – 
do 31 de outubro ata o 15 de novembro)   

MES DE NOVEMBRO: (Módulo 3: do 31 de outubro ao 18 de 
novembro)  

Módulo 2: 7 sesións de 120 minutos  

Unidade 4 + Unidade 5: 4 sesións 

Unidade 6: 3 sesións 

 

Módulo 3: 6 sesións de 120 minutos  

Unidade 7: 2 sesións 

Unidade 8: 2 sesións 

Unidade 9: 2 sesións 

Contidos da unidade 12: vanse ir desglosando durante o curso 
segundo cadren as festividades (Sankt Martiño, Nadal, San 
Silvestre, Pascua, etc.) 

Recursos 
didácticos 

Libro de texto 

Libro de exercicios 

Audios e vídeos 
didactizados 

Materiais elaborados 
polo profesor: 
presentacións, 
xogos de parella 
(Rollenspiele), textos 
paralelos para as 
redaccións, etc. 

Encerado dixital 

Proxector 

Traballo individual 

Traballo en 
parellas 

Traballo en 
pequeno grupo 

Traballo en gran 
grupo 

Modalidade 
de traballo 

Contidos 
léxicos 

Unidade 4: A compra de mobles 

Unidade 5: Obxectos e materiais 

Unidade 6: O mundo laboral 

Unidade 7: O tempo libre e as actividades de ocio (repaso e 
ampliación) 

Unidade 8: Citas e tempo libre 

Unidade 9: Comidas e invitacións na casa 
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Unidade 12: Festas (desenvolverase coincidindo coas festividades 
do calendario xermano) + os meses e as estacións do ano 

Obxectivos 
específicos 

Unidade 4 

 Preguntar polo prezo de algo e dicir o prezo de algo 

 Valorar o tamaño, o prezo e o estilo dun moble 

 Expresar a procedencia de algo 

 Preguntar polo significado dunha palabra 

 Describir un moble 

Unidade 5 

 Facer unha suposición 

 Expresar non ter entendido algo e preguntar polo significado 
dunha palabra 

 Preguntar por un obxecto e describilo 

 Identificar un obxecto 

 Preguntar como se escribe unha palabra 

 Soletrear unha palabra 

 Pedir que se repita algo 

 Utilizar fórmulas de cortesía 

 Dar as grazas 

 Cumprimentar a solicitude dun pedimento 

 Coñecer os nomes de obxectos de uso habitual 

 Comprender prospectos coa descrición dun producto 

Unidade 6 

 Valorar o gusto polo lugar de traballo 

 Saúdar, identificarse ao teléfono e despedirse 

 Preguntar polo número ou a cantidade de algo 

 Preguntar pola localización dun obxecto 

 Dicir que alguén ten ou posúe algo 

 Cubrir un cuestionario 

 Desenvolver conversas telefónicas breves relativas ao 
traballo 

 Coñecer os nomes dos obxectos nunha oficina 

 Escribir e comprender mensaxes de SMS e de correo 
electrónico 
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Unidade 7 

 Facer unha suposición 

 Expresar un piropo 

 Expresar habilidade ou capacidade 

 Falar sobre as actividades de lecer e de tempo libre e 
preguntar por elas 

 Preguntar polos gustos e polas preferencias dos demais 

 Preguntar pola frecuencia coa que se practica ou se fai algo 

 Desenvolver diálogos sinxelos para facer unha petición 

 

Unidade 8 

 Facer unha suposición 

 Preguntar e dicir a hora 

 Propoñerlle unha cita a alguén 

 Falar sobre actividades cotiás durante a semana 

 Describir plans futuros 

 Dicir cal é o día da semana favorito ou a parte do día favorita 

 Aceptar ou rexeitar con amabilidade unha invitación ou unha 
proposta 

 Comprender e escribir mensaxes por correo electrónico 
agradábeis e desagradábeis 

 Escribir SMS para rexeitar unha proposta 

 Escribir unha invitación por escrito (E-Mail, nota, ...) 

 Escribir un breve chat procurando un acordo para saír 

Unidade 9 

 Preguntar polos gustos á hora de comer e dicir o que lle 
gusta comer a un 

 Expresar que algo lle gusta ou non lle gusta a un 

 Preguntar por un alimento e nomear un alimento ou un prato 

 Explicar un menú propio a un invitado a comer 

 Tomar nota das respostas nunha entrevista 

 Comprender os pratos favoritos dos demais e falar dos 
propios 

 Comprender o menú dun restaurante 

 Comprender e desenvolver diálogos breves sobre as rutinas 
alimenticias 

Unidade 12 (desenvolverase ao longo de todo o curso) 

 Falar sobre celebracións, festas ou eventos no pasado 
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 Falar sobre festas ou eventos que lle gustaría a un visitar 

Tarefas  Elaborar unha carta dun menú 

 Invitar a alguén a comer á casa 

 Desenvolver un diálogo no restaurante (pedir comida e 
pagar) 

 Realizar xogos de repaso de vocabulario (dominó, memory, 
etc.) 

 Facer audicións e vídeos relacionados cos contidos léxicos 
das unidades do módulo 2 e do módulo 3. 

Contidos 
gramaticais 

 Artigo determinado "der, das, die“ 

 Os pronomes personais de 3ª persoa do singular en 
nominativo: "er, es, sie“ 

 artigo indeterminado "ein, eine, ein“ 

 A negación con "kein“ 

 artigo determinado en nominativo e acusativo 

 artigo indeterminado en nominativo e acusativo 

 A negación con "kein“ en nominativo e acusativo 

 Verbos con acusativo: "haben”, "brauchen”, "suchen” etc. 

 A formación do plural do substantivo 

 As diferentes desinencias do plural 

 A conxugación en presente do verbo modal "können“ 

 A conxugación dos verbos "fahren, lesen, treffen“ 

 Sintaxe: Paréntese oracional (verbos modais) 

 Practicar a hora (audicións, traballo en parella (horarios de 
cinema, exercicios en liña, ...) 

 Preposicións de tempo: 

 Am (cos días da semana e as partes do día (Observar a 
excepción "In der Nacht“) 

 Um (coas horas) 

 Preposicións de lugar / Wechselpräpositionen (con cambio 
de caso) o In + acusativo (dirección Onde...?) 

 A conxugación en presente do verbo "wissen“ 

 Sintaxe: inversión / Umstellung 

 A conxugación en presente do verbo modal "mögen“ 

 Konjunktiv II de "mögen“: a conxugación de "möchte“ 

 Oracións co verbo “möchte” 
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 A conxugación en presente do verbo "essen“ 

 A formación de palabras compostas (substantivo + 
substantivo) / Komposita 

Contidos 
fonéticos 

 Observar a pronunciación das vogais longas e curtas e 
completar a regra 

 Observar o acento, melodía e entoación de oracións 
enunciativas e interrogativas 

 Observar a pronunciación da vogal "ü“ e diferenciala 
correctamente das vogais "i“ e "u“ 

 Diferenciar entre "ü“ longa e curta 

 Observar onde recae o acento nas oracións enunciativas co 
verbo modal 

 „können“ 

 Observar o acento, melodía e entoación en oracións 
enunciativas e interrogativas 

 Observar a pronunciación da vogal "e“ átona nunhas 
palabras e contextualizadas na oración 

 Observar e sinalar o acento nas palabras compostas 
(Komposita) 

Contidos 
socioculturais 

 Emprego de "bitte“ e "danke” 

 Encher unha folla de pedimento 

 Estruturar unha chamada telefónica 

 Formular e recibir piropos: Utilización de fórmulas de cortesía 

 Pedir algo e reaccionar adecuadamente 

 Clasificar as horas do día 

 Determinar o grao de cortesía dunha mensaxe 

 Escribir unha invitación 

 Aceptar e anular unha invitación 

 Fórmulas de cortesía ou de agradecemento 

 Coñecer os pratos típicos dos países de lingua alemá 

 Conversacións na mesa 

Tipos de texto  Conversacións nunha tenda de mobles 

 E-Mails sobre o tema mobles e prezos 

 Descrición dun produto 

 Pedido de produtos en liña (formulario) 

 Mensaxes de texto (SMS) no ámbito de traballo 

 E-Mails breves do ámbito de traballo 

 Conversacións telefónicas 
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 Cuestionarios 

 Entrevistas sobre as actividades de lecer da xente nova 

 E-Mail breve (tema: tempo de lecer) 

 SMS (tema: citas) 

 Chat (tema: citas) 

 Menú de pratos típicos nos países de fala alemá 

 

CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL BÁSICO A1 

DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL 

MES DE NOVEMBRO E DECEMBRO: Módulo 4: do 21 de 
novembro ao 16 de decembro.   

Repaso de contidos do 1º cuadrimestre: do 19 ao 22 de 
decembro 

 

Módulo 4: 7 sesións de 120 minutos  

 Unidade 10: 2 sesións  

 Unidade 11: 3 sesións  

 Unidade 12: 2 sesións  

Repaso de contidos do 1º cuadrimestre: 2 sesións 

Recursos 
didácticos 

Libro de texto 

Libro de  

exercicios 

Audios e vídeos 
didactizados 

Materiais 
elaborados polo 
profesor: 
presentacións, 
xogos de parella 
(Rollenspiele), 
textos paralelos 
para as 
redaccións, etc. 

Encerado dixital 

Proxector 

Traballo individual 

Traballo en parellas 

Traballo en pequeno 
grupo 

Traballo en gran 
grupo 

Modalidade 
de traballo 

Contidos 
léxicos 

Unidade 10: Viaxes e medios de transporte 

Unidade 11: Transcurso del día e accións pasadas 
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Obxectivos 
específicos 

 

Unidade 10 

 Informar sobre a propia chegada a un lugar 

 Dar información a alguén sobre o transporte público 

 Despedirse ao teléfono 

 Informar por teléfono sobre a chegada de alguén 

 Comprender avisos de megafonía nunha estación 

 Comprender e dar indicacións sinxelas para coller un medio 
de transporte 

Unidade 11 

 Expresar unha opinión 

 Falar sobre o que aconteceu hoxe 

 Falar sobre o que aconteceu onte ou hai tempo 

 Facer breves notas sobre as actividades realizadas hoxe 

 Escribir apuntamentos sobre as rutinas cotiás e actividades 
cotiás 

 Escribir citas ou recados nunha axenda 

Tarefas  Escoitar un anuncio por megafonía 

 Escoitar unha conversa telefónica 

 Desenvolver un diálogo sobre o transporte, traxectos e 
horarios 

 Facer xogos para fixar os contidos gramaticais: xogo con 
dados, ordenar elementos na oración, etc. 

 Intercambiar impresións sobre unha foto 

 Falar do tempo de lecer en presente e en perfecto 

 Escribir unha mensaxe de correo electrónico sobre o que fixo 
unha persoa 

 Escribir unha redacción sobre o que se fixo nas pasadas 
vacacións, a fin de semana, ... 

 Relatar o que se fixo a fin de semana ou nas últimas 
vacacións,... 

Contidos 
gramaticais 

 Verbos separables: conxugación en presente 

 A conxugación en presente do verbo "nehmen“ 

 Sintaxe: A colocación dos verbos separables na oración 

 As preposicións "nach, von...bis, ab“ con valor temporal 

 Complementos de tempo en acusativo: p. ex.: "Letztes 
Jahr;...“ 

 Ampliación: Verbos separables 

 Os tempos de pasado: o Perfekt e o Präteritum (o perfecto e 
o imperfecto) 



 

 

P
á
x
in

a
3
0
 

 "Perfekt“ co verbo auxiliar "haben“ 

 A formación do participio perfecto / Partizip II 

 Con verbos regulares e irregulares 

 Con verbos separables 

 Con verbos co infinitivo termina en "-ieren“ o O "Präteritum“ 
de "haben“: er hatte...(completo) 

 Observar a relación deste tempo verbal co "Perfekt“ 

 Sintaxe: Observar a colocación do auxiliar e o "Partizip II“ 
nas oracións de "Perfekt“ 

 Preposicións de tempo (como xiros fixos) 

 „In + dem = im“ cos meses e as estacións do ano 

 Preposicións de lugar "¿A onde?“ / "Wohin...?“ ou nach (con 
nomes propios) o in (con acusativo, con nomes de países 
que levan artigo) 

 Os tempos de pasado: o Perfekt e o Präteritum (o perfecto e 
o imperfecto) 

 "Perfekt“ co verbo auxiliar „sein“ 

 Formación do "Partizip II” dos verbos irregulares separables 

 "Präteritum“ de „sein“: er war... (sólo 1ª y 2ª persona singular) 

 Observar a relación deste tempo verbal co "Perfekt“ 

Contidos 
fonéticos 

 Observar o acento, melodía e entoación en diferentes 
oracións de "Perfekt“, tanto enunciativas como interrogativas 

 Observar e sinalar o acento nos verbos separables 

 Observar as diferentes pronunciacións do "r“ alemán 

 "r“ en posición intervogálica ou ao inicio da sílaba 

 O sufixo "-er“ (o "r“ vogálico): frecuente en nomes de 
profesións e outros substantivos referidos a persoas 

Contidos 
socioculturais 

 Observar o horario en que se realizan determinadas 
actividades cotiás dos países de lingua alemá e comparar 
cos nosos costumes: p. ex. o horario das comidas 

 Entender anuncios por megafonía 

 Entender cando alguén fala por teléfono 

 Despedirse 

 Referencia ás festas, festividades e eventos máis 
importantes dos países de fala alemá 

 Referencia a rexións e cidades dos países de lingua alemá 

Tipos de texto  Conversación telefónica 

 Anuncios de megafonía nunha estación 

 Diferentes textos de información (tema: festas típicas nos 
países de fala alemá) 
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 Unha axenda 

 E-Mail 

 

 

CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL BÁSICO A1 

1º CUADRIMESTRE 

DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL 

MES DE XANEIRO (do 9 ao 31 de xaneiro) 

Módulo 5: 7 sesións de 120 minutos  

Unidade 13: 3 sesións  

Unidade 14: 2 sesións  

Unidade 15: 2 sesións * 

(* Como a unidade 13 e 15 están relacionadas, decidimos unilas.) 

Recursos 
didácticos 

Libro de texto 

Libro de exercicios 

Audios e vídeos 
didactizados 

Materiais 
elaborados polo 
profesor: 
presentacións, 
xogos de parella 
(Rollenspiele), 
textos paralelos 
para as redaccións, 
etc. 

Encerado dixital 

Proxector 

Traballo individual 

Traballo en parellas 

Traballo en 
pequeno grupo 

Traballo en gran 
grupo 

Modalidade 
de traballo 

Contidos 
léxicos 

Unidade 13: Describir o camiño 

Unidade 14: A vivenda 

Unidade 15: Na cidade 

* Como a unidade 13 e 15 están relacionadas, decidimos unilas. 

Obxectivos 
específicos 

Unidade 13 

 Preguntar polo camiño a un lugar 

 Dar indicacións de como chegar a un lugar 

 Expresar descoñecemento dun itinerario 

 Pedir axuda a alguén de forma educada 

 Dar as grazas e corresponder  

 Clasificar e anotar as diferentes partes en diálogos de 
descricións de camiños 
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 Describir un itinerario 

 Localizar un obxecto 

 Entender o plano dunha localidade 

Unidade 14 

 Describir unha vivenda ou unha casa 

 Valorar o tamaño, o prezo e o gusto por unha casa 

 Escribir un correo electrónico coa descrición da propia casa 

 Describir obxectos pertencentes a unha casa 

 Describir o interior e o exterior dunha casa 

 Comprender anuncios do mercado inmobiliario 

Unidade 15 

 Dicir o que se ve dende a propia fiestra 

 Comparar o barrio onde un vive con outros 

 Expresar os gustos ou valorar os gustos doutras persoas 
sobre un lugar 

 Sinalar vantaxes e inconvenientes do barrio onde un vive 

 Describir a xente do barrio onde un vive 

 Sinalar as actividades de ocio persoais preferidas  

 Tomar apuntamentos para preparar unha conversa sobre o 
barrio favorito dun na cidade onde se vive 

 Describir paisaxes urbanas ou campestres observables 
dende unha fiestra 

 Comprender entradas dun blog sobre aspectos da vida nun 
distrito de Múnich 

 Comprender os comentarios sobre gustos e preferencias dos 
lectores dun blog 

Tarefas  Intercambiar impresións sobre unha foto 

 Realizar audicións e vídeos con indicacións sobre o camiño 

 Desenvolver diálogos para explicar o camiño (Diálogos en 
parella) 

 Traballar minitextos con indicacións do itinerario por escrito 

 Traballar un vídeo sobre unha casa (descrición) 

 Preguntar polos características dunha casa (traballo en 
parella) 

 Describir o propio cuarto mentres o compañeiro fai o debuxo 

 Traballar en parellas sobre un texto onde se compara a casa 
ideal dunha persoa e a casa real… 
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Contidos 
gramaticais 

 Wechselpräpositionen / Preposicións de lugar (con dativo)  

 Expresando lugar "onde“: "Wo...? + caso dativo 

 Contraccións da preposición co artigo determinado: p. ex. 
"an + dem = dem“ 

 xenitivo saxón: p. ex.: „Ottos Nachbarin“ 

 Os determinantes posesivos de 3ª persoa "sein, ihr“ en 
nominativo e acusativo 

 Os pronomes persoais en nominativo e dativo: ich/mir; 
du/dir;... 

 Os verbos con réxime de dativo: gefallen, danken, helfen,... 

Contidos 
fonéticos 

 Observar a pronunciación dos ditongos "au, ei, eu“ 

 A formación do plural dos substantivos con "ä“ e "äu“ 

 Observar os cambios fonéticos do paso do singular ao plural 

 Observar os cambios fonoloxicos e ortográficos do paso do 
singular ao plural 

 As vogais longas "e“ e "i“ 

 Diferenciar a pronunciación de ámbalas vogais 

 Observar as diferentes posibilidades fonolóxicas e 
ortográficas 

Contidos 
socioculturais 

 Distinguir entre dirixirse a alguén de maneira formal e 
informal 

 Referencias a lugares coñecidos dos países de lingua alemá 

 Entender anuncios de pisos ou casas 

 Elixir o saúdo e a despedida adecuados para escribir un 
correo electrónico 

 Coñecer o barrio Giesing de Múnich a través dun blog 

Tipos de texto  Descrición dun itinerario 

 Un plano dunha localidade 

 Anuncios do mercado inmobiliario 

 Blog sobre aspectos da vida nun distrito de Múnich e 
comentarios dos lectores 

 

CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL BÁSICO 

A1 

DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL 

MES DE FEBREIRO (do 1 ao 28 de febreiro) e MES DE MARZO (do 
1 ao 13 de marzo) 

 

Módulo 6: 9 sesións de 120 minutos 

Unidade 16: 3 sesións 
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Unidade 17: 3 sesións 

Unidade 18: 3 sesións 

Recursos 
didácticos 

Libro de texto 

Libro de exercicios 

Audios e vídeos 
didactizados 

Materiais 
elaborados polo 
profesor: 
presentacións, 
xogos de parella 
(Rollenspiele), 
textos paralelos 
para as 
redaccións, etc. 

Encerado dixital 

Proxector 

Traballo individual 

Traballo en parellas 

Traballo en pequeno 
grupo 

Traballo en gran 
grupo 

Modalidade 
de traballo 

Contidos 
léxicos 

Unidade 16: Concertar citas 

Unidade 17: Plans e desexos futuros 

Unidade 18: Saúde e enfermidade (as partes do corpo, os médicos) 

Obxectivos 
específicos 

Unidade 16 

 Expresar un desexo 

 Describir un estado de ánimo 

 Describir o problema / a avaría dun aparello 

 Pedir axuda ao servizo técnico 

 Ofrecer axuda 

 Expresar agradecemento 

 Escribir un correo electrónico adiando unha cita e 
propoñendo unha nova 

 Escribir excusas 

 Desenvolver diálogos relatando problemas técnicos ou 
avarías 

 Identificar información específica sobre un problema 

 Redactar mensaxes pedindo e ofrecendo axuda 

 Redactar e-Mails para anular, adiar ou concertar unha cita 

 Facer anotacións nunha axenda personal (Aktionsseiten) 

 

Unidade 17 

 Valorar ou dar a opinión sobre uns anuncios de casting 
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 Falar sobre desexos ou plans futuros 

 Escribir un poema creativo 

 Tomar apuntamentos para preparar unha conversa sobre os 
propios desexos e propósitos para o futuro 

 Comprender anuncios breves para un casting tipo Operación 
Triunfo 

 Compender un texto dun magazin sobre a Pop-Akademie 

 Interpretar unha enquisa entre estudantes da Pop-Akademie 

 

Unidade 18 

 Dar consellos 

 Explicar os hábitos propios e os dos demais (enfermidades) 

 Consellos e recomendacións 

 Comprender información sobre a saúde das persoas 

 Dar información importantes sobre a enfermidade dunha 
persoa 

 Dar consellos e recomendacións no relativo á saúde 

 Comprender unha guía para a saúde 

Tarefas 

 

 Desenvolver un diálogo pedindo axuda fronte a un problema 
técnico 

 Desenvolver diálogos para solicitar a solución dunha 
incidencia nun hotel (algo que non funciona, falta de toallas, 
...) 

 Traballar a escritura creativa: escribir un poema (Elfchen) 

 Falar de desexos e plans futuros (preparación individual e 
presentación en gran grupo) 

 Realizar audicións e vídeos onde as persoas falan sobre os 
seus desexos e plan futuro 

 Traballar sobre un texto descritivo dunha academia de 
música, danza e interpretación 

 Realizar actividades de repaso de vocabulario do corpo 
humano (dominó, pictogramas, ...) 

 Desenvolver diálogos médico-doente 

 Traballar sobre un cuestionario sobre estilos de vida, 
entrevistar a outra persoa e posterior exposición na clase 

 Realizar audicións de diálogos médico-doente 
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Contidos 
gramaticais 

 As preposicións de tempo con dativo: "vor, nach, in, an“ 
(Wann...?) 

 As preposicións de tempo con acusativo: "für“ (Wie lange...?) 

 As preposicións con caso fixo o "ohne“ con acusativo 

 "mit“ con dativo 

 A conxugación do verbo modal "wollen“ en presente 

 verbo modal "wollen“ na oración 

 A conxugación do verbo "werden” 

 O imperativo coa forma "Sie“ 

 uso da partícula "doch“ 

 verbo modal "sollen“ en presente 

 O uso do imperativo e o verbo "sollen“ 

Contidos 
fonéticos 

 Observar e diferenciar a pronunciación das vogais "o“ e "u“ 

 Observar a pronunciación e o acento dalgunhas palabras 
"internacionaiss“ e comparar con outros idiomas 

 Observar a melodía e entoación nas oracións imperativas 

Contidos 
socioculturais 

 Información a través da linguaxe non verbal: códigos e sinais 

 Desculparse e aceptar desculpas 

 Exclamacións: Expresar sorpresa 

 Uso de „Bitte“ en oracións imperativas 

Tipos de texto  Anotacións nunha axenda persoal 

 Anuncios de periódico 

 Texto dun magazin sobre a Pop-Akademie 

 Un poema (Elfchen) 

 Guía para a saúde (Ratgeber) 

 

CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL BÁSICO A1 

DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL 

MES DE MARZO (do 14 ao 31 de marzo)  

 

Módulo 7: 5 sesións de 120 minutos (do 14 ao 31 de marzo) 

Unidade 19: 2 sesións 

Unidade 22: 2 sesións 

Unidade 20: 1 sesión 
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Recursos 
didácticos 

Libro de texto 

Libro de 
exercicios 

Audios e vídeos 
didactizados 

Materiais 
elaborados polo 
profesor: 
presentacións, 
xogos de parella 
(Rollenspiele), 
textos paralelos 
para as 
redaccións, etc. 

Encerado dixital 

Proxector 

Traballo individual 

Traballo en parellas 

Traballo en pequeno 
grupo 

Traballo en gran grupo 

Modalidade 
de traballo 

Contidos 
léxicos 

Unidade 19: Aspecto físico e carácter 

Unidade 22: A roupa 

Unidade 20: Actividades no fogar 

Obxectivos 
específicos 

Unidade 19 

 Describir unha persoa 

 Opinar sobre o carácter dunha persoa 

 Relatar aspectos da propia vida e da familia 

 Realizar Smalltalks 

 Tomar apuntamentos para preparar unha interacción oral 
(contar a propia vida) 

 Desenvolverse en diálogos sobre persoas (contos) 

 Expresar sorpresa 

Unidade 22 

 Valorar se algo gusta ou non 

 Supoñer ou conxecturar algo 

 Falar de roupa 

 Describir o que leva posto unha persoa 

 Expresar preferencias propias relativas á roupa 

 Comparar prendas de roupa 

 Supoñer ou conxecturar algo 

 Expresar como van vestidas as persoas e se gustan unhas 
prendas de vestir ou non 

 Unidade 20 

 Expresar unha opinión 

 Comentar se se escribía ou escribe un diario persoal 
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 Pedir educadamente algo a alguén 

 Comprender un extracto dun diario 

 Anotar notas para realizar algunha actividade 

Tarefas  Describir persoeiros dende do punto de vista do carácter e 
do aspecto físico 

 Espallar rumores na clase para empregar frases feitas 

 Describir a un compañeiro/unha compañeira da clase sen 
revelar o seu nome; os demais adiviñan de quen se trata 

 Tomar notas sobre unha peza de roupa favorita e elaborar un 
póster para presentalo na clase 

 Traballar o vídeo: pase de modelos 

 Traballar sobre un anuncio de aluguer, contestando por 
escrito 

 Realizar unha pequena entrevista (guiada) a un posible 
compañeiro de vivenda 

 Entrevistar a un compañeiro/unha compañeira sobre as 
tarefas domésticas que lle gustan ou lle disgustan facer 

Contidos 
gramaticais 

 Repaso: O „Perfekt“ 

 A formación do participio perfecto / Partizip II de todos os 
verbos 

 Repaso do „Präteritum“ dos verbos „sein“ y „haben” 

 Morfoloxía: Formar adxectivos antónimos: o prefixo negativo 
"un-„ 

 imperativo 

 Formación do imperativo 2ª persoa, singular e plural 

 Con verbos separables 

 Os pronomes persoais en acusativo: ich/mich; du/dich;... 

 O verbo „tragen“ en presente 

Contidos 
fonéticos 

 Verbos separables e non separables 

 Diferenciar un verbo separable doutro non separable polo 
acento do prefixo 

 Observar o acento e a pronunciación de verbos separables e 
non separables nunha conversación 

 Resumo global dos aspectos fonéticos das oracións 
enunciativas, interrogativas e imperativas 

 As vogais "ä“ e "e“ 

 Observar a pronunciación de ambas vogais, por separado e 
en contexto 

 Prestar atención á ortografía dalgunas palabras 

Contidos  Abreviaturas útiles nun anuncio de aluguer dunha vivenda 
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socioculturais compartida 

Tipos de texto  Diálogos (Smalltalk) 

 Extracto dun diario persoal 

 Anuncios de vivendas 

 Notas informativas (tema: vivenda compartida) 

 Columna periodística 

 Un cartel 

 

CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL BÁSICO A1 

DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL 

MES DE ABRIL (do 11 ao 28 de abril) e MES DE MAIO (do 2 ao 
19 de maio) 

Módulo 8: 6 sesións de 120 minutos (do 11 ao 28 de abril e do 2 
ao 5 de maio) 

 Unidade 21: 2 sesións 

 Unidade 23: 2 sesións 

 Unidade 24: 2 sesións. (Xa se impartiu dun xeito amplo 
na unidade 12 e ao longo do curso coincidindo coas 
distintas festividades)  

 Repaso cara a proba de promoción: 4 sesións (do 8 ao 19 de 
maio) 

 

Recursos 
didácticos 

Libro de texto 

Libro de exercicios 

Audios e vídeos 
didactizados 

Materiais 
elaborados polo 
profesor: 
presentacións, 
xogos de parella 
(Rollenspiele), 
textos paralelos 
para as 
redaccións, etc. 

Encerado dixital 

Proxector 

Traballo individual 

Traballo en parellas 

Traballo en 
pequeno grupo 

Traballo en gran 
grupo 

Modalidade  

de traballo 

Contidos 
léxicos 

Unidade 21: Normas de circulación 

Unidade 23: O tempo meteorolóxico e os puntos cardinais 

Unidade 24: Xa se impartiu dun xeito amplo na unidade 12 e ao 
longo do curso coincidindo coas distintas festividades 
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Obxectivos 
específicos 

Unidade 21 

 Explicar una reacción fronte unha determinada situación na 
rúa 

 Expresar acordo ou desacordo fronte a unha norma 

 Expresar permiso ou prohibición e explicar como se 
reacciona fronte a unha determinada normativa ou situación 

 Comprender unha columna periodística sobre normas de 
comportamento e prohibición 

 Describir prendas favoritas á hora de vestir 

 

Unidade 23 

 Describir o propio estado de ánimo e as actividades de lecer 
en caso de mal tempo 

 Escribir apuntamentos para as propias vacacións 

 Comprender información específica nun contexto vacacional 

 Facer comentarios nun blog sobre vacacións con problemas 

 Describir o tiempo atmosférico nun lugar 

 Escribir unha postal de vacacións 

Tarefas  Traballar sobre un texto onde se ditan normas de 
convivencia e poñerse de acordo cos compañeiros no 
relativo á súa practicidade ou non. 

 Describir un debuxo e comentar aquilo que está ben e aquilo 
que vai en contra das normas 

 Elaborar unhas normas para a propia clase 

 Describir un mapa do tempo 

 Escribir unha tarxeta postal das vacacións 

... 

Contidos 
gramaticais 

 Os verbos modais "dürfen“ e "müssen“ en presente 

 A formación do comparativo e do superlativo (de adxectivos 
e adverbios regulares e tamén algúns adxectivos e adverbios 
irregulares: p. ex: "gut / besser / am besten“) 

 As oracións comparativas 

 De igualdade: "genauso + Adx./Adv. + wie“ 

 De superioridade: p. ex: "lieber als“ 

 A formación de adxectivos a partir de substantivos: o sufixo 
negativo "-los“ 

 conector causal "denn“ 

 O Konjunktiv II / O subxuntivo II 

 O uso das formas de "würden“ para expresar desexo 

 A conxugación completa de "würden“ 
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 A formación dos números ordinais 

 Formulación da data de hoxe: "Heute ist der erste...“ 

 Os sufijos para os números ordinais: "te“; "-ste“ e as formas 
irregulares 

 As preposicións temporais con datas en dativo:"an, von...bis 
(zum)“ 

Contidos 
fonéticos 

 Observar a pronunciación e as situacións nas que aparece a 
vogal "e“ átona 

 Observar a pronunciación da vogal "ö“ e diferenciala das 
vogais "e“ ou "o“ 

 Practicar a pronunciación e observar as pausas necesarias 
en palabras compostas, sintagmas e oracións. 

Contidos 
socioculturais 

 Información a través da linguaxe non verbal: códigos e sinais 

 Poñer énfase de maneira coloquial 

 tempo atmosférico en diferentes rexións dos países de lingua 
alemá 

 Escribir unha tarxeta postal de vacacións 

Tipos de texto  Textos nun foro en Internet (tema: roupa favorita) 

 Entradas nun blog (tema: vacacións con problemas) 

 Unha postal de vacacións 

 Invitacións 

 Entrada nun diario 

 

2.7. Recursos de aprendizaxe para o nivel 

2.7.1. Bibliografía 

Libros de texto 

1º cuadrimestre: 

MENSCHEN A1.1 Kursbuch+DVDR+Glossar XXL (L.alum+Guia) Ed. Hueber, ISBN 9783197219011 

MENSCHEN A1.1 Arbeitsbuch +AudioCD (L.ejerc.) Ed. Hueber, ISBN 9783193119018  

 

 

2º cuadrimestre: 

MENSCHEN A1.2 Kursbuch+DVDR+Glossar XXL (L.alum+Guía) Ed. Hueber, ISBN 9783197419015 

MENSCHEN A1.2.Ab+AudioCD (L.ejerc.) Ed. Hueber, ISBN 9783195119016 
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Lectura recomendada 

“DIE NACHBARN”, de Cinzia Medaglia & Achim Seiffarth (con CD) Editorial CIDEB 

ISBN 88-7754-965-3 

 

Materiais complementarios recomendados 

Diccionario bilingüe: MODERNO DE ALEMÁN, Editorial Langenscheidt ISBN 3-468-96054-9 

GRAMÁTICA ESENCIAL DEL ALEMÁN (CON EJERCICIOS), de Monika Reimann, Editorial Hueber 
ISBN 071575-0 

DER KLEINE DUDEN – GRAMÁTICA DEL ALEMÁN, Editorial Hueber ISBN 001752-2 

CURSO DE AUTOAPRENDIZAJE DE ALEMÁN PARA PRINCIPIANTES "DEUTSCH RAPID", 
Editorial Hueber ISBN 007470-4 

 

2.7.2. Recursos didácticos achegados polo profesorado 

Ao longo do curso o profesor achegará a maiores materiais axeitados ao desenvolvemento das 
actividades de ensino-aprendizaxe co obxectivo de repasar contidos, profundar neles, presentar 
novos contidos etc. 

1. Os materiais extra poden consistir en formularios, follas de exercicios, xogos, 
encrucillados, recursos da Internet, vídeos, música, etc. 

2.  

2.7.3. Materiais elaborados polo alumnado 

- Miniredaccións (sketchs, diálogos, obras de teatro, ...); mapas; formularios para entrevistas 
(Rollenspiele); tarxetas de vocabulario; etc. 

 

2.7.4. Outros materiais  

- Internetrecherchen (pescudas na Internet): www.hueber.de: exercicios en liña axustados ao libro de 
texto empregado Menschen), etc.

http://www.hueber.de/
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3. NIVEL BÁSICO A2 

3.1. Descrición do nivel 

O alumnado que supere o nivel básico A2 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. 

 

3.2. Obxectivos xerais. Competencias 

Unha vez adquiridas as competencias correspondentes ao nivel, o alumnado será capaz de: 

 

Competencias do Nivel A2 

Comprender o sentido xeral e a información relevante en textos orais breves e sinxelos articulados con claridade 
e lentitude nunha variedade de lingua estándar, que traten de necesidades inmediatas, temas cotiáns e coñecidos 
cos que se estea moi familiarizado/a ou experiencias persoais e predicibles, sempre que non existan ruídos de 
fondo e se poidan utilizar apoios visuais, repeticións ou reformulacións. 

Producir e coproducir textos orais breves con estruturas básicas e habituais, adecuadas á situación e ás persoas 
interlocutoras, referidos a asuntos da vida cotiá, e desenvolverse de forma comprensible e clara, aínda que 
resulten evidentes o acento estranxeiro, as pausas e titubeos, e sexa necesaria a repetición, a paráfrase e a 
cooperación das persoas interlocutoras para manter a comunicación. 

Comprender o sentido global e localizar información relevante e predicible en textos escritos breves e sinxelos, 
ben estruturados e en lingua estándar, relacionados con  temas cotiáns, especialmente se contan con apoio visual. 

Producir e coproducir textos escritos breves e sinxelos sobre aspectos cotiáns e temas predicibles relacionados 
coa experiencia persoal, utilizando un repertorio léxico e estrutural limitado e básico e os recursos de cohesión e 
as convencións ortográficas e de puntuación elementais. 

Mediar entre falantes da lingua meta ou doutras linguas en situacións de carácter habitual nas que se producen 
intercambios moi sinxelos de información relacionados con asuntos cotiáns ou con información persoal básica. 
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3.3. Obxectivos específicos por destrezas 

ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 

Comprender frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas e 
temas cos que se estea moi familiarizado/a, sempre que se fale de xeito pausado e ben 
articulado. 
Comprender o sentido xeral e a información específica predicible de conversas básicas 
sobre temas cotiáns, e identificar un cambio de tema. 
Comprender o significado global e as informacións relevantes de mensaxes gravadas 
sinxelas que relaten experiencias persoais e predicibles, articuladas lentamente e nunha 
linguaxe estándar. 
Comprender a información esencial en exposicións e presentacións públicas breves e 
sinxelas, referidas a temas habituais e coñecidos. 
Comprender o sentido xeral e a información esencial predicible de textos audiovisuais 
sinxelos, cando exista o apoio de imaxes moi redundantes. 

ACTIVIDADES DE 
PRODUCIÓN E 
COPRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 

 

Desenvolverse nas relacións sociais habituais de xeito sinxelo pero eficaz, utilizando e 
recoñecendo fórmulas habituais de inicio e peche da conversa, tomando a palabra con 
cortesía, utilizando expresións básicas moi habituais adecuadas á situación e ás persoas 
interlocutoras. 
Desenvolverse en actividades habituais e transaccións e xestións cotiás, sinxelas, 
propias de situacións e temas coñecidos, facéndose entender ofrecendo ou solicitando 
información básica. 
Describir nun monólogo, de forma breve e sinxela, accións, persoas, lugares e obxectos, 
respondendo a preguntas breves e sinxelas dos/as oíntes, se llas repiten e se lle axudan 
coas respostas. 
Expoñer plans e formular hipóteses, de forma breve e sinxela, en conversas informais 
relacionadas con asuntos cotiáns, e expresar de forma breve a opinión, as crenzas ou as 
suxestións sobre un tema coñecido. 
Solicitar a colaboración da persoa interlocutora e utilizar estratexias para asegurar a 
comunicación. 

ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

Comprender o sentido global e localizar información relevante e predicible en textos 
breves e sinxelos, en lingua estándar, e relacionados con temas da súa experiencia, 
especialmente se contan con apoio visual. 
Comprender tipos básicos de correspondencia sobre temas cotiáns. 
Comprender as instrucións básicas de aparellos de uso moi frecuente. 
Comprender textos instrutivos, descritivos e narrativos sinxelos, ben estruturados e en 
lingua estándar. 
Utilizar estratexias que faciliten a comprensión recorrendo a claves lingüísticas e non 
lingüísticas. 

ACTIVIDADES DE 
PRODUCIÓN E 
COPRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 

Intercambiar información concreta e sinxela sobre aspectos cotiáns e habituais nos 
diferentes ámbitos de actividade social. 
Describir de forma sinxela lugares, obxectos e persoas, e narrar experiencias 
relacionadas con temas cotiáns. 
Intercambiar correspondencia breve e sinxela, sobre temas predicibles relacionados coa 
experiencia persoal, nun rexistro axeitado á situación de comunicación. 
Utilizar elementos coñecidos lidos nun texto escrito para elaborar os propios textos, e 
organizar estes de acordo con textos modelo. 

Obxectivos do Nivel A2 
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ACTIVIDADES DE 
MEDIACIÓN 

 

Transmitirlle oralmente a terceiras persoas información específica e relevante relativa a 
temas cotiáns, necesidades inmediatas ou aspectos do ámbito persoal contida en textos 
orais ou escritos, sempre que estes sexan breves e de estrutura sinxela, e estean 
articulados con lentitude e claridade, aínda que necesite consultar algunha palabra. 
Transmitirlle oralmente a terceiras persoas a información relativa a temas moi habituais 
contida en gráficos e imaxes moi sinxelas, como mapas meteorolóxicos, aínda que sexan 
evidentes as pausas, os titubeos e as reformulacións. 
Mediar en situacións moi cotiás, nas que o discurso se articule con lentitude e claridade, 
escoitando e comprendendo, aínda que sexa preciso pedir repeticións ou reformulacións, 
transmitindo o sentido xeral e a infomación esencial. 
Resumir brevemente a información máis relevante de textos orais ou escritos moi 
sinxelos e breves, articulados con lentitude, claramente estruturados e que conten con 
apoio visual e cun léxico de uso moi frecuente, relativos a temas cotiáns ou necesidades 
inmediatas, sempre que poida axudarse de xestos, imaxes ou expresións doutras linguas 
e poida cometer erros que non dificulten a comprensión. 
Tomar notas moi breves e sinxelas para terceiras persoas en enunciados ou 
intervencións moi breves e claramente estruturados, sempre que o tema sexa familiar e 
se conte coa axuda de distintos recursos (dicionarios, Internet...). 

 

3.4. Competencias e Contidos 

Competencias e Contidos do Nivel A2 

SOCIOCULTURAIS E 
LINGÜISTICOS 

 

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.  

Vida cotiá: horarios e hábitos de comida, horarios e costumes relacionados co traballo, 
actividades de lecer... 

Condicións de vida: vivenda, condicións laborais, transporte... 

Relacións persoais: relacións sociais, familiares, profesionais... 

Linguaxe corporal: expresións faciais, acenos, distancia interpersoal, contacto visual, 
calidade de voz (ton, volume...) 

Convencións sociais: fórmulas de cortesía en situacións da vida cotiá, vestiario... 
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ESTRATÉXICOS  

 

A1 e A2 

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.  

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: 

 Determinar os requirimentos da tarefa e avaliar os propios coñecementos e 
recursos lingüísticos para desenvolvela. 

 Identificar o tipo de texto para adaptarse á súa comprensión. 

 Distinguir o tipo de comprensión (sentido xeral, información específica...). 

 Formular hipótesis sobre o contido, baseándose nos  seus coñecementos. 

 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. 

 Adecuar de forma básica o texto oral ou escrito á persoa destinataria, ao contexto e 
á canle. 

 Aproveitar os coñecementos previos. 
 

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: 

 Probar novas expresións. 
 Utilizar estratexias sinxelas para comezar, manter ou rematar unha conversa breve. 
 Cooperar coa persoa interlocutora para facilitar a comprensión mutua. 
 Deducir o significado de palabras ou frases a partir do contexto. 
 Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 

lingüísticos ou extralingüísticos. 
 Efectuar, de forma básica, as aclaracións e correccións necesarias para compensar 

dificultades e malentendidos na comunicación. 
 Consultar as posibles dúbidas e corrixir os erros. 
 Comprobar hipóteses. 
 Reformular hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 
 Memorizar palabras e estruturas novas aprendidas. 

 Valorar se se conseguiron ou non os obxectivos propostos. 
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FUNCIONAIS  

A2 

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 

 Agradecer 

 Felicitar 

 Convidar 

 Interesarse por persoas 

 Reaccionar ante unha información con expresións que manifesten o  sentimento 
adecuado á situación 

 Iniciar e concluír unha conversa telefónica moi sinxela e breve 

Control da comunicación: 

 Manifestar comprensión e falta de comprensión 

 Pedirlle confirmación da comprensión á persoa interlocutora 

 Preguntar o significado dunha palabra ou expresión 

 Reformular unha palabra ou expresión para facilitar a comprensión 
 

Información xeral: 

 Describir persoas, obxectos e lugares 

 Referirse a accións e situacións presentes e pasadas.  

 Expoñer proxectos e formular hipóteses 

Opinións e valoracións: 

 Valorar un feito 

 Xustificar de maneira moi sinxela unha opinión ou unha actividade 

 Expresar coñecemento ou descoñecemento 
 

Estados de saúde, sensacións e sentimentos: 

 Expresar estados de ánimo 
 

Petición de instrucións e suxestións: 

 Pedir e ofrecer axuda, obxectos e servizos 

 Suxerir unha actividade 
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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 a súa comprensión.  

Traballarase a seguinte tipoloxía de textos escritos: 

 Anuncios publicitarios 

 Formularios 

 Listaxes 

 Etiquetas de produtos e embalaxes  

 Folletos informativos ou publicitarios  

 Biografías 

 Correspondencia persoal e formal (cartas, postais, mensaxes electrónicas...) 

 Cartas de restaurantes e menús  

 Carteis, letreiros e sinais  

 Axendas e diarios 

 Textos sinxelos e breves  

 Informacións meteorolóxicas  

 Notas e mensaxes 

 Instrucións sinxelas 

 Programacións de radio e televisión  

 Receitas de cociña moi sinxelas  

 Carteleiras de espectáculos 
 

Traballarase a seguinte tipoloxía de textos orais: 

 Conversas cara a cara  

 Conversas telefónicas sinxelas  

 Instrucións e anuncios 

 Presentacións públicas 

SINTÁCTICOS 

 

A1 e A2 

 

 

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.  
 

 O nome. Substantivo e adxectivo. Clases, xénero, número, caso e grao. Regras 
máis comúns para a flexión do xénero e do número. 

 O artigo. Clases (determinado/definido, indeterminado/indefinido e partitivo). Formas 
e usos. Casos máis usuais de presenza/omisión do artigo. Contraccións máis usuais 

 O pronome persoal. Clases, formas e usos máis habituais  

 O demostrativo. Formas, contraccións e usos 

 O posesivo. Formas e usos 

 Os cuantificadores. Numerais cardinais e ordinais. Outros cuantificadores 
elementais moi usuais 

 Os indefinidos máis frecuentes. Formas, contraccións e usos 

 As partículas interrogativas, exclamativas e relativas de uso máis común 

 O verbo. Formas máis usuais para a expresión do presente, do pasado e do futuro. 
Formas de uso máis habitual para expresar estados, accións, eventos, procesos e 
realizacións 

 O adverbio. Formas máis comúns para expresar afirmación, negación, modo, 
tempo, lugar e dirección 

 As preposicións, os conectores e os enlaces de uso máis frecuente 

 A oración simple afirmativa, negativa e interrogativa. Estrutura e orde dos seus 
elementos 

 Gramática textual. Procedementos elementais de organización estrutural de textos 
orais e escritos 
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LÉXICOS  

 

A1 e A2 

Os contidos léxicos deberanse adaptar ás realidades socioculturais dos países das 
linguas obxecto de estudo e 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... 

 Alimentación: léxico máis habitual relacionado coa alimentación e a gastronomía 

 Bens e servizos públicos: xestións sinxelas en bancos, correos, policía... 

 Ciencia e tecnoloxía: aparellos de uso cotián... 

 Clima, condicións atmosféricas e ambiente: estacións do ano, fenómenos 
atmosféricos, animais e plantas máis comúns... 

 Compras e actividades comerciais: establecementos comerciais, prezos, formas 
básicas de pagamento... 

 Educación: material e actividades da aula, centros de ensino... 

 Identificación persoal: datos persoais, aspecto físico, carácter, estados de ánimo, 
sentimentos… 

 Información e medios de comunicación: noticias e reportaxes sinxelas... 

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

 Saúde e coidados físicos: estado físico, partes do corpo... 

 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, vacacións, medios de transporte, 
aloxamento, equipaxe... 

 Vivenda, fogar e contorna: partes da casa, mobiliario básico... 

FONÉTICO- 
FONOLÓXICOS E           
ORTOTIPOGRÁ- 
FICOS 

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.  
 

 O alfabeto 

 Correspondencia entre grafías e fonemas 

 Recoñecemento e produción dos sons vocálicos e consonánticos 

 A entoación 

 acento. Regras básicas de acentuación 

 Recoñecemento e produción dos tons 

 Estrutura silábica 

 Ortografía das palabras estranxeiras de uso moi frecuente 

 Orde dos trazos dos caracteres 

 Recoñecemento e produción dos ideogramas básicos 

 Usos básicos das maiúsculas e das minúsculas 

 Ortografía do vocabulario máis usual 

 Usos básicos dos signos ortográficos e de puntuación máis frecuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P
á
x
in

a
5
0
 

3.5. Criterios de Avaliación 

 

AVALIACIÓN DO NIVEL A2 

ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 

 

Coñece e aplica á comprensión do sentido xeral e da información esencial do texto, 
extraendo claves para interpretalo, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
básicos relativos á vida cotiá, ás condicións de vida, ás relacións persoais e ás 
convencións sociais das culturas en que se usa o idioma. 
Recoñece o léxico oral básico e de uso común relativo a temas 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. 
Discrimina os patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis 
común, e comprende os significados e intencións comunicativas xerais asociados a 
eles. 

ACTIVIDADES DE 
PRODUCIÓN E 
COPRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 

 

Produce textos orais moi breves e de estruturas sinxelas e habituais, utilizando 
estruturas sintácticas sinxelas e de uso frecuente, recursos de cohesión textual 
básicos e procedementos sinxelos para reformular a mensaxe e reparar a 
comunicación. 
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 breves, articulados de forma lenta e 
clara, facendo preguntas e dando respostas para asegurar a comunicación e 
usando rutinas habituais 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 básico suficiente para dar 
e obter información sobre temas 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 evidente o 
acento estranxeiro ou cometa erros que non imposibiliten a comunicación e sexa 
necesaria a colaboración da persoa interlocutora. 

ACTVIDADES DE 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 

Comprende o sentido xeral e a información esencial do texto. Comprende o léxico 
escrito básico e de uso común relativo a temas 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 de uso máis común. 

ACTIVIDADES DE 
PRODUCIÓN E 
COPRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 

Produce textos escritos breves e de estruturas moi sinxelas e habituais, p.ex. 
copiando modelos de textos de características similares ou planificando e 
ensaiando o texto. Para levalo a cabo, utiliza estruturas sintácticas sinxelas e de 
uso frecuente e emprega os recursos de cohesión textual básicos (repetición léxica 
e conectores moi comúns). 
Coñece e utiliza adecuadamente un repertorio léxico escrito básico suficiente para 
dar e obter información sobre temas 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 de 
uso máis común. 
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ACTIVIDADES DE 
MEDIACIÓN  
 

É capaz de actuar tendo en conta os aspectos básicos xerais da comunidade de 
falantes, aínda que poida cometer incorreccións no seu comportamento. 
Identifica, aplicando as estratexias necesarias, a información clave que debe 
transmitir, así como as intencións básicas dos/as emisores/as e receptores/as 
cando este aspecto é relevante. 
Repite ou reformula o dito de maneira máis sinxela para facerlle máis comprensible 
a mensaxe ás persoas destinatarias, podendo axudarse de elementos non 
lingüísticos ou da colaboración doutras persoas. 
Toma notas moi breves coa información necesaria que considera importante, para 
trasladárllela ás persoas destinatarias, podendo facer preguntas sinxelas para obter 
esta información. 
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3.5.1. Criterios de avaliación mínimos esixibles.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS. COMPRENSIÓN ORAL 

 O alumno será quen de: 

 comprender a idea principal e o obxectivo comunicativo en interaccións orais relativas a accións, 
acontecementos e necesidades da vida cotiá, e nas que se articule lenta e claramente. 

 identificar cambios de tema recoñecendo fórmulas e procedementos lingüísticos utilizados habitualmente para 
ese fin. 

 utilizar estratexias que faciliten a comprensión, como pedir a colaboración dos interlocutores de forma 
axeitada, solicitando aclaracións ou repeticións. 

 comprender os detalles de información relativa a datos persoais, horarios, prezos e números, e comprender 
preguntas e instrucións básicas e seguir indicacións breves relativas a necesidades cotiás sinxelas. 

 posuír un repertorio de palabras relativas a situacións de comunicación básicas dos ámbitos persoal e 
profesional. 

 coñecer un repertorio de fórmulas básicas adecuadas para o desenvolvemento dunha conversa telefónica, e a 
capacidade de reaccionar adecuadamente ante elas. 

 comprender detalles concretos e relevantes (horas, números, letras, accesos básicos dos lugares públicos...) 
para o obxectivo comunicativo, relativos a accións, acontecementos e necesidades da vida cotiá. 

 comprender as ideas principais e outros aspectos relevantes para o propósito comunicativo de textos orais 
producidos cunha fala lenta e nunha linguaxe estándar que conteñan experiencias persoais (viaxes, estudos, 
experiencias laborais, relacións persoais, etc.), identificando aspectos como a secuencia temporal das 
experiencias, a relevancia para a situación actual do falante e os sentimentos que suscitan. 

 identificar as palabras clave e ideas principais dunha exposición pública breve sobre un tema habitual 
previamente coñecido, utilizando os coñecementos previos sobre os recursos lingüísticos máis frecuentes que 
poidan aparecer, e deducindo o vocabulario relacionado co tema e o contido posíbel do exposto. 

 comprender textos audiovisuais informativos, sinxelos e breves (radio, televisión, publicidade, etc.), 
apoiándose para a comprensión nos elementos lingüísticos e paralingüísticos como son as imaxes, o 
coñecemento do lugar e do tema, o repertorio léxico previsíbel, sempre que sexa emitido con claridade, 
lentamente e en lingua estándar. 

 utilizar estratexias que faciliten a comprensión e permitan superar eventuais dificultades, pedindo a 
colaboración do interlocutor con fórmulas adecuadas, se é o caso, e deducindo do contexto o significado 
probábel de termos descoñecidos, axudándose do coñecemento doutras lingua, dos acenos, da entoación e 
de elementos non lingüísticos (imaxes, música, etc.). 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS. EXPRESIÓN, INTERACCIÓN E MEDIACIÓN ORAL 

O alumno será quen de: 

 expresarse nun rexistro estándar en situacións habituais de interacción social, usando adecuadamente os 
saúdos, despedidas, tratamentos e convencións para as quendas de palabra. 

 aceptar ou declinar unha invitación, dar a benvida, interesarse por alguén ou por algo, pedir desculpas ou 
reaccionar ante elas, e mostrar empatía, se é o caso, co interlocutor. 

 desenvolverse de xeito intelixíbel en intercambios sinxelos habituais sen moito esforzo, utilizando as fórmulas 
de inicio e peche adecuadas ao rexistro familiar ou neutro derivado do contexto, e as estratexias e recursos 
básicos que aseguren a comunicación cos interlocutores como preguntar, pedir que se repita ou pedir que se 
fale máis a modo. 

 comprender preguntas e dar información básica sobre si mesmo relativas ao ámbito laboral (datos persoais, 
formación, gustos, intereses) e para obter bens e servizos en situacións de comunicación relativas a 
actividades da vida diaria (traballo, compras e actividades comerciais, transportes), tempo libre e lecer, 
alimentación e saúde e outros temas do seu interese, aínda que teña que solicitar aclaracións ou repetir as 
súas respostas para facerse comprender. 

 manter un monólogo contando unha historia cun grao suficiente de coherencia e cohesión, utilizando os 
conectores lineais e de secuencia máis frecuentes e os recursos lingüísticos básicos, como anáfora, catáfora 
e proformas gramaticais. 

 utilizar o vocabulario básico relacionado co tema da narración ou da descrición, así como usar 
adecuadamente as locucións prepositivas e do tempo da narración, de xeito que a secuencia temporal dos 
acontecementos poida ser seguida polo interlocutor. 

 producir un texto expositivo previamente ensaiado e de contido predicíbel para o oínte, cunha pronunciación 
suficientemente clara e comprensíbel, aínda que o interlocutor teña que solicitar repeticións de vez en cando 
para asegurarse de ter recibido a mensaxe. 

 responder ás preguntas dos interlocutores e solicitar, cando cumpra, repeticións e aclaracións. 

 participar nun intercambio simple e directo de información sobre actividades e asuntos cotiáns, expresando a 
opinión, o desexo, o gusto, o descoñecemento, formulando hipóteses, rectificando ou confirmando. 

 utilizar proposicións textuais introducidas por conectores simples de oposición (pero, non obstante, porén...), 
de adición (e , ademais, incluso...), de reformulación (é dicir, ou sexa..), de causa, de consecuencia e de 
peche do discurso (por último, para resumir...) 

 describir unha intención ou un proxecto, facer suposicións, e se é o caso, propoñer actividades, avaliar 
alternativas, exemplificar e recapitular, usando expresións habituais, conectores de transición (por outro lado, 
por outra parte) ou temporais, cunha pronunciación intelixíbel para un locutor ben predisposto aínda que 
poidan producirse nalgún momento malentendidos e interrupcións. 

 expresarse nun rexistro estándar en situacións nas que se deban mostrar sentimentos que se acorden ou non 
coas persoas implicadas na interacción, utilizando os marcadores lingüísticos de relacións sociais básicos, as 
normas de cortesía, fórmulas fixas e habituais de rexistro neutro para lograr a adecuación sociolingüística á 
situación de comunicación. 

 mobilizar recursos lingüísticos como a utilización de expresións memorizadas fixas, para pedir que lle falen a 
un máis a modo, que lle repitan o que lle dixeron ou que lle soletreen unha palabra que non se entendeu. 

 efectuar, de forma básica, as aclaracións e as repeticións solicitadas polo interlocutor, apoiándose, se é o 
caso, no empleo de recursos de tipo paralingüístico coma os acenos, a entoación, etc. Valorarase a 
intelixibilidade da pronunciación por enriba do fraseo e da entoación requiridas pola fluidez. 



 

 

P
á
x
in

a
5
4
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS. COMPRENSIÓN DE LECTURA 

O alumno será quen de 

 seguir instrucións básicas, por exemplo comprar ou reservar un billete por Internet, comprender informacións 
que lle permitan elixir un menú nun restaurante, seguir unha prescrición médica, unha receita de cociña, 
matricularse nun centro de estudos, etc. 

 localizar información específica básica, como por exemplo, nunha entrevista: información sobre o carácter da 
persoa, o aspecto físico, os gustos, datos sobre a vivenda; nunha noticia breve ou suceso: o lugar e as 
persoas implicadas; nunha narración: as liñas xerais do argumento, os personaxes que as levan a cabo, o 
tempo ou o espazo onde se desenvolven. 

 identificar as formas lingüísticas que vehiculan a intención de comunicación do remitente, comprender 
expresións fixas e convencións sinxelas e básicas, propias do tipo de texto, e poder reaccionar de xeito 
adecuado. 

 coñecer a estrutura das cartas formais (remitente, cabeceira, lugar e data; asunto, saúdo ao destinatario, 
corpo da carta, despedida e sinatura), e comprender un repertorio básico de expresións fixas de confirmación 
ou denegación, obriga, coñecemento, necesidade e permiso utilizadas para a concesión dunha bolsa, a 
confirmación dun pedimentoo, a reserva dun hotel, etc. Poderase considerar a axuda dun dicionario. 

 identificar as palabras e ideas clave subministradas tanto polo texto como polas imaxes que o ilustran, 
inferindo o significado global a partir do contexto lingüístico e paralingüístico, e dos coñecementos que se 
poidan ter doutras linguas e das características do medio no que aparece impresa a información (revistas, 
carteis, xornais, folletos, Internet, etc.). 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 

O alumno será quen de: 

 escribir información básica, como redactar un currículum vítae esquemático, cubrir enquisas e cuestionarios 
breves, etc., sobre o traballo (profesión, horario, lugar de traballo...), os estudos, os hábitos (condicións de 
vida, horarios e actividades diarias) e os seus intereses (deportes, música...), dun xeito breve e sinxelo, 
usando estruturas básicas e aprendidas e utilizando un repertorio léxico moi básico e limitado, pero propio do 
tema. 

 facer descricións elementais sobre lugares (os establecementos, a posición dos elementos no espazo..), 
obxectos (forma, tamaño, impresión que producen...) e persoas (aspecto físico, a roupa, o carácter..), 
utilizando un repertorio lingüístico sinxelo pero amplo. 

 redactar textos sinxelos e breves sobre acontecementos, actividades, plans e proxectos relativos a asuntos 
cotiáns ou de interese persoal, usando unha serie de frases e oracións sinxelas enlazadas con conectores 
simples nas que, aínda que poida haber erros ortográficos, quede claro o que se intenta dicir 

 escribir notas e cartas persoais moi sinxelas nas que se expresen ideas básicas sobre temas persoais (os 
estudos, a familia, unha viaxe...) ou de interese persoal ( música, películas...). 

 coñecer a estrutura das cartas persoais (cabeceira, saúdo, corpo da carta, despedida e sinatura.) 

 utilizar expresións fixas básicas propias da función comunicativa da carta: agradecer, desculparse, solicitar 
algo, invitar, etc. 

 utilizar estratexias que faciliten o proceso de escritura seguindo como modelo textos de características 
similares; planificar e ensaiar o texto, corrixir tanto a ortografía como a orde das palabras e a presentación do 
escrito (marxes, espazos de interliñado, uso de maiúsculas e minúsculas...). 

 usar eficazmente materiais de consulta e autoaprendizaxe adecuados ao nivel (dicionarios, gramáticas, libros 
de exercicios, as novas tecnoloxías, etc. ). 
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3.6. Temporalización 

Tanto a secuenciación como a temporalización dos contidos enunciados a continuación poden estar 
suxeitas a modificacións ou adaptación segundo a decisión das coordinacións do curso e sempre que as 
condicións particulares dos grupos o requiran, de tal xeito que se poida garantir o cumprimento dos 
obxectivos fixados para o curso e nivel. 

 

 

CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL A2 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Do 8 ao 30 DE SETEMBRO + MES DE OUTUBRO  

(Módulo 1) 

Contidos léxicos Unidade 1 A familia 

Unidade 2 Mobiliario da vivenda  

Unidade 3 Turismo 

 
Unidade 1 Mein Opa war auch schon Bäcker. 

 

Temas PRESENTAR A FAMILIA: historias e recordos de familia, a familia, os familiares, profesións antigas 

Obxectivos 
comunicativos e 
funcionais 

 Falar sobre as profesións no pasado 

 Contar unha historia o un recordo de familia 

 Usar os adverbios e locucións adverbiais de tempo para contar unha historia ou un recordo de 
familia 

Tarefas  Ordenar cronoloxicamente unha „Bildergeschichte“ 

 Completar as formas do Perfekt de verbos que aluden a actividades, sucesos ou 
acontecementos 

 Xogar a recoñecer actividades de ocio e tempo libre da infancia 

 Xogo con dados: Preguntar e falar da posesión de diferentes obxectos 

 Xogo da verdade: Preguntar e describir de forma detallada recordos da infancia 

Contidos léxico- 
semánticos 

 Membros da familia 

 Profesións 

 Actividades de lecer, sucesos, acontecementos… 

 Obxectos: prendas de vestir, medios de transporte... 

 Sobre a infancia e a xuventude 

 Adverbios e locucións adverbiais de tempo 

Contidos gramaticais  Os determinantes posesivos en singular e en plural en nominativo, acusativo e dativo 

 Repaso: O Perfekt e o Präteritum 

Contidos fonético- 
fonolóxicos e 
ortotipográficos 

 Diferenciar vogais longas e curtas en sílabas tónicas dalgúns substantivos (Training 
Aussprache, l. de exerc., p. 9) 

Contidos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 

Kursbuch (libro do alumno): 

 Os diminutivos dos nomes propios 

 A familia Mann: Thomas e Heinrich Mann e as súas obras (Arbeitsbuch / libro de exercicios): 

 Fórmulas de saúdo e encabezamento en un e-mail a un amigo 

 Diferenciar situacións para tratar de “ti” ou de “vostede” 
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Unidade 2 Wohin mit der Kommode? 
 

Temas AMOBLAR A CASA: Mobiliario doméstico, a ubicación dos obxectos, a descrición dunha residencia 

Obxectivos 
comunicativos 

 Facer unha suposición 

 Preguntar por e informar sobre a profesión e o estado civil (repaso) 

 Preguntar pola idade e dicir a idade (repaso) 

 Preguntar e expresar o lugar de residencia (repaso) 

 Encher unha ficha con datos persoais (nome, apelidos, procedencia, dirección, profesión, 
idade…) 

 Nomes de profesións (repaso e ampliación) 

 Os números cardinais do 0 ao100 (repaso) 

Tarefas  Elaborar un póster con información arredor das actividades profesionais de grupo e relacionalas 
coas persoas correctas 

 Facer meu propio perfil en Internet, entrevistar un compañeiro de clase e encher os datos para 
seu perfil en Internet 

 Ler a un compañeiro información persoal sobre outras persoas e comprobar que a entendeu  

Contidos  
léxico- semánticos 

 Os números cardinais do 0 ao100 (repaso) 

 Profesións (repaso e ampliación) 

 Adxectivos e adverbios relativos ao estado civil 

 Datos de tipo persoal: Wohnort, Herkunft... 

Contidos 
gramaticais 

Repaso de contidos: 

 Conxugación en presente dos verbos „machen“ y „arbeiten“, 

 „wohnen“, „leben“ 

 Conxugación dos verbos „sein“ e „haben“ 

 As preposicións „als“, „bei“, „in“ 

 A negación con „nicht“ y su colocación en la oración 

 A formación do feminino en substantivos de profesións 

 O sufixo „-in“ 

 Prestar atención a posibles cambios fonéticos e fonolóxicos: p. ex: „Umlaut“ 

Contidos fonéticos  Sinalar a sílaba tónica dunhas palabras 

Contidos  
socioculturais 

 Extraer información dunha tarxeta de visita 

 Referencia ás cidades alemáns de Berlin e Bonn 

 
 

Unidade 3 Hier findenSie Ruhe und Erholung. 
 

Temas TURISMO: Paisaxes, destinos turísticos, oferta turística, gustos e preferencias 

Obxectivos 
comunicativos 

 Valorar o gusto por algo 

 Expresar gusto(s) e preferencia(s) 

 Coñecer e identificar as diferentes fórmulas de saúdo (D-A-CH) 

 Propoñer unha oferta de ocio turístico 
 

Tarefas  Relacionar uns textos publicitarios con unhas fotografías 

 Dicir que informacións dun texto son verdadeiras 

 Idear o nome e a oferta dunha empresa organizadora de eventos turísticos e intercambiar a 
información 

 Realizar unha lectura comprensiva duns anuncios e folletos publicitarios con o fin de detectar 
errores de vocabulario 

 Debuxar un paisaxe coa fin de describirlla a un compañeiro 

Contidos 
léxico- semánticos 

 Paisaxes naturais 

 Animais domésticos e do campo 

 Actividades de lecer e de tempo libre 

 A tonalidade das cores 

 Adverbios e locucións adverbiais de modo: überhaupt nicht, nicht besonders;... 

Contidos 
gramaticais 

 A formación de palabras: os substantivos referidos a persoas: o sufixo „-er“; de substantivos 
referidos a cousas: el sufixo „-ung“ 
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Contidos fonéticos  Observar a pronunciación do grupo consonántico“ng” (Training Aussprache, l. de exerc., p. 21) 

Contidos 
socioculturais 

Kursbuch (libro do alumno): 

 Fórmulas de saúdo nos diferentes países de lingua alemá 

 Referencia a cidades dos países de lingua alemá 

 Referencia a lugares de interese turístico dos diferentes países de lingua alemá: Spreewald, 
Schweizer Bodensee;... 

 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL MES DE NOVEMBRO (Módulo 2) 

Contidos léxicos 
Unidade 4 A compra. Comer fóra 

Unidade 5 Facer turismo  

Unidade 6 Eventos 

 
 

Unidade 4 Was darf es sein? 

Temas MERCAR, ALMORZAR FÓRA: A lista da compra, ir á tenda o ao supermercado, a unha cafetería ou a 
un restaurante; gustos e preferencias de outra persoa 

Obxectivos 
comunicativos 

 Dicir quen é o destinatario de algo 

 Expresar frecuencia 

 Pedir nunha tenda 

 Especificar a calidade dun alimento 

 Contar cando fixen mal a compra 

 Expresar gustos e preferencias 

Tarefas  Mercar un produto e súa cantidade 

 Xogar a encadear o maior número de cosas que merquei algunha vez 

 Identificar expresións típicas de vendedor e cliente 

 Escoitar e corrixir información dunha compra mal feita 

 Representar o papel de vendedor e cliente que merca diversas cousas e en diversa medida 

Contidos  
léxico- semánticos 

 Alimentos 

 Envases 

 Pesos e medidas 

 O almorzo 

 Adxectivos cualificativos de calidade dun alimento 

 Adverbios e locucións adverbiais de frecuencia 

 Frases e expresións útiles ao mercar algo 

Contidos 
gramaticais 

 A declinación do adxectivo con o artigo indeterminado nos casos nominativo, acusativo e dativo 

 Repaso de formas do Perfekt e de denn como conector e partícula 

Contidos fonéticos  Observar o acento, a melodía e a entoación duns sintagmas nominais de forma illada e en 
contexto (Training Aussprache, l. de exerc., p. 33) 

Contidos 
socioculturais 

Kursbuch (libro do alumno): 

 O uso de vostede e de fórmulas de cortesía en locais públicos 

 O almorzo continental 

 A agricultura ecolóxica na cidade 

 O emprego de „bitte“ e „danke“  
Arbeitsbuch (libro de exercicios): 

 O uso de vostede e de fórmulas de cortesía en locais públicos 

 As variantes léxicas do alemán (D-A-CH) dalgunhas palabras 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

P
á
x
in

a
5
8
 

Unidade 5 Was ist das? Das ist eine F. 
 

Temas FACER TURISMO: Lugares de interese turístico, plans conxuntos para o fin de semana, chegar a un 
acordo con alguén 

Obxectivos 
comunicativos 

 Enumerar lugares de interese en xeral 

 Dicir onde encontrar información turística 

 Explicar e razoar que lugares de interese serían especialmente salientables para unha visita 

 Poñerse de acordo para planificar a fin de semana 

 Explicar un plan conxunto para a fin de semana 

Tarefas  Familiarizarse co vocabulario básico da lección, interactuando cun compañeiro de clase 

 Dicir se a información nun texto é verdadeira ou falsa 

 Xogar ao „Adjektiv-Quartett“ 

Contidos  
léxico- semánticos 

 Lugares de interese turístico 

 O turismo (en xeral) 

 Os adxectivos cualificativos de descrición  

 Opinión sobre un lugar 

 Os adverbios de frecuencia 

 Os adverbios de tempo 

 Frases e expresións útiles de acordo e desacordo 

Contidos 
gramaticais 

 A declinación do adxectivo co artigo determinado en nominativo, acusativo e dativo 

 Repaso das formas do „Perfekt“ 

Contidos fonéticos  Prestar atención á pronunciación dos grupos consonánticos „sch“, „st“ e „sp“ e diferencialos do 
son „s“ (Training Aussprache, l. de exerc., p. 39) 

Contidos 
socioculturais 

Kursbuch (libro do alumno): 

 Colonia e seus lugares de interese 

 Fórmulas de saúdo e despedida familiares en postais ou e-mails 

 Viena e seus lugares de interese  

- Arbeitsbuch (libro de exercicios): 

 Referencia a cidades de (D-A-CH) e aos seus lugares de interese 

 As variantes léxicas do alemán (D-A-CH) dalgunhas palabras 

 
 

Unidade 6 Meine Lieblingsveranstaltung 

Temas EVENTOS: Eventos e espectáculos do mundo, plans e propostas, citas, o meu evento cultural ou 
espectáculo favorito 

Obxectivos 
comunicativos 

 Dicir que evento(s) interesa(n) a un/unha 

 Quedar con alguén propoñéndolle un plan 

 Aceptar ou rexeitar un plan ou unha proposta 

 Poñerse de acordo con alguén 

Tarefas  Extraer a información específica dun texto 

 Escoitar unha audición e dicir se a información é verdadeira ou falsa 

 Relacionar frases e expresións útiles para propoñer, aceptar e rexeitar propostas ou plans 

 Recompilar información sobre meu evento favorito 

 Ler o perfil e retrato dunha actriz e formular preguntas a un compañeiro respecto a momentos 
concretos da súa vida 

 Propoñer un plan a un/unha compañeiro/a e poñerse de acordo 

Contidos 
 léxico- semánticos 

 Eventos culturais, espectáculos 

 As preposicións de tempo 

 Frases e expresións útiles para propoñer algo, quedar con alguén, aceptar ou rexeitar unha 
proposta e poñerse de acordo en realizar un plan 

Contidos 
gramaticais 

 As preposicións de tempo: „von...an; von...bis; seit;... 

 A sintaxe: Oracións interrogativas / W-Fragen: Wie lange...? 

Contidos fonéticos  Observar a pronunciación das consoantes „f“, „v“ y „w“ e as semellanzas e diferencias con 
respecto a outros idiomas (Training Aussprache, l. de exerc., p. 45) 
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Contidos 
socioculturais 

Kursbuch  (libro do alumno): 

 Eventos famosos en (D-A-CH)  

- Arbeitsbuch (libro de exercicios): 

 Referencias á festa de carnaval Rosenmontag 

 As variantes léxicas do alemán (D-A-CH) dalgunhas palabras 

 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL MES DE DECEMBRO (Módulo 3) 

Contidos léxicos 
Unidade 7 En forma  

Unidade 8 Visita ao médico  

Unidade 9 Automóbil 

 
 

Unidade 7 Wir könnten montags joggen gehen. 

Temas ESTAR EN FORMA: Actividades deportivas, recomendacións, propostas 

Obxectivos 
comunicativos 

 Reproducir o que outra persoa aconsellou 

 Recomendar algo a alguén 

 Explicar a alguén os meus hábitos deportivos 

 Pedir consello 

 Enumerar os bos propósitos aínda non conseguidos 

Tarefas  Relacionar información sobre consellos e suxestións para estar en forma 

 Escenificar un deporte e intentar adiviñalo 

 Cubrir un cuestionario co meu perfil deportivo 

 Comprender consellos de saúde 

 Dar consellos de saúde a alguén 

Contidos  
léxico- semánticos 

 Os deportes 

 Os días da semana (repaso) 

 As partes do día (repaso) 

 Pratos dietéticos do día 

 Frases e expresións útiles para propoñer ou recomendar algo 

Contidos 
gramaticais 

 Os adverbios e locucións adverbiais temporais: montags, morgens,... 

 „Zwischen“ como preposición temporal de dativo 

 O Konjunktiv II dos verbos modais können e sollen 

 O pronombre interrogativo „Wann...?“ e repaso doutros 

Contidos fonéticos  Prestar atención á pronunciación do grupo consonántico „ch“ nas diversas posicións dentro da 
palabra e en combinación con tódalas vogais (Training Aussprache, l. de exerc., p. 57) 

Contidos 
socioculturais 

Kursbuch (libro do alumno): 

 O concepto de: „Der innere Schweinehund”  
Arbeitsbuch (libro de exercicios): 

 Horarios do almorzo e das actividades de lecer 

 
 

Unidade 8 Hoffentlich ist es nicht das Herz! 

Temas UNHA VISITA AO MÉDICO: O estado de saúde, argumentos respecto a algo, sucesos 

Obxectivos 
comunicativos 

 Dicir con que frecuencia se vai ao médico 

 Falar sobre o estado de saúde propio 

 Razoar algo 

 Expresar preocupación, esperanza o pesar polo estado de saúde 

Tarefas  Ler por enriba un texto, extraer información específica e corrixir unas informacións falsas 

 Diferenciar os conectores causais e intercambiar información propia cun compañeiro 

 Relacionar frases e expresións útiles de preocupación, esperanza e pesar 

 Representar o papel de enfermo e de acompañante, usando as frases e expresións útiles 
anteriormente expostas 

 Completar o relato dun accidente co vocabulario do „Bildlexikon“ 
elacionar unha serie de situacións cos motivos que as orixinan 
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Contidos léxico- 
semánticos 

 As partes do corpo 

 A saúde e as enfermidades 

 Accidentes 

 Os adverbios con matiz de probabilidade: sicher, wahrscheinlich,... 

 Frases e expresións útiles de preocupación, esperanza e pesar 

Contidos 
gramaticais 

 Os conectores causais: „weil“ para oracións subordinadas e „deshalb“ para oracións 
coordinadas 

 Sintaxe: Observar o fenómeno da inversión (Umsellung) no caso do conector „deshalb“ 

Contidos fonéticos  Prestar atención á melodía e á entoación de oracións que expresan un sentimento de 
preocupación (Training Aussprache, l. de exerc., p. 63) 

Contidos 
socioculturais 

Kursbuch (libro do alumno): 

 Relato sobre a calidade de vida das mulleres ao longo do último século 
Arbeitsbuch (libro de exercicios): 

 Cuestionario respecto á calidade na atención médica 

 Variantes léxicas do alemán (D-A-CH) dalgunhas palabras 

 
 

Unidade 9 Bei guten Autos sind wir ganz vorn. 
 

Temas COCHES: A industria automobilística alemá, empregos do sector 

Obxectivos 
comunicativos 

 Falar e opinar sobre coches 

 Expresar desexos 

 Dar importancia a algo 

Tarefas  Recoñecer e traballar o vocabulario do „Bildlexikon“ 

 Escoller un epígrafe para o paragrafo introdutorio dun texto 

 Dicir que informacións dun texto son verdadeiras 

 Ler uns textos breves coa finalidade de completar unhas tarefas gramaticais 

 Adiviñar profesións e lugares de traballo 

 Cubrir un cuestionario sobre as condicións laborais ideais e intercambiar información co 
compañeiro para atopar coincidencias  

Contidos léxico- 
semánticos 

 A empresa, a industria e o mundo laboral 

 Profesións 

 Frases e expresións útiles para dar importancia a algo 

Contidos 
gramaticais 

 A declinación do adxectivo sen artigo en nominativo, acusativo e dativo 

Contidos fonéticos  Observar a pronunciación do par de ditongos „ei“ e „ie“ y diferencialos entre si 
(Training Aussprache, l. de exerc., p. 69) 

Contidos 
socioculturais 

Kursbuch (libro do alumno): 

 Referencias á marca Audi en Ingolstadt 

 Abreviaturas en anuncios: P. ex: KFZ, m/w.;...  

- Arbeitsbuch (libro de exercicios): 

 Abreviaturas en anuncios: P. ex.: LKW;... 

 Variantes léxicas do alemán (D-A-CH) dalgunhas palabras 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL MES DE XANEIRO (Módulo 4) 

Contidos léxicos 
Unidade 10 No restaurante  

Unidade 11 Innovación  

Unidade 12 Boa alimentación 

 

Unidade 10 Gut, dass du reserviert hast. 
 

 

Temas NO RESTAURANTE: Unha cita para comer, pedir o menú, queixas  

Objectivos 
comunicativos 

 Expresar decepción ou disgusto 

 Dicir que obxectos faltan na mesa  

 Pedir nun restaurante (repaso) 

 Formular unha queixa ou reclamar algo 

 Pedir a conta 

  

Tarefas  Opinar sobre o que acontece nunha foto 

 Comprender unha conversación nun restaurante coa finalidade de completar una tarefa de 
gramática 

 Compoñer un diálogo entre cliente e camareiro e representalo 

 Reaccionar como camareiro ante situacións concretas cun cliente 

 Comentar a carta dun restaurante e pedir o menú desexado 

  

Contidos  
léxico- semánticos 

 A vaixela 

 Os cubertos 

 Outros obxectos na mesa de un restaurante 

 Menús 

 Verbos de pensamento: denken, glauben,... 

 Frases e expresións útiles de aceptación o desgusto ante algo 

  

Contidos 
gramaticais 

 O conector completivo „dass“ 

 Sintaxe: a colocación do verbo nas oracións con „dass“ 

Contidos fonéticos  Prestar atención á pronunciación das consonantes oclusivas sonoras e xordas (Training 
Aussprache, l. de exerc., p. 81) 

Contidos 
socioculturais 

Kursbuch (libro do alumno): 

 Trato de vostede / „Sie“ e uso de fórmulas de cortesía 

 Emprego constante de „Bitte“ e „Danke“ 

 Pedir a factura: conxunta ou por separado  

 Arbeitsbuch (libro de exercicios): 

 Trato de vostede / „Sie“ e uso de fórmulas de cortesía 

 Emprego de „Bitte“ e „Danke“ 

 Variantes léxicas do alemán (D-A-CH) dalgunhas palabras 
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Unidade 11 Ich freue mich so. 

Temas EMPRENDEDORES: Novas ideas, novas empresas; renovarse, reciclar; actividades de ocio, 
felicitacións 

Obxectivos 
comunicativos 

 Facer suposicións e dar a opinión persoal sobre algo 

 Dicir de que está feito un produto 

Tarefas  Opinar sobre o que sucede nunha foto 

 Ler atentamente un texto coa finalidade de encontrar e sinalar a información específica correcta 

 Ler as felicitacións dun libro de invitados co obxectivo de completar unha tarefa 

 Opinar sobre a orixe dalgúns produtos 

 Intentar adiviñar accións ou actividades concretas a través da mímica 

 Preguntar pola frecuencia na realización dalgunhas accións ou actividades 

Contidos  
léxico- semánticos 

 Produtos e obxectos de uso frecuente 

 Materias primas 

 Celebracións 

 Verbos de pensamento: denken, glauben,... (repaso) 

 Os adverbios de frecuencia 

 Frases e expresións útiles de opinión, pensamento, gusto, agradecemento e felicitación 

Contidos 
gramaticais 

 Os verbos reflexivos: „sich fühlen, sich freuen;...“ 

 A preposición „aus“ (Dat.) + substantivo referido á materia. A „W- Frage“: Woraus...? 

Contidos fonéticos  Observar a melodía e entoación nas oracións subordinadas (Training Aussprache, l. de exerc., 
p. 87) 

Contenidos 
socioculturais 

Kursbuch (libro do alumno): 

 As empresas „GmbH“ 

 A cultura da reciclaxe en D-A-CH 

 Un restaurante de Hamburgo 

- Arbeitsbuch (libro de exercicios): 

 O emprego de „Du“ o „Sie“ a nivel laboral ou profesional 

 Fórmulas de saúdo e despedida nunha felicitación 

 Variantes léxicas do alemán (D-A-CH) dalgunhas palabras 

 
 

Unidade 12 Wenn es warm ist, essen wir meist Salat. 

Temas ALIMENTARSE BEN: Hábitos alimenticios; enquisas, estatísticas; Diferencias entre países 

Obxectivos 
comunicativos 

 Establecer suposicións e dar a opinión persoal sobre algo 

 Expresar sorpresa 

 Comparar costumes e hábitos alimenticios 

 Falar sobre os hábitos alimenticios propios 

Tarefas  Realizar unhas predicións sobre o contido dun texto e verificalas 

 Dicir si unhas informacións dun texto son verdadeiras ou falsas 

 Encher un cuestionario sobre hábitos alimenticios 

 Intercambiar información acerca dos hábitos alimenticios propios e buscar coincidencias con 
outros compañeiros 

Contidos léxico- 
semánticos 

 Alimentos, comida 

 Bebidas 

 Os adverbios e locucións adverbiais de cantidade 

 Os dverbios de frecuencia 

 Frases e expresións útiles de sorpresa 

Contidos 
gramaticais 

 O conector condicional / temporal „wenn“; o correlato opcional 

 „dann“ na oración principal 

 Repaso do conector „dass“ 

Contidos fonéticos  Observar o acento e a pronunciación da sílaba átona ou prefixo 

 „Ge- / ge-„ (Training Aussprache, l. de exerc., p. 93) 
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Contidos 
socioculturais 

Kursbuch (libro do alumno): 

 Unha enquisa sobre hábitos alimenticios dos alemáns 

 Un blog de comida sa  

- Arbeitsbuch (libro de exercicios): 

 Estatística de actividades de lecer e de tempo libre dos alemáns 

 Hábitos alimenticios dos alemáns 

 A variantes léxicas do alemán (D-A-CH) dalgunhas palabras 

 
 

2ª Cuadrimestre: Menschen A2 (Unidades 13-24) 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL MES DE FEBREIRO (Módulo 5) 

Contidos léxicos Unidade 13 Aprender alemán  

Unidade 14 Agasallos 

Unidade 15 Televisión 

 

Unidade 13 Meine erste Deutschlehrerin 

Temas APRENDENDO ALEMÁN: Experiencias, consellos útiles, tipos de alumno e metodoloxías, a 
melodía dos idiomas 

Obxectivos 
comunicativos 

 Falar sobre os primeiros contactos coa lingua alemá 

 Dar importancia a algo 

 Falar acerca de como soa o alemán e outros idiomas 

Tarefas  Responder a preguntas de comprensión auditiva 

 Sinalar que informacións son correctas dunha audición 

 Intercambiar información cun compañeiro sobre a experiencia persoal na aprendizaxe de 
idiomas 

Contidos  
léxico- semánticos 

 Consellos e trucos de aprendizaxe 

 Tipos de alumno: kognitiv, visuell;... 

 Adxectivos cualificativos referidos ao idioma: hart, weich;... 

 Frases e expresións útiles para dar importancia a algo 

Contidos gramaticais  O conector temporal „als“ 

 Repaso de formas do Präteritum e do Perfekt, do conector causal „weil“ e dalgunhas formas do 
comparativo do adxectivo 

Contidos fonéticos  Prestar atención á pronunciación dos sufixos de adxectivos „-ig“ e „- lich“ e diferencialos 
ortograficamente (Training Aussprache, l. de exerc., p. 9) 

Contidos 
socioculturais 

 Kursbuch (libro do alumno): 

 Referencias a Berlín, a Universidade de Frankfurt e ao Goethe-Institut 

 Consideracións das „Schönste deutsches Wort“ 

 Publicidade en liña de cursos de alemán en vacacións  

 Arbeitsbuch (libro de exercicios): 

 Experiencias no Brasil 

 Variantes léxicas do alemán (D-A-CH) dalgunhas palabras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

P
á
x
in

a
6
4
 

Unidade 14 Es werden fleiβig Päckchen gepackt. 

Temas AGASALLOS: Agasallos humanitarios; procesos do servizo de Correos, ledicia e agradecemento 

Obxectivos 
comunicativos 

 Facer suposicións e dar a opinión persoal sobre algo 

 Describir accións ou procesos 

 Dicir os agasallos e o destinatario dos mesmos 

 Expresar satisfacción o alegría por algo 

Tarefas  Sinalar que información dun texto son correctas 

 Realizar preguntas a unha serie de respostas dadas 

 Recoñecer frases e expresións útiles de alegría por algo 

 Describir e preguntar por accións ou procesos nunha oficina de Correos 

Contidos léxico- 
semánticos 

 O servizo de Correos 

 Frases e expresións útiles de satisfacción e alegría 

Contidos gramaticais  A voz pasiva en presente 

Contidos fonéticos  Observar a melodía, o acento e a entoación das oracións en pasiva (Training 
Aussprache, l. de exerc., p. 15) 

Contidos 
socioculturais 

Kursbuch (libro do alumno): 

 A tarefa do proxecto humanitario de „Weihnachten im Schukarton“ 

 Fórmulas de saúdo e despedida en cartas a un amigo  

- Arbeitsbuch (libro de exercicios): 

 Referencia ao proxecto humanitario „Kinder helfen Kindern“ 

 Fórmulas de saúdo e despedida en cartas a un amigo 

 Variantes léxicas do alemán (D-A-CH) dalgunhas palabras 

 
 

Unidade 15 Gleich geht’s los. 
 
 

Temas PROGRAMAS DE TELEVISIÓN: A serie Tatort; gustos e preferencias televisivas 

Obxectivos 
comunicativos 

 Falar sobre gustos e preferencias televisivos 

 Falar do uso propio dos medios de comunicación e audiovisuais 

Tarefas  Relacionar contidos e tema dun texto de divulgación 

 Corrixir as informacións falsas dun texto 

 Relacionar preguntas sobre hábitos e gustos televisivos cunha serie de respostas 

 Intercambiar información cos compañeiros sobre o uso propio dos medios de comunicación e 
audiovisuais 

 Dicir a quen regalamos algo 

Contidos 
 léxico- semánticos 

 Medios de comunicación e audiovisuais 

Contidos gramaticais  Os verbos con dobre réxime: de dativo de persoa e acusativo de cousa: kaufen, geben, 
schenken 

 Repaso dos pronomes obxecto en acusativo e dativo 

 Sintaxe: a colocación dos complementos directo e indirecto na oración simple 

Contidos fonéticos  Prestar atención a la sílaba tónica en la pronunciación de siglas: die ARD, die ZDF;... (Training 
Aussprache, l. de exerc., p. 21) 

Contidos 
socioculturais 

Kursbuch (libro do alumno): 

 Os canles de TV estatais e algúns privados de Alemaña 

 Referencia a películas, series, presentadores e actores de TV 

 Referencias e información sobre a serie „Tatort“ 

 Os xoves e o uso actual das novas tecnoloxías  

- Arbeitsbuch (libro de ejercicios): 

 Datos da historia da televisión alemá 

 Referencia a actores, personaxes e series da televisión 

 Referencia ás canles estatais de TV: ARD, ZDF 

 Variantes léxicas do alemán (D-A-CH) dalgunhas palabras 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL MES DE MARZO (Módulo 6) 

Contidos léxicos 
Unidade 16 No hotel 

Unidade 17 Vacacións  

Unidade 18 A meteoroloxía 

 

Unidade 16 Darf ich fragen, ob…? 

Temas ALOXAMENTO NO HOTEL:  Reserva dunha habitación; queixas; as dependencias dun hotel; a 
descrición do camiño 

Obxectivos 
comunicativos 

 Relacionar situacións típicas na recepción dun hotel mediante unha audición 

 Sinalar que informacións dunha audición son correctas 

 Identificar que partes dun diálogo pertencen a cada interlocutor 

 Ensaiar un diálogo entre recepcionista e cliente, observando as fórmulas de cortesía 

 Interactuar en clase e tratar de  adiviñar en que dependencia dun hotel se atopa unha 
determinada persoa 

 Describir o camiño a un lugar concreto e tratar de averiguar ese destino 

 Preguntar de forma educada polas prestacións dun hotel 

 Trazar a descrición do camiño a unha dependencia do hotel 

Tarefas  Intercambiar impresións sobre unha situación nun ascensor e predicir como seguirá 

 Reaccionar ante un problema técnico: pedir axuda 

 Elaborar un listado das cousas /servizos que semellan importantes nun hotel 

 Representación de situacións nun hotel: pedir axuda 

 Pospoñer unha cita por E-Mail tendo en conta una axenda persoal 

Contidos  
léxico- semánticos 

 As dependencias dun hotel 

 Formulas de cortesía para preguntar ou pedir algo 

 Preposicións de lugar 

 Abreviaturas: Mo-Fr.; etc... 

Contidos gramaticais  Sintaxe: as oracións interrogativas indirectas con o conector „ob“ e algunhas „W-Fragen“: „Wie 
lange;...“ 

 Preposicións de lugar de dativo: gegenüber von; an...vorbei;... 

 Preposicións de lugar con acusativo: durch;... 

Contidos fonéticos  Prestar atención ao acento e a pronunciación de palabras compostas, de forma illada e en 
contexto (Training Aussprache, l. de exerc., p. 33) 

Contidos 
socioculturais 

Kursbuch (libro do alumno): 

 Fórmulas de cortesía para preguntar ou pedir algo 

 Desculparse ou aceptar desculpas  

- Arbeitsbuch (libro de exercicios): 

 Saúdo, encabezamento e despedida ao reservar por escrito 

 Variantes léxicas do alemán (D-A-CH) dalgunhas palabras 

 
 

Unidade 17 Wir wollen nach Rumänien. 

Temas DE VACACIÓNS: Diario dunha viaxe; costumes vacacionais; paisaxes e países de Europa 

Obxectivos 
comunicativos 

 Dicir cal é o medio de transporte preferido 

 Falar sobre gustos e costumes vacacionais 

 Dicir onde se estivo nas últimas vacacións 

Tarefas  Expresar suposicións sobre unha foto 

 Falar sobre os medios de transporte favoritos e argumentar por que 

 Escribir unha historia seguindo unas indicacións previas 

 Describir a viaxe soñada 

Contidos  
léxico- semánticos 

 Medios de transporte 

 Viaxar 

 Paisaxes 

 Frases e expresións útiles para opinar sobre algo 
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Contidos gramaticais  As preposicións de lugar con cambio de caso  

 „Welchselpräpositionen“: an, auf, in;... Wohin...? + acusativo; Wo...? + dativo 

 Prestar atención á preposicións de lugar con nomes propios de lugar: nach Italien; in die 
Schweiz;... 

 Repaso do conector „wenn“ 

 Pronomes indefinidos de persoa e de cousa: etwas, einer;... 

-  

Contidos fonéticos  Observar a pronunciación das consonantes oclusivas sonoras e xordas a final de sílaba ou 
palabra (Training Aussprache, l. de exerc., p. 39) 

Contidos 
socioculturais 

Kursbuch (libro do alumno): 

 Lugares e paisaxes de Centroeuropa e dos países do leste europeo 

 Rutas de cruceiro ao largo do Rin  

- Arbeitsbuch  (libro de exercicios): 

 Referencia a paisaxes e lugares en Europa (Páx. 36, 38) 

 Variantes léxicas do alemán (D-A-CH) dalgunhas palabras 

 
 

Unidade 18 Ich freue mich auf Sonne und Wärme. 

Temas O TEMPO ATMOSFÉRICO: ¿Frío ou calor?; intereses, inquedanzas, soños; o clima en D-A-CH 

Obxectivos 
comunicativos 

 Razoar se se prefire o frío ou a calor 

 Falar sobre o tempo atmosférico no lugar de orixe 

Tarefas  Comprender e relacionar opinións relativas ao tempo 

 Intercambiar información sobre satisfacción, enfado ou interese por algo 

 Responder a preguntas de comprensión lectora e facer novas preguntas respecto ao texto do 
clima en D-A-CH 

 Adiviñar en que país ou lugar estamos 

 Entrevistar a un compañeiro sobre seus gustos, intereses e inquedanzas e averiguar posibles 
datos falsos 

Contidos  
léxico- semánticos 

 Os fenómenos atmosféricos 

 As estacións do ano 

 Os meses do ano 

 Os puntos cardinais 

 Adxectivos cualificativos referidos ao tempo 

Contidos 
gramaticais 

 Os verbos (reflexivos) con preposición, con acusativo e dativo: sich freuen auf / über, träumen 
von;... 

 As „W-Fragen“ con preposición: Worauf...?, Wovon...?;... 

 Os adverbios pronominais: Darauf, davon;... 

 Repaso das formas de comparativo e superlativo do adxectivo 

Contidos fonéticos  Observar en que posicións se observa a pronunciación da consonante „h“ e en cales non 
(Training Aussprache, l. de exerc.) 

Contidos 
socioculturais 

Kursbuch (libro do alumno): 

 O clima en D-A-CH 

 Arbeitsbuch  (libro de exercicios): 

 O clima noutros países do mundo 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL MES DE ABRIL (Módulo 7) 

Contidos léxicos 
Unidade 19 Actividades culturais 

Unidade 20 Libros e preferencias literarias  

Unidade 21 Roubos e declaración 

 

Unidade 19 Wohin gehen wir heute? 

Tema UNHA TARDE CULTURAL: Programas culturais; lugares, actividades e persoas; recitando un poema 

Obxectivos 
comunicativos 

 Falar sobre o último evento visitado  

 Propoñer ou suxerir algo a alguén 

 Convencer a alguén de facer algo xuntos 

 Mostrar desinterese por un plan 

Tarefas  Sinalar nunha audición sobre suxestións de lecer a información correcta   

 Recoñecer oracións que expresan dirección „Onde?“, 

 „A onde?“ ou „De onde?“ 

 Relacionar unhas definicións co evento ou espectáculo ao que corresponden 

 Ensaiar un diálogo coa finalidade de convencer a alguén para ir a algún evento cultural 

 Preguntar e expresar dirección: „Onde?“, „A onde?“ ou 

 „De onde?“ 

Contidos  
léxico- semánticos 

 Eventos culturais, espectáculos, actividades de ocio 

 Frases e expresións útiles para convencer a alguén de algo 

 Frases e expresións útiles para mostrar indecisión 

Contidos 
gramaticais 

 Preposicións de lugar de dirección ou referidas a unha actividade ou persoa: aus, von, bei, zu;... 

Contidos fonéticos  Prestar atención ao acento e á pronunciación de anglicismos en alemán, observando as 
diferencias co inglés (Training Aussprache, l. de exerc., p. 57) 

Contidos 
socioculturais 

Kursbuch (libro do alumno): 

 Referencia a lugares de interese cultural en Múnich 
 Arbeitsbuch (libro de exercicios): 

 Eventos culturais 

 Variantes léxicas do alemán (D-A-CH) dalgunhas palabras 

 
 

Unidade 20 Ich durfte eigentlich keine Comics lesen. 
 

Temas LIBROS: O libro favorito da infancia; gustos e preferencias literarias; interese ou desinterese; 
recomendacións 

Obxectivos 
comunicativos 

 Comentar os propios hábitos de lectura 

 Falar sobre gustos e preferencias literarias 

 Relatar os hábitos de lectura da infancia 

Tarefas  Recoñecer o vocabulario básico da lección 

 Relacionar unhas opinións respecto ao libro favorito da infancia cos respectivos protagonistas 

 Intercambiar información sobre os hábitos de lectura propios e encher un cuestionario 

Contidos  
léxico- semánticos 

 Tipos de libro e prensa 

 Frases e expresións útiles de interese ou desinterese por algo 

 Os adxectivos cualificativos para un libro: spannend;... 

Contidos 
socioculturais 

Kursbuch (libro do alumno): 

 Referencia a libros, personaxes e autores coñecidos de literatura infantil e xuvenil: Christine 
Nöstlinger, Heidi;... 

 Referencia ao escritor Martin Suter e á súa obra „Small World“ 

-  Arbeitsbuch (libro de exercicios): 

 Referencia a libros, personaxes e autores coñecidos de literatura infantil e xuvenil: Erich Kästner, 
Harry Potter;... 

 Variantes léxicas do alemán (D-A-CH) de algunas palabras 
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Unidade 21 Ja genau, den meine ich. 

Temas ROUBOS: A declaración ante a policía; evitar un roubo; habilidades e oferta e demanda de servizos 

Obxectivos 
comunicativos 

 Expresar hipóteses sobre que sucede nunha fotografía 

 Relatar un suceso 

 Describir e identificar unha persoa 

 Dar consellos útiles ante un roubo 

 Expresar unha habilidade 

 Dicir o que un é quen de facer o que que cómpre encargar a unha terceira  

Tarefas  Contar unha experiencia propia sobre un posible roubo 

 Familiarizarse co vocabulario básico da lección 

 Responder a preguntas de comprensión dun texto oral referido a un roubo e relacionar outras 
informacións 

 Distinguir consellos antes e despois dun roubo 

 Discutir en clase consellos ou trucos para evitar roubos 

Contidos  
léxico- semánticos 

 Tarxetas e documentos 

 Partes e obxectos dunha vivenda 

 Actividades e accións frecuentes 

 Frases e expresións útiles para expresar acordo en algo 

Contidos 
gramaticais 

 Os determinantes demostrativos: jeder/e/es; der, die, das da; dieser/e/es hier en nominativo e 
acusativo 

 As oracións interrogativas con a „W-Frage“: „Welch-...?“ 

 A conxugación e o uso do verbo „lassen“ 

Contidos fonéticos  Prestar atención á pronunciación das vogais con Umlaut: ä, ö, ü, distinguindo entre longas e 
curtas (Training Aussprache, l. de exerc., p. 69) 

Contidos 
socioculturais 

Kursbuch (libro do alumno): 

 Tarxetas: referencias á tarxeta sanitaria da AOK e outra documentación 
Arbeitsbuch (libro de exercicios): 

 Variantes léxicas do alemán (D-A-CH) dalgunhas palabras 

 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL MES DE MAIO (Módulo 8) 

Contidos léxicos Unidade 22 Compartir coche  
Unidade 23 Satisfacción no traballo 
Unidade 24 Vivir no extranxeiro 

 
 

Unidade 22 Seit ich meinen Wagen verkauft habe,... 
 

Temas COMPARTINDO O COCHE: Vantaxes de compartir o coche; alugar ou reservar en liña; uso dos 
medios de transporte 

Obxectivos 
comunicativos 

 Preguntar de forma educada polas instrucións de algo 

 Explicar procedementos 

 Falar da última reserva feita por Internet 

 Falar das costumes propias no uso dos medios de transporte 

Tarefas  Identificar a información correcta dun texto oral relacionado co Carsharing 

 Relacionar opinións de xente que comparte coche 

 Representar un diálogo preguntando por unhas instrucións e explicalas con posterioridade 

 Intercambiar información sobre o uso persoal dos medios de transporte 

Contidos 
gramaticais 

 O Präteritum dos verbos modais 

Contidos fonéticos  Prestar atención ao acento, melodía e entoación das oracións que expresan interese e 
desinterese 

 (Training  Aussprache, l. de exerc., p. 63) 

-  
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Contidos léxico- 
semánticos 

 Darse de alta por Internet 

 Medios de transporte 

 As estacións do ano (repaso) 

 Os adverbios de tempo: zuerst, dann;... 

Contidos 
gramaticais 

 Os conectores temporais „seit(dem)“ e „bis“ e os de superioridade 

Contidos fonéticos  Observar a pronunciación da consonante „z“ en todalas posicións (Training Aussprache, l. de 
exerc., p. 81) 

Contidos 
socioculturais 

Kursbuch (libro do alumno): 

 Referencia á Deutsche Bahn (DB)  

- Arbeitsbuch (libro de exercicios): 

 Saúdos e despedidas nun e-mail a un amigo 

 Uso de fórmulas educadas para pedir algo 

 Variantes léxicas do alemán (D-A-CH) dalgunhas palabras 

 

Unidade 23 Der Beruf, der zum mir passt. 

Temas SATISFACCIÓN NO TRABALLO: Profesións adecuadas; descrición de traballos e persoas; o 
sistema educativo 

Obxectivos 
comunicativos 

 Describir o estado anímico de alguén 

 Dicir que actividades nos resultan gratas 

 Razoar os motivos de ler ou non un libro 

 Describir ou definir unha persoa ou un obxecto 

 Expresar satisfacción ou insatisfacción 

Tarefas  Sinalar que información dunha reseña bibliográfica é verdadeira 

 Determinar o grao de satisfacción de certas persoas 

 Entrevistar un compañeiro sobre o grao de satisfacción na súa actividade ou traballo 

 Describir e identificar persoas 

Contidos  
léxico- semánticos 

 A educación e a formación 

 Os niveis educativos 

 Carreiras universitarias 

 Profesións 

 Frases e expresións útiles para expresarmos satisfacción ou insatisfacción 

Contidos 
gramaticais 

 Os pronomes e as oracións de relativo en nominativo e acusativo 

Contidos fonéticos  Observar a pronunciación dos grupos consonánticos „sch“ e 

 „ch“ (Training Aussprache, l. de exerc., p. 87) 

Contidos 
socioculturais 

Kursbuch (libro do alumno): 

 Referencia a periódicos alemáns: Süddeutscher Merkur;… 

 O sistema educativo alemán  

- Arbeitsbuch (libro de exercicios): 

 Novas formas de ensinar na escola alemá 

 Variantes léxicas do alemán (D-A-CH) dalgunhas palabras 

 

Unidade 24 Wie sah dein Alltag aus?  

Temas UNHA ESTANCIA NO ESTRANXEIRO: Traballadores fóra de casa; experiencias pasadas positivas 
e negativas, aspectos DACH 

 

Objectivos 
comunicativos 

 Describir o que ocorre nunha foto de benvida 

 Relatar a última vez que fomos recoller a alguén 

 Expresar entusiasmo ou decepción sobre experiencias pasadas 

  

Tarecas  Dicir se a información dun texto é verdadeira ou falsa 

 Intercambiar adiviñas respecto ao vocabulario básico da unidade 

 Sinalar a información verdadeira dunha entrevista a unha cooperante dunha ONG  

 Contar experiencias reais no estranxeiro ou inventar unha 

 Crear un concurso sociocultural sobre un país concreto 
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Contidos  
léxico- semánticos 

 Documentación para estancias no estranxeiro 

 Códigos e sinais 

 Os adverbios de frecuencia 

 Frases e expresións útiles de entusiasmo e decepción 

  

Contidos 
gramaticais 

 A formación do Präteritum dos verbos fortes e débiles 

 Repaso do Präteritum dos verbos modais, de formas do Perfekt, do grao superlativo do 
adxectivo e dos conectores subordinantes 

Contidos fonéticos  Prestar atención á pronunciación da consoante „s“ en tódalas posicións e observar as 
diferencias ortográficas, (Training Aussprache, l. de exerc., p. 93) 

Contidos 
socioculturais 

Kursbuch (libro do alumno): 

 Referencias á ONG „Médicos sen Fronteiras“ 

 Aspectos D-A-CH 

 Outras alternativas para traballar no estranxeiro 

-  Arbeitsbuch (libro de exercicios): 

 Referencia á vida de Albert Schweizer 

 Variantes léxicas do alemán (D-A-CH) dalgunhas palabras 

 

3.7. Recursos de aprendizaxe para o nivel 

3.7.1. Bibliografía 

 

Libros de texto 

1º cuadrimentre: 

MENSCHEN A2.1 Kursbuch+DVDR+Glossar XXL (L.alum+Guia) Ed. Hueber, ISBN 9783193019028 

MENSCHEN A2.1 Arbeitsbuch +AudioCD (L.ejerc.) Ed. Hueber, ISBN 9783193119025  

 

2º cuadrimestre: 

MENSCHEN A2.2 Kursbuch+DVDR+Glossar XXL (L.alum+Guía) Ed. Hueber, ISBN 9783195019026 

MENSCHEN A2.2.Ab+AudioCD (L.ejerc.) Ed. Hueber, ISBN 9783195119023 

 

Lectura recomendada 

DAS   HAUS   AN   DEN   KLIPPEN,   de   A.   Seiffarth   (con   CD), CIDEB, ISBN 9788877546302 

 

Materiais complementarios recomendados 

DICCIONARIO BILINGÜE: MODERNO DE ALEMÁN, Editorial Langenscheidt ISBN 3-468-96054-9 

GRAMÁTICA ESENCIAL DEL ALEMÁN (CON EJERCICIOS), de Monika Reimann, Editorial Hueber 
ISBN 071575-0 

DER KLEINE DUDEN – GRAMÁTICA DEL ALEMÁN, Editorial Hueber ISBN 001752-2 

CURSO DE AUTOAPRENDIZAJE DE ALEMÁN PARA PRINCIPIANTES “DEUTSCH RAPID”, 
Editorial Hueber ISBN 007470-4 
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3.7.2. Recursos didácticos achegados polo profesor 

Ao longo do curso o profesorado aportará así mesmo materias axeitados ao desenvolvemento das 
actividades de ensino-aprendizaxe co obxectivo de repasar contidos, profundar neles, presentar 
novos contidos etc. 

Os materiais extra poden consistir en: 

 tarxetas (por exemplo cue cards para as actividades de conversa guiada, etc.) 

 follas de exercicios ben elaboradas polo profesor, ben fotocopiadas doutros manuais 

 tests de repaso 

 xogos ("memory" e similares) 

 películas e anuncios publicitarios en soporte audiovisual 

 cancións 

 poemas e adiviñas 

 etc. 

 

3.7.3 Materiais elaborados polo alumnado 

Ademais de redaccións, o alumnado tamén elaborará outros tipos de textos como guións con 
preguntas para entrevistas na clase, contos, textos publicitarios, etc. 

En consonancia coa metodoloxía de aprendizaxe por tarefas e a través da acción postulada no 
MCERL e no marco de proxectos, o alumnado poderá elaborar tamén murais e carteis para expoñer 
na aula, guións para entrevistas na clase ou tarefas semellantes. 

 

3.7.4 Uso das TIC 

Facilitarase ao alumnado información sobre ligazóns a páxinas de Internet destinadas á 
autoaprendizaxe e tests (por exemplo na páxina do Instituto Goethe); información sociocultural sobre 
os países de fala alemá (páxinas específicas dedicadas por exemplo á cociña, festas e tradicións, 
etc.; publicacións periódicas online e as principais emisoras de televisión e radio en Internet). O 
profesorado colaborará co alumnado no acceso e utilización destas páxinas. 

As TIC aproveitaranse por parte do profesorado como fonte para os diversos materiais enumerados 
no punto 2, así como para extraer textos escritos e orais auténticos para as actividades de avaliación. 
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4. NIVEL INTERMEDIO B1.1. 

4.1. Descrición do nivel 

O alumnado que supere o nivel intermedio B1 poderá comunicarse en situacións cotiás (traballo, estudos, 
ocio…) e en contextos de lingua previsible, nun rexistro neutro –aínda que vacile, faga pausas e cometa 
algún erro– cunha razoable corrección, certa seguridade e eficacia; comprenderá sen dificultade os puntos 
principais de textos orais e escritos claros en lingua estándar en situacións coñecidas; será quen de 
producir textos sinxelos nos que xustifique brevemente opinións, pida aclaracións, explique brevemente 
un problema… 

O alumnado que acade este nivel disporá dun coñecemento básico da lingua, gozará dun repertorio amplo 
de estruturas morfosintácticas sinxelas e dominará o léxico común dos contextos comunicativos habituais 
e frecuentes. 

 

4.2. Obxectivos xerais. Competencias 

No nivel B.1.1. iranse incorporando gradualmente as competencias que se relacionan a continuación 
para posteriormente poder acadalas na súa totalidade e dun xeito integral no nivel de certificación B.1.2. 

Unha vez adquiridas as competencias correspondentes ao nivel, o alumnado será capaz de: 

 

Competencias do Nivel B1 

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, do 
ámbito académico e da súa especialidade 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, incluso de carácter 
técnico, se esta é sinxela, e identificar a idea principal e algúns detalles específicos. 

Producir e coproducir textos breves e sinxelos sobre temas cotiáns ou da súa especialidade, suficientemente 
estruturados e adecuados ao contexto (persoa destinataria, situación, propósito comunicativo) en secuencias 
lineais, onde conte experiencias sinxelas relacionadas con acontecementos reais ou imaxinados, onde se 
xustifiquen opinións ou 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 contidas nos textos fonte, sobre asuntos cotiáns do seu interese, en lingua estándar. 
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4.3. Obxectivos específicos por destrezas 

Obxectivos do Nivel B1.1 

ACTIVIDADES DE  
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 

 

Comprender as ideas principais dunha conversa, dicusión ou debate articulados con 
claridade e ben organizados en lingua estándar, aínda que poida presentar algunha 
estrutura idiomática moi común, sempre que se poidan pedir repeticións ou aclaracións. 
Comprender mensaxes e anuncios, ben estruturados e en lingua estándar, que 
conteñan instrucións de uso frecuente no ámbito público, educativo e profesional da 
súa especialidade, expresadas en linguaxe habitual. 
Comprender informacións referidas a identificacións e caracterizacións persoais 
expresadas en linguaxe habitual. 
Comprender informacións referidas a transaccións (aloxamento, alimentación, 
servizos...) expresadas en linguaxe habitual en lingua estándar. 
Comprender as ideas xerais dun programa de radio de temas coñecidos (boletín 
informativo, reportaxe...) articulados con certa lentitude e claridade. 

Comprender a liña xeral de series ou películas nas que se fale articulando con 
claridade, en lingua estándar e nas que a imaxe e a acción conducen o argumento. 

ACTIVIDADES DE 
PRODUCIÓN E 
COPRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 

 

Intervir en asuntos relacionados coa vida cotiá, expresando opinións e sentimentos. 
Dar información sobre a identificación e a caracterización persoal. 
Dar información xeral sobre un asunto de saúde. 
Resolver nunha viaxe case todas as situacións comunicativas previsibles (tendas, 
hoteis, transporte…). 
Participar en xestións habituais nun banco, nas oficinas de correos ou noutras 
institucións similares. 
Pedir un menú nun restaurante, solicitar informacións sobre un menú e sobre as 
diferentes formas de pagamento. 
Solicitar información simple relacionada con cuestións administrativas ou académicas. 
Facer breves exposicións previamente preparadas nas que, ademais, pode responder 
a preguntas para aclarar puntos non suficientemente claros. 

ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 

Comprender información e instrucións relevantes contidas en folletos sinxelos de 
divulgación, anuncios publicitarios e guías turísticas. 
Comprender mensaxes electrónicas, escritas con claridade, de carácter persoal ou 
formal do seu  interese. 
Comprender instrucións sinxelas, que poidan ter axuda de soporte visual, contidas en 
prospectos de medicamentos, catálogos, libros de instrucións etc. 
Comprender descricións claras e directas de persoas, acontecementos, obxectos, 
lugares. 
Comprender noticias e artigos periodísticos breves escritos con claridade, sinxelos e 
ben estruturados sobre temas cotiáns ou do seu interese. 
Comprender correspondencia informal clara do ámbito privado e correspondencia 
formal breve de institucións relacionadas co seu ámbito académico ou profesional. 

ACTIVIDADES DE 
PRODUCIÓN E 
COPRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
 

Escribir notas persoais sinxelas nas que se relaten experiencias e se expresen 
opinións ou desexos. 
Cubrir impresos e formularios -seguindo modelos establecidos ou convencionais- que 
requiran datos persoais, académicos ou profesionais nos que, por exemplo, se 
pregunten ou ofrezan explicacións. 
Tomar notas a partir dunha reunión, dunha conferencia ou dunha aula, aínda que 
conteñan algunhas incoherencias. 
Redactar resumos moi breves en formato convencional nos que ofrece a súa opinión, 
con certa seguridade, sobre feitos concretos. 
Redactar documentos breves relacionados coa súa propia área profesional, aínda que 
sexa necesaria unha revisión. 
Redactar textos nos que se narran historias curtas e sinxelas que describen un feito 
real, por exemplo unha viaxe. 
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ACTIVIDADES DE 
MEDIACIÓN 
 

Interpretar durante intercambios entre amigos/as, coñecidos/as, familiares ou colegas, 
nos ámbitos persoal e público (p.e. en reunións sociais, cerimonias, eventos, ou visitas 
culturais), sempre que poida pedir confirmación dalgúns detalles. 
Mediar entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas transmitindo o sentido xeral 
da información e as opinións contidas nos textos fonte.   
Tomar notas escritas sinxelas para terceiras persoas recollendo os puntos e os 
aspectos máis relevantes, durante unha presentación clara e directa nunha variedade 
estándar da lingua, sobre temas coñecidos ou habituais. 
Resumir por escrito os puntos principais expresados en conversacións, entre dúas ou 
máis persoas interlocutoras, claramente estruturadas, articuladas a velocidade normal e 
nunha variedade estándar da lingua, sobre temas de interese persoal ou do propio 
campo de especialización nos ámbitos académico e profesional. 

 

 

4.4. Competencias e contidos 

 

Competencias e Contidos do Nivel B1 

SOCIOCULTURAIS 
E 
LINGÜISTICOS 

 

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. 

Teranse en conta as seguintes áreas: a vida cotiá, as relacions persoais e profesionais, 
as convencións sociais e a linguaxe corporal. 

ESTRATÉXICOS  

B1 e B2 

 

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. 

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: 
 Explicar o que sabe, como o aprendeu e dirixir a súa aprendizaxe para seguir 

aprendendo. 

 Planificar a propia aprendizaxe establecendo os seu propios obxectivos a curto e a 
longo prazo. 

 Organizar o material de aprendizaxe cos instrumentos de apoio necesarios (manuais, 
caderno de  aprendizaxe…). 

 Regular e autoavaliar o propio proceso detectando os erros e os logros nas tarefas. 
 Utilizar todos os medios ao seu alcance (Internet, proxectos sobre diversos 

temas, axuda doutros/as  falantes...) 
 Repetir, recoñecer e usar modelos de lingua etc. 
 Relacionar a información nova con coñecementos previos. 
 Deducir e establecer relacións entre as linguas coñecidas. 
 Resumir para comprender e producir textos orais ou escritos. 

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: 

 Activar e procurar coñecementos previos sobre a lingua, a situación, os contidos, as 
  persoas...;  informarse se hai axudas visuais etc. 

 Identificar o tipo de texto para adaptarse á súa comprensión. 

 Tomar conciencia do que se quere aprender: do contido xeral, da información 
   específica, da información  polo miúdo. 

 Establecer hipóteses e inferir outros tipos de informacións a partir de elementos 
   paratextuais (entoación, velocidade…) e extratextuais (imaxes, gráficos, fotografías…). 
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 Restablecer e anticipar posicións en relación ao que segue no texto (palabra, frase, 
resposta…). 

 Reformular hipóteses sobre o contido e o contexto a partir da comprensión 
de novos elementos do propio texto, utilizando o seu coñecemento previo e 
experiencias. 

 Asegurar a comprensión, repetir o comprendido, preguntar sobre o dito, volver 
escoitar o texto tendo en conta determinados aspectos. 

 Solicitar repeticións, pedir que se explique unha palabra clave, dicir que non se 
entendeu. 

    Recoñecer as dificultades de comprensión, debido a posibles factores de 
distorsión,  

     á velocidade coa que  se expresa etc. 

FUNCIONAIS 

 

Usos sociais da lingua: 

 Desculparse por algo e reaccionar ante a  desculpa. 
 Escribir notas de agradecemento e desculpa. 
 Presentarse e presentar outras persoas. 

 Reaccionar   con   expresións   que   amosen o  sentimento adecuado á situación. 

 Propoñer, aceptar, rexeitar invitacións e  propostas. 
 

Control da comunicación: 

 Solicitar aclaracións ou repeticións ante  dificultades de comprensión. 

 Referir informacións, propostas e peticións  formuladas por outras persoas. 

 Pedirlle á persoa interlocutora confirmación da comprensión. 

Información xeral: 

 Describir persoas desde o punto de vista físico,  do carácter e do estado de ánimo. 

 Describir obxectos e aparellos en relación coa súa utilidade e funcionamento. 

 Preguntar e responder sobre o estado físico e  anímico. 
 Relatar accións e circunstancias pasadas. 

 Dar e pedir información sobre sucesos pasados. 

 Informar de actividades no pasado consideradas no seu punto de partida. 

 Solicitar información sobre servizos. 
 

Coñecemento, opinións e valoracións: 

 Expresar a necesidade ou o desexo de facer algo  ou de que suceda algo.. 

 Expresar gustos, afeccións, teimas etc. 

 Expresar sensacións e percepcións: medo,  dificultade, etc. 
 Explicar un síntoma dunha enfermidade. 
 Falar do futuro e facer hipóteses. 

 Pedir e ofrecer consellos e recomendacións. 

 Explicar un problema de xeito sinxelo. 

 Protestar e reclamar por un servizo. 

 Dar e pedir información con distintos graos de  seguridade. 
 

Organización do discurso: 

 Pedir, tomar e ceder a palabra. 

 Reaccionar e cooperar na interacción. 

 Introducir un tema en situacións formais e  informais. 

 Enumerar, opoñer e exemplificar, cambiar d e   tema. 
 Enunciar o peche do discurso e pechalo. 
 Utilizar as convencións propias dos textos e   discursos que manexan. 
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DISCURSIVOS  

B1 e B2 

Traballarase a seguinte tipoloxía de textos orais: 

 Anuncios publicitarios 

 Instrucións e indicacións 

 Conversas formais e informais 

 Debates e discusións formais 

 Entrevistas de traballo e académicas, consultas médicas... 

 Enquisas 

 Audiovisuais: películas, programas de lecer, telexornais, documentais, material 
gravado 

 Presentacións 

 Cancións 

 Representacións teatrais 

Traballarase a seguinte tipoloxía de textos escritos: 

 Anuncios publicitarios e anuncios por palabras 

 Correspondencia persoal e formal: cartas comerciais, reclamacións, notas e 
mensaxes... 

 Textos xornalísticos: noticias, reportaxes, cartas ao director, entrevistas... 

 Informes, resumos e esquemas 

 Textos literarios: contos, relatos breves, poemas, teatro... 

 Novelas gráficas, bandas deseñadas e tiras cómicas 

 Documentos oficiais: formularios, impresos, instancias... 

 Documentos comerciais: contratos, facturas, cartas comerciais... 

 Catálogos 

 Manuais de instrucións 

 Guións 

 Currículos 

 Dicionarios 

 Prospectos 

 Receitas de cociña 

 Adiviñas 

 Biografías 

SINTÁCTICOS  

B1 e B2 

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. 

 Flexión de xénero e número do substantivo e do adxectivo 

 Posición e gradación do adxectivo. A comparación 

 Pronome tónico e átono. Presenza e ausencia. Función de suxeito e complemento 

 Determinantes. Artigo, demostrativo, posesivo, indefinido, cuantificadores 

 Posición e concordancia dos elementos da oración 

 Uso da impersonalidade 

 Usos do tempo de indicativo e subxuntivo en verbos regulares e irregulares máis 
frecuentes 

 Uso do imperativo afirmativo e negativo 

 O aspecto. Incoativo, durativo 

 O modo. Expresión de cortesía, desexo, recomendación, condición 

 O discurso referido: estilo directo e estilo indirecto 

 Réxime preposicional con verbos frecuentes 

 Adverbios. Usos e formas máis frecuentes 

 Conxuncións coordinantes e subordinantes máis usuais 

 Posición e concordancia dos elementos oracionais 

 Oración  simple: enunciativa, afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa, 
impersoal 

 Oración composta. Coordinación 

 Oración composta. Subordinación: de relativo, temporais, lugar, modo, causais, 
finais, condicionais 

 Correlación temporal nas oracións 
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 Uso de conectores propios do nivel 

 ●     Gramática textual. Procedementos de organización estrutural de textos orais e  

        escritos 

 LEXICOS  

 B1 e B2 

 Os contidos léxicos fan referencia á capacidade do alumnado para recoñecer, 
comprender e usar o léxico que lle permita desenvolverse nos temas que se relacionan e 
deberanse adaptar ás realidades socioculturais dos países das linguas obxecto de 
estudo  

 Actividades artísticas: música e danza, arquitectura, pintura e escultura, literatura, 
fotografía, artesanía, cine e teatro, novas manifestacións artísticas… 

 Actividades económicas e comerciais: comercio, entidades e empresas, 
industria… 

 Alimentación: dieta, nutrición e gastronomía... 

 Ciencia e tecnoloxía: avances científicos e tecnolóxicos, tecnoloxías da 
información e da comunicación... 

 Clima, condicións atmosféricas e ambiente: paisaxe urbana e rural, 
meteoroloxía, natureza, ecoloxía e problemas ambientais… 

 Educación: o sistema educativo, innovacións, problemas e conflitos… 

 Identificación persoal: títulos e tratamentos, biografía, valores persoais, 
afeccións… 

 Información e medios de comunicación: prensa escrita, televisión e radio, 
Internet…. 

 Política e sociedade: institucións, formas de goberno, conflitos e movementos 
sociais, modas e tendencias sociais... 

 Relacións humanas e sociais: tipos e formas de relacións sociais, celebracións e 
actos familiares, sociais e relixiosos… 

 Saúde e coidados físicos: movementos, sensacións e percepcións físicas, 
servizos de saúde, adiccións e drogas, medicina tradicional e alternativa, estética… 

 Tempo libre e actualidade: actividades de lecer e culturais, acontecementos do 
momento... 

 Traballo e profesión: tarefas que se desenvolven no traballo, desemprego e 
procura de traballo, condicións laborais, seguridade e riscos laborais… 

 Viaxes e transportes: planificación das vacacións, experiencias persoais, 
problemas e incidencias... 

 Vivenda, fogar e contorna: tipos de vivenda, compra e alugueiro, mudanza e 
instalación, equipamento e decoración... 

FONÉTICO- 
FONOLÓXICOS E 
ORTOTIPOGRÁFI- 
COS 

 

B1 e B2 

Fan referencia á capacidade do alumnado para recoñecer, seleccionar e producir os 
patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común (aínda que sexa 
perceptible o acento estranxeiro), así como os elementos gráficos e as convencións 
ortográficas. 

 Os fonemas que presentan maior dificultade. 

 A entoación para acadar as funcións comunicativas traballadas. 

 A correspondencia entre unidades melódicas e a puntuación. 

 A adecuación da entoación ás intencións comunicativas. 

 Os procesos propios da lingua que presentan maior dificultade (tonalidade, 
alfabetos…). 

 A entoación dos distintos tipos de oración de textos orais e escritos. 

 O recoñecemento e uso das formas ortográficas. 

 O uso especial de maiúsculas e minúsculas.  

 As siglas e abreviaturas de uso frecuente. 
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4.5. Criterios de Avaliación 

 

AVALIACIÓN DO NIVEL B1 

ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 

 

 

Comprende o que se fala respecto dos temas máis habituais dun ámbito próximo, 
nos que se dean opinións e se fale de experiencias persoais, sempre que a 
pronuncia sexa clara e se desenvolva sen modismos ou expresións pouco frecuentes 
e cunha velocidade normal. 
Identifica e comprende a maior parte do contido de conversas que xorden 
habitualmente na práctica profesional, nas que se abordan temas relacionados co 
traballo, coa educación e con asuntos públicos, sempre que sexan coñecidos e que a 
conversa sexa clara e estea ben estruturada. 
Comprende e segue instrucións que lle permiten poñer en marcha instrumentos ou 
aparellos cotiáns, manexar e instalar aparellos relacionando o texto coas imaxes que 
lle facilitan a súa comprensión. 
Comprende as ideas principais e os detalles específicos de tipo informativo en textos 
orais audiovisuais de natureza informativa (entrevistas, noticiarios, documentais...) 
que estean articulados con certa lentitude e claridade e nos que se traten temas 
coñecidos, aínda que non se comprendan algunhas opinións. 
Comprende e segue a trama de textos e documentos audiovisuais de natureza 
narrativa (películas, series...) nos que o nivel de lingua é sinxelo e estándar e as 
axudas visuais permiten reconstruír o seu contido, aínda que se perda información. 
Comprende e identifica palabras e ideas clave proporcionadas tanto polo texto 
coma polas imaxes que o ilustran, inferindo o significado de termos a partir do 
contexto lingüístico e dos coñecementos que se poidan ter do tema, doutras linguas e 
das características do medio no que aparece a información. 

ACTIVIDADES DE 
PRODUCIÓN E 
COPRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 

 

Interactúa –inicia, mantén e finaliza- utilizando fórmulas simples en conversas 
relacionadas con temas cotiáns de interese persoal, ten un repertorio lingüístico 
sinxelo, ás veces precisa facer pausas para pensar o que quere dicir. 
Manifesta opinións persoais, acordos e desacordos sobre temas do seu interese 
persoal, académico e profesional empregando fórmulas simples. 
Desenvólvese nas transaccións e xestións máis comúns da vida cotiá (p.e. nun 
asunto de saúde, xestións no banco, correos ou noutras institucións semellantes), 
sempre que os seus interlocutores e as súas interlocutoras falen con claridade e 
empreguen unha lingua estándar. 
Solicita e intercambia información de forma sinxela sobre persoas, obxectos, 
lugares, acción  e acontecementos dentro do seu campo de  interese e sobre unha 
variedade de asuntos que  lle son familiares do ámbito administrativo e académico, 
cun repertorio léxico propio do nivel. 
Fai exposicións breves, previamente preparadas, nas que pode responder, en lingua 
estándar, a  preguntas sinxelas que precisen aclaracións. 
Interactúa de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados e resolve 
situacións comunicativas previsibles nunha viaxe (en tendas, hoteis, transportes, 
restaurantes...). 
Pode participar nunha entrevista cun patrón estruturado de preguntas establecido 
con anterioridade, sempre que se manteñan dentro do ámbito predicible da 
interacción. 

Pronuncia e entoa de xeito intelixible, aínda que  resulte evidente o acento 
estranxeiro ou cometa erros de pronuncia -sempre que non interrompan  a 
comunicación- e os/as interlocutores/as teñan que solicitar repeticións de cando en 
vez. 

ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 

Comprende e localiza a información relevante en textos do seu interese cun fin 
particular, como poden ser cartas, catálogos, anuncios  publicitarios, guías turísticas 
etc. 
Le cun nivel de comprensión global suficiente textos narrativos, orixinais ou 
adaptados, que non  presenten excesiva dificultade para o seu nivel, coa axuda do 
dicionario. 
Identifica e selecciona información relevante nun texto extenso (xornalístico, 
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catálogo, folletos...), sempre que estea relacionado co seu interese ou ámbito 
profesional, coa finalidade de preparar, por exemplo, unha exposición. 
Segue as instrucións que lle permiten poñer en marcha, manexar ou instalar un 
aparello, relacionando o texto coas imaxes que facilitan a súa comprensión. 

Comprende léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a temas 
xerais ou relacionados cos seus intereses persoais, educativos ou ocupacionais e 
pode, xeralmente de xeito correcto, inferir do contexto e do cotexto  os significados 
dalgunhas palabras e expresións que descoñece. 

ACTIVIDADES DE 
PRODUCIÓN  E 
COPRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
 

Redacta notas simples e breves -que poden presentar algunhas incoherencias- 
solicitando ou dando información de carácter inmediato, expresando opinións ou 
desexos. 
Enche impresos e formularios que demandan información persoal, académica ou do 
propio ámbito profesional nos que se pode requirir algún tipo de explicación ou 
aclaración. 
Redacta documentos, resumos e informes moi breves e sinxelos en formato 
convencional con información sobre feitos do ámbito persoal, académico e do seu 
campo profesional, nos que pode ofrecer a súa opinión sobre feitos concretos. 
Realiza intercambios de información, en situacións de carácter habitual, sobre 
asuntos cotiáns ou de interese persoal utilizando fórmulas  simples. 
Toma notas concisas durante unha reunión, unha conferencia breve ou nunha 
actividade de aula en lingua estándar, sempre que o tema sexa coñecido e o discurso 
se formule dun modo sinxelo e se articule con claridade. 
Utiliza, de xeito adecuado e para que resulte bastante comprensible, os signos de 
puntuación elementais (p.e. punto, coma) e as regras ortográficas básicas (p.e. uso 
de maiúsculas e minúsculas), así como as convencións formais máis habituais de 
redacción de textos, tanto en soporte papel como dixital. 

ACTIVIDADES DE 
MEDIACIÓN 
 

Pode facilitar a comprensión entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas 
transmitindo informacións, opinións e argumentos sinxelos contidos nos textos fonte 
(orais ou escritos).  
Pode facilitar a interacción entre persoas coñecidas no ámbito persoal e público, 
acomódase ao rexistro e ás funcións requiridas, aínda que non sempre o faga de xeito 
fluído. 
Toma notas coa información necesaria que considera importante, trasládaa ás 
persoas destinatarias ou solicítaa con anterioridade para tela dispoñible. 
Identifica e reelabora por escrito a información básica ou complementaria que 
necesita e transmite a mensaxe con claridade e eficacia. 

 

 

4.5.1. Criterios de avaliación mínimos esixibles 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS. COMPRENSIÓN ORAL 

O alumno será quen de: 

 identificar as principais ideas en interaccións mantidas sobre un ámbito que resulte próximo, sempre que as 
conversas ou discusións presenten unha pronuncia clara, se desenvolvan en lingua estándar e se poida 
volver escoitar o dito. 

 comprender o esencial de exposicións públicas sinxelas e breves, emitidas en lingua estándar, sobre temas 
cotiáns de contidos previsíbeis (por exemplo, saúde, educación, gastronomía, actualidade, etc.), que permiten 
usar os coñecementos previos para facilitar a comprensión. 

 comprender o esencial de conversas ou debates entre varios interlocutores, descricións e narracións breves 
reproducidas por medio de dispositivos multimedia (radio, televisión, vídeo, Internet, etc.), expresadas nunha 
linguaxe sen sentidos implícitos nin usos idiomáticos. 

 extraer información específica aínda que non se comprenda a totalidade dos textos. 

 reaccionar de forma adecuada, lingüisticamente ou coas accións pertinentes, ante instrucións sinxelas para a 
utilización de instrumentos ou aparellos coñecidos de uso cotián (por exemplo, unha cafeteira, unha cámara de 
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vídeo, etc.), identificando as accións e a súa secuencia, e os obxectos esenciais para realizar a tarefa. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS. EXPRESIÓN, INTERACCIÓN E MEDIACIÓN ORAIS 

O alumno será quen de: 

 participar en interaccións sinxelas sen preparación previa, intercambiando información e opinións persoais 
sobre os temas que se traten, comprendendo o que se di se se articula con claridade, aínda que ás veces 
teña que pedir que lle repitan frases. Expresar sentimentos como sorpresa, felicidade, tristeza, interese e 

indiferencia e responder a eles. 

 comprender as ideas principais dunha discusión informal, facendo comentarios breves sobre os puntos de 
vista doutras persoas e sendo quen de facer comprender así mesmo tanto as súas opinións respecto de 
cuestións prácticas como as súas ideas sobre temas concretos ou abstractos, sempre que o discurso estea 
articulado con claridade en lingua estándar. 

 Utilizar expresións e estruturas idiomáticas moi habituais e un repertorio léxico adecuado ao tema abordado. 

 solicitar e comunicar información concreta e sinxela, así como pedir e seguir indicacións detalladas en 
situacións comúns da vida cotiá –como dirixirse a un lugar dunha cidade descoñecida, comprar un billete de 
transporte ou ir ao médico–. 

 describir a forma de realizar algo dando instrucións polo miúdo. 

 describirse con precisión a si mesmo e describir outras persoas con trazos físicos e psicolóxicos. 

 describir un obxecto detallando a forma, o tamaño, a impresión que causa, usando termos específicos 
sinxelos. 

 describir un lugar, partindo dunha visión xeral e localizando nel os distintos elementos e usando os termos e 
os conectores que indican situación no espacio. 

 describir un proceso, presentándoo, indicando a finalidade, os elementos e explicando as fases en que se 
desenvolve mediante os termos e os conectores que indican a orde das operacións. 

 producir monólogos sostidos de carácter moi sinxelo preparados de antemán, sen pausas excesivas e 
reaccionando lingüisticamente ás preguntas dos interlocutores, aínda que se teña que solicitar repetición. 

 empregar un cuestionario previamente elaborado coa finalidade de facer unha entrevista estruturada. 

 reaccionar ante unha resposta que non entenda ou tan longa que non a poida lembrar, interactuando para 
pedir repeticións e confirmar a comprensión mutua. 

 chamar a atención do interlocutor, pedir repeticións para comprender mellor, repetir para focalizar a atención 
do interlocutor, etc. 

 expresarse de xeito razoablemente fluído, malia que existan dúbidas e circunloquios, e correctamente, nos 
elementos de coordinación e subordinación básicos para crear unha secuencia cohesionada e lineal. 

 usar recursos lingüísticos básicos e habituais cunha adecuación sociolingüística e, así mesmo, empregar 
frases feitas e locucións idiomáticas sinxelas e habituais. 

 Os intercambios comunicativos poderán presentar algunhas incorreccións sempre que non dificulten a 
eficacia da comunicación 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS. COMPRENSIÓN ESCRITA 

O alumno será quen de: 

 Localizar informacións concretas en textos do seu interese ou que necesite cun fin particular, como poden 
ser cartas, catálogos e documentos oficiais breves, sexa no contexto da vida doméstica, do traballo, do 
estudio ou do lecer. 

 Identificar tanto trazos característicos físicos e psicolóxicos, como fases e elementos dun proceso, e de 
situarse no espacio e na secuencia temporal, podendo escoller en función de necesidades, propostas ou 
proxectos. 

 Comprender un relato de acontecementos na súa dimensión temporal e espacial, recoñecendo os 
marcadores lingüísticos correspondentes, e identificar a expresión dun amplo abano de sentimentos 
(sorpresa, alegría, decepción, dor, etc.), desexos ou reaccións expresadas polo remitente. 

 Seguir instrucións técnicas de aparellos de uso cotián (cámaras fotográficas, lavadoras...), instrucións de 
instalación ou uso de software do seu interese, sempre que conte con titoriais baseados 
fundamentalmente en esquemas visuais, etc. 

 Seleccionar a información relevante discriminándoa da secundaria. 
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 Comprender, nas noticias dun xornal, un suceso, as persoas implicadas, a súa localización temporal e 
espacial e os motivos e as consecuencias; comprender o tema de debate e a postura a favor ou en contra 
nunha carta ao director ou nun artigo de opinión, etc., sen que as diferenzas socioculturais impidan a 
comprensión, e sempre que se poida facer un uso razoábel do diccionario. 

 Identificar palabras e ideas clave proporcionadas tanto polo texto como polas imaxes que o ilustran, 
inferindo o significado de termos a partir do contexto lingüístico e paralingüístico, e dos coñecementos que 

se poidan ter do tema, doutras linguas e das características do medio en que aparece a información 
(revistas, carteis, xornais, folletos, Internet, etc.). 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS. EXPRESIÓN, INTERACCIÓN E MEDIACIÓN 
ESCRITAS 

O alumno será quen de: 

 Escribir correctamente textos moi breves e sinxelos sobre asuntos do seu interese (“Non hai pan” “Chama a 
María. Está enfadada”) a interlocutores coñecidos para informar, contactar, invitar, agradecer e pedir 
desculpas. 

 Narrar elaborando textos sinxelos coherentes e cohesionados, mediante marcadores de cohesión temática 
como a coreferencia, a elipse, as repeticións, os signos de puntuación e outros signos de división e cohesión 
textual. 

 Empregar conectores que expresan relacións lóxicas tales como causa, consecuencia, finalidade, etc. 

 Elaborar informes respectando as características deste tipo de textos (introducción, desenvolvemento e 
conclusión; identificación do asunto e do destinatario, etc.), expoñendo o asunto de xeito sinxelo e con 
claridade e empregando un repertorio lingüístico adecuado ao tema. 

 Avaliar a capacidade de reformular brevemente as ideas principais extraídas dunha exposición oral ben 
estruturada e sinxela, así como algún detalle básico, cando aborden temas dos que se poida predicir o 
desenvolvemento. 

 Reducir un texto a termos breves e precisos, creando con eles un pequeno texto sinxelo, de carácter 
narrativo, sen apreciacións persoais, repetindo abreviadamente o esencial do texto orixinal, e mantendo o fío 
conductor e a orde de exposición que aparece neste. 

 Utilizar estratexias que faciliten un estilo de escritura sinxelo e fluído, evitando o uso de palabras ou estruturas 
das que non se está seguro, e seguindo adecuadamente o proceso de escritura: a planificación do texto, a 
selección das ideas pertinentes ao propósito comunicativo, a presentación das ideas segundo o tipo de texto, 
a organización adecuada en parágrafos e a revisión da ortografía, a puntuación e as concordancias. 

 Usar eficazmente materiais de consulta e de autoaprendizaxe (dicionarios, gramáticas, libros de exercicios, 
recursos dixitais e online, etc. ). 

 

4.6. Temporalización 

Tanto a secuenciación como a temporalización dos contidos enunciados a continuación poden estar 
suxeitas a modificacións ou adaptación segundo a decisión das coordinacións do curso e sempre que as 
condicións particulares dos grupos o requiran, de tal xeito que se poida garantir o cumprimento dos 
obxectivos fixados para o curso e nivel. 

 

 

  

CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL B1.1 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL MES DE SETEMBRO 

Módulo  1  (6 sesións) 

Do 13 setembro ao 30 de setembro. 
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           Unidade 1 Descrición de persoas 

 

 

 

Módulo 1 

Tema Relacións interpersoais: Amizades e familias, perto e lonxe 

Tarefas Debatir sobre relacións a distancia 

Tarefa final: Ratgeber für die erfolgreiche Fernbeziehung - Tipps 
und Fehler 

Obxectivos     Falar de relacións persoais 

Contidos Competencia e contidos funcionais 
● Describir persoas desde o punto de vista físico, do carácter e do estado de ánimo. 
● Presentarse e presentar a outra persoa. 
● Referir informacións formuladas por outras persoas. 
● Resumir un texto. 
● Relatar accións e circunstancias pasadas e expresar sentimentos ao 

respecto. 
● Falar e opinar de relacións a distancia ou non: vantaxes e 

desvantaxes 

Contidos léxicos: 
● Relacións persoais e sociais. 
● Relacións de parella e de amizade. 
● Tipos de carácter. 

 

Contidos gramaticais:  
● O réxime preposicional: Verbos de uso frecuente con preposicións. 
● O pronome preposicional wo(r)- / da(r)- + preposición para referirnos 

a cousas. 
● Preposición + pronome interrogativo ou pronome persoal. 

 

Contidos fonéticos: A acentuación das palabras e a entoación na 
frase. 

Contidos socioculturais: Personaxes famosos dos países de fala 
alemá. 
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CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL B1.1 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL MES DE OUTUBRO 

Módulo  2  (8 sesións) 

Do 1 ao 30 de outubro. 

           Módulo 2 Vivenda e contorna 

 

 

Módulo 2 

Tema Vivenda e contorna 

Tarefas 
● Descrición do que é importante para ti nunha vivenda e na contorna. 
● Tarefa final: as parellas escribirán un artigo colaborativo en que 

describan a súa vivenda e o estilo de vida da contorna que escolleron 
para vivir. 

Obxectivos Falar dos distintos estilos de vida. 

Contidos Competencia e contidos funcionais 

Usos sociais da lingua: 
● Propoñer, aceptar e rexeitar persoas candidatas para compartir piso. 

Información xeral: 
● Describir unha vivenda e a súa contorna. 
● Solicitar información sobre servizos. 

Coñecemento, opinións e valoracións: 
● Expresar a necesidade ou o desexo de seguir  un estilo de vida. 
● Expresar gustos, afeccións e teimas. 
● Pedir e ofrecer consellos sobre as distintas posibilidades de vivenda. 
● Dar e pedir información con distintos graos de seguridade. 

 

Contidos léxicos: 

Vivenda, fogar e contorna: 
● Tipos de vivenda. 
● Compra e alugueiro. 
● Mudanza e instalación. 
● Equipamento e decoración. 

 

Contidos gramaticais:  
● A composición do substantivo. 
● O verbo: 

○ O modo Konjunktiv  
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○ O valor modal do verbo brauchen: nicht/nur brauchen...zu. 
● Posición e concordancia dos elementos da oración. 
● Gramática textual. Procedemento de organización estructural de textos 

orais e escritos. 

 

Contidos fonéticos: Repaso da entoación na frase. 

 

Contidos socioculturais: Estilos de vida nos países de fala alemá e 
tendencias de vida dos xóvenes nestes países. 

 

 

  

CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL B1.1 

DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL 

MES DE NOVEMBRO 

Do 2 ao 25 de novembro (6 sesións) 

           Módulo 3   

 

 

 

Módulo 3: Nehmen und geben 

Tema Bens e servizos 

Tarefas Crear un taboleiro de anuncios de intercambio de bens e servizos 
dentro dunha comunidade (p.ex. veciñanza) 

Obxectivos Ser quen empregar a lingua extranxeira para realizar intercambios 
comerciais: compra, venda, intercambio, empréstimo 
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Contidos Competencia e contidos funcionais 
● Solicitar e dar información sobre os servizos que se ofertan ou 

demandan no lugar de residencia e na Comunidade de veciños. 
● Falar de distintas posibilidades de intercambio de cousas. 
● Falar da cooperación na veciñanza. 

 

Contidos léxicos: 
● Os Tauschringe 
● Relacións humanas e sociais: A posibilidade de intercambio de 

cousas. 
● Vivenda, fogar e contorna: Aparellos de uso doméstico. 

 

Contidos gramaticais:  
● A oración de infinitivo. Infinitiv+zu 
● As preposicións für, über e von ...ab con valor temporal. 

 

Contidos fonéticos: A utilización das emocións para practicar 
entonación. 

 

Contidos socioculturais: O intercambio de servizos como método 
de pago en vez do consumo. 

 

 

 

 

 

  

  

CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL B1.1 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL MES DE DECEMBRO 

Do 25 de novembro ao 22 de decembro  (6 sesións) 

           Módulo 4   
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Módulo 4 

Tema Viaxes e transportes 

Tarefas 
● Poñerse de acordo para realizar unha viaxe de estudos a Alemaña e 

elaborar unha proposta para presentar aos compañeiros.  

Obxectivos Falar de viaxes e transportes 

Contidos Competencia e contidos funcionais 

● Propoñer, aceptar rexeitar propostas de viaxe. 
● Solicitar aclaracións ou repeticións ante dificultades de comprensión. 
● Referir informacións, propostas formuladas por unha terceira persoa 

sobre propostas de viaxe. Pedirlle á persoa interlocutora confirmación 
da comprensión. 

● Describir medios de transporte. 
● Describir destinos de viaxe. 
● Solicitar información sobre servizos nun determinado lugar. 
● Expresar o desexo ou a necesidade de facer unha viaxe. 
● Expresar sensacións e percepcións: medo, dificultade… 
● Falar do futuro e facer hipóteses. 
● Pedir e ofrecer consellos e recomendacións: explicar un problema de 

xeito sinxelo. 

Contidos léxicos: 

● viaxes e transportes: 
● Planificación dunha viaxe, excursión. 
● Experiencias persoais. 
● Problemas e incidencias. 

 

Contidos gramaticais:  

● O verbo: 
● Os distintos usos do verbo werden + Infinitivo. 
● A oración composta: 
● A oración subordinada de relativo. 
● Os pronomes de relativo: der, die, das, wo e was. 

 

Contidos fonéticos:  

A  entoación para acadar as funcións comunicativas traballadas. 

 

Contidos socioculturais:  
● Viaxes e transporte. 
● Tendencias de viaxe. 
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CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL B1.1 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL MES DE XANEIRO 

Do 9 ao 31 de xaneiro (7 sesións) 

           Módulo 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 5 

Tema Expresións artísticas (música) 

Tarefas Tarefa final:  

Opción 1: Entrevista a un músico ou un actor alemán para publicar 
nun podcast da aula virtual. Esta tarefa pódese facer realmente ou 
en forma de Rollenspiel 

Opción 2: Presentar na clase unha obra de arte / un(ha) artista dos 
países de fala alemá.  

Obxectivos Falar de arte e cultura 
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Contidos Competencia e contidos funcionais 
● Describir persoas coñecidas do mundo artístico. 

● Describir obxectos e aparellos relacionados coas distintas 
manifestacións artísticas. 

● Describir distintas manifestacións artísticas. 

Coñecemento, opinións e valoracións: 

● Expresar a necesidade  ou o desexo de facer algo. 
● Expresar gustos, afeccións… 
● Pedir e dar consellos e recomendacións. 

Organización do discurso: 

● Utilizar as convencións propias dos textos e discursos que manexan. 

Contidos léxicos: 
● Actividades artísticas: Teatro y música alemá. 

Contidos gramaticais:  

● Uso da impersonalidade e adverbios de negación: nichts, nie, 
niemals, niemand, nirgends, nirgendwo. 

● Conxuncións coordinantes e subordinantes causais: denn, weil, da, 
darum, deswegen,daher, deshalb, aus diesem Grund, nämlich. 

● Conxuncións coordinantes e subordinantes concesivas: obwohl 
(repaso), trotzdem. (trotz, preposición). 

Contidos fonéticos:  
● O uso especial de maísculas e minúsculas. 
● Anglicismos no eido cultural. 

Contidos socioculturais: 

● Actividades artísticas: Teatro e música alemá. 

 

 

  

CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL B1.1 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL MES DE FEBREIRO 

Do 1 ao 28 de febreiro (6 sesións) 

           Módulo 6 
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Módulo 6 Feste feiern 

Tema Festas e celebracións 

Tarefas Facer con Spreaker (gravación Moodle / gravación h5p) a 

presentación das festas do lugar de onde reside ou dunha localidade 

de fala alemá tras correspondente investigación guiada 

acompañadas dun cartaz informativo → difusión na radio da escola 

de existir 

Obxectivos Falar de festas e celebracións 

Contidos Competencia e contidos funcionais 
● Uso sociais da lingua: 

○ Propoñer, aceptar, rexeitar invitacións e propostas. 
○ Reaccionar con expresións que amosen o sentimento 

adecuado á situación. 
○ Referir informacións, propostas e peticións formuladas por 

outras persoas. 
● Información xeral: Pedir e dar información dun evento. 
● Coñecemento, opinións e valoracións: Expresar a necesidade ou 

desexo de facer algo ou de que suceda algo; Expresar gustos e 
afeccións. 

● Organización do discurso: Utilizar as convencións propias dos textos e 
discursos que manexan. 

 

Contidos léxicos: 
● Tempo libre e actualidade: Actividades de lecer e culturais. Vida cotiá. 

 

Contidos gramaticais:  
● O verbo: Verbos mais frecuentes con preposición. 
● Gramática textual. Procedementos de organización estructural de 

textos orais e escritos. 

 

Contidos fonéticos: A entoación dos distintos tipos de oración de 
textos orais e escritos. 

 

Contidos socioculturais: Volksfeste in Deutschland 
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CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL B1.1 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL MES DE MARZO 

Do 1 ao 31 de marzo (9 sesións) 

           Módulo 7 

 

 

Módulo 7 Bunt ist gesund! 

Tema Alimentación, saúde e medio ambiente 

Tarefas 
● Creación dun libro de receitas sostibles e saudables. 
● Preparación dun almorzo, xantar ou merenda para a xente da clase 

(nachhaltig und gesund). 

Obxectivos 
● Falar dos hábitos alimentarios e sostibilidade 

Contidos Competencia e contidos funcionais 
● Usos sociais da lingua: 

○ Propoñer, aceptar, rexeitar propostas sobre comida. 
● Información xeral: 

○ Falar sobre alimentación. 
○ Falar de estilos de vida saudables. 
○ Falar sobre os propios hábitos alimentarios. 

● Coñecemento, opinións e valoracións: 
○ Expresar a propia opinión e os gustos. 
○ Pedir e dar consellos e recomendacións sobre alimentacición 

saudable 

Contidos léxicos: 

● Alimentación: Dieta, nutrición e gastronomía. 

Contidos gramaticais:  

● Flexión do xénero e número do adxectivo: A declinación do adxectivo 
según a ausencia de determinantes. 

● A oración composta subordinada concesiva: Obwohl. 
● Introdución á pasiva. Forma do presente. 

Contidos fonéticos: endurecemento de consonantes finais 
(Auslautverhärtung) 

Contidos socioculturais e sociolinguÍsticos: As novas tendencias 
nos hábitos alimentarios. 
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CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL B1.1 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL MES DE ABRIL 

Do 1 ao 30 de abril (6 sesións) 

           Módulo 8 

 

 

Módulo 8 Bio oder Nachhaltig? 

Tema Sostibilidade e medio ambiente 

Tarefas Opción 1. Decálogo de medidas imprescindibles para a mellora 
medioambiental dende o fogar 

Opción 2. Tarefa final: mapa de verquidos / delitos medioambientais 
na contorna / nunha contorna específica nun país DACH 
(Wiki+Mapa) 

Obxectivos Falar do medio ambiente 
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Contidos Competencia e contidos funcionais 

Usos sociais da lingua: 
● Propoñer, aceptar, rexeitar propostas para manter a contorna limpa. 

Información xeral: 
● Relatar accións e circunstancias pasadas referidas ao tempo. 
● Dar e pedir información sobre sobre sucesos pasados referentes ao 

tempo. 

Coñecemento, opinións e valoracións: 
● Expresar desexos e propostas 
● Explicar de forma sinxela problemas medioambientais. 

 

Contidos léxicos: 

Medioambiente: 
● clima, condicións atmosféricas e ambiente 
● Paisaxe urbana e rural 
● Meteoroloxía, natureza, ecoloxía e problemas ambientais 

 

Contidos gramaticais:  
● O modo. Expresión de desexo, recomendación e condición: 

○ Würde + gern + Infinitivo 
○ Hätte gern e wäre gern 

● Oración composta subordinada condicional: 
○ Conxunción subordinante condicional wenn. 

 

Contidos fonéticos: Der Umlaut 

 

Contidos socioculturais:  
● Condicións de vida: Hortos urbáns e Schrebergärten. 

 

 

  

CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL B1.1 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL MES DE MAIO 

Do 2 ao 19 de maio (6 sesións) 

           Módulo 9 
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Módulo 9 Ein Schultag in Deutschland  

Tema Educación  nos países de fala alemá 

Tarefas O meu primeiro día de clase. Os alumnos deberán elaborar un 
pequeno relato sobre o seu primeiro día de clase, a poder ser 
humorístico e ilustrado con imaxes. 

Obxectivos Falar do sistema educativo alemán. 

Contidos Contidos funcionais 
● Usos sociais da lingua: 

○ Presentarse e presentar a outras persoas falando da profesión 
de cada quen. 

○ Información xeral: 
● Dar e pedir información sobre a formación dunha persoa e sobre o 

sistema educativo alemán. 
○ Describir as preferencias á hora de estudar. 
○ Relatar a propia época escolar. 
○ Solicitar información sobre servizos no cole. 

● Coñecemento, opinións e valoracións: 
○ Expresar a necesidade ou desexo de facer unha determinada 

actividade nas vacacións ou de estudar algo novo. 
○ Expresar desexos para a escola do futuro. 

Contidos sociolingüísticos 
● Condicións de vida: A formación académica. 

Contidos léxico-semánticos 
● Educación: 

○     O sistema educativo alemán. 
○     Asignaturas. 
○     Profesións na escola. 
○     Vías de formación. 
○     Lugares de estudo. 

 

Contidos gramaticais 
●     O modo 
●     O Konjunktiv II (subjuntivo) no presente. Repaso. 
●     Wäre, wüsste, hätte e könnte. 
●     A oración composta: A oración subordinada de relativo. 

Contidos fonéticos 
● Os fonemas a-ä, o-ö,u-ü. Diferenzas//lonxitude. Repaso. 

Contidos socioculturais 

O primeiro día de escola nos países de fala alemá. 
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CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL B1.1 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL MES DE MAIO 

Do 22 ao 31 de maio (4 sesións) 

           Módulo 10 

 

Módulo 10: Gut informieren 

Tema Prensa e medios de comunicación 

Tarefas Elaborar un boletín informativo da actualidade e tamén das 
novidades na Escola 

Obxectivos Falar sobre os distintos tipos de prensa e a actualidade 

Contidos Contidos funcionais: 
● Comprender un artículo periodístico e resumilo. 

● Describir os distintos medios de comunicación, de antes e de 

agora. 

● Dar e pedir información sobre sucesos pasados. 

● Describir unha gráfica sobre uso dos medios de comunicación. 

● Falar dos costumes radiofónicos das persoas. 

● Utilizar as convencións propias dos textos periodísticos . 

Contidos sociolingüísticos: 
● Os medios de comunicación. 

Contido léxico-semánticos: 
● Prensa escrita e as súas rúbricas, televisión, radio, Internet, 

public viewing … 

● Wortbildung aus Wortstämmen aus dem Englischen 

(downloaden, liken, posten, texten) 

Contidos gramaticais: 
● O modo indicativo: o pretérito. 

● A oración composta: oración subordinada temporal bevor e 

seit(dem). 

Contidos fonéticos: repaso dos fonemas r/R e -er. 
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Contidos socioculturais: o consumo da radio nos países de fala 
alemá. 
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4.7. Recursos de aprendizaxe 

4.7.1 Bibliografía 

 

Libros de texto  

MENSCHEN B1.1, Kursbuch mit DVD-CD-ROM, Editorial Hueber ISBN 301903-5 MENSCHEN B1.1 
Arbeitsbuch mit Audio CD, Editorial Hueber ISBN 3311903-2 2º cuadrimestre 

MENSCHEN B1.2, Kursbuch mit DVD-CD-ROM, Editorial Hueber ISBN 501903-3 MENSCHEN B1.2, 
Arbeitsbuch mit Audio CD, Editorial Hueber ISBN 511903-0  

 

Lectura recomendada 

DIE BLAUMACHERIN, de Leonhard Thoma (con CD) Editorial Hueber, ISBN 84-8141-033-0 

 

Materiais complementarios recomendados 

DICCIONARIO BILINGÜE: MODERNO DE ALEMÁN, Editorial Langenscheidt, ISBN 3-468-96054-9 

GRAMÁTICA ESENCIAL DEL ALEMÁN (CON EJERCICIOS), de Monika Reimann, Editorial Hueber, 
ISBN 071575-0 

DER KLEINE DUDEN – GRAMÁTICA DEL ALEMÁN, Editorial Hueber; ISBN 001752-2 

CURSO DE AUTOAPRENDIZAJE DE ALEMÁN PARA PRINCIPIANTES “DEUTSCH RAPID”, 

Editorial Hueber, ISBN 007470-4 

 

4.7.2  Recursos didácticos achegados polo profesorado 

Ao longo do curso o profesorado poderá achegar así mesmo materiais axeitados ao 
desenvolvemento das actividades de ensino-aprendizaxe co obxectivo de repasar contidos, 
profundar neles, presentar novos contidos, etc. 

Os materias complementarios poden ser en papel, multimedia ou a través das TIC, e consistir en: 

 formularios 

 follas de exercicios 

 xogos 

 crucillados 

 recursos de Internet 

 vídeos 

 música 

 tarefas de antigas probas de certificación específicas do nivel e curso, etc. 

 

4.7.3 Materiais elaborados polo alumnado 

 redaccións 

 formularios para entrevistas 

 notas para presentacións e exposicións, etc. 
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5. INTERMEDIO B1.2 

5.1. Descrición do nivel 

O alumnado que supere o nivel intermedio B1 poderá comunicarse en situacións cotiás (traballo, 
estudos, ocio…) e en contextos de lingua previsible, nun rexistro neutro – aínda que vacile, faga pausas 
e cometa algún erro– cunha razoable corrección, certa seguridade e eficacia; comprenderá sen 
dificultade os puntos principais de textos orais e escritos claros en lingua estándar en situacións 
coñecidas; será quen de producir textos sinxelos nos que xustifique brevemente opinións, pida 
aclaracións, explique brevemente un problema… 

O alumnado que acade este nivel disporá dun coñecemento básico da lingua, gozará dun repertorio 
amplo de estruturas morfosintácticas sinxelas e dominará o léxico común dos contextos comunicativos 
habituais e frecuentes. 

 

5.2. Obxectivos xerais. Competencias 

Unha vez adquiridas as competencias correspondentes ao nivel, o alumno será capaz de:  

 

 

COMPETENCIAS DO NIVEL B1 

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, do 
ámbito académico e da súa especialidade 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, incluso de carácter 
técnico, se esta é sinxela, e identificar a idea principal e algúns detalles específicos. 

Producir e coproducir textos breves e sinxelos sobre temas cotiáns ou da súa especialidade, suficientemente 
estruturados e adecuados ao contexto (persoa destinataria, situación, propósito comunicativo) en secuencias 
lineais, onde conte experiencias sinxelas relacionadas con acontecementos reais ou imaxinados, onde se 
xustifiquen opinións ou 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. 
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5.3. Obxectivos específicos por destrezas 

No nivel B.1.2. cómpre acadar na súa totalidade e dun xeito integral todos os obxectivos específicos que 
se relacionan a continuación debido a que xa foron incorporados no nivel anterior, o B.1.1. 

 

 

OBXECTIVOS DO NIVEL B1 

ACTIVIDADES DE  
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 

Comprender as ideas principais dun debate articulado con claridade e ben 
organizado en lingua estándar, aínda que poida presentar algunha estrutura 
idiomática moi común. 
Comprender mensaxes e anuncios que conteñan instrucións de uso frecuente no 
ámbito público, educativo e profesional da súa especialidade, expresadas en linguaxe 
habitual. 
Comprender informacións referidas a identificacións e caracterizacións persoais 
expresadas en linguaxe habitual. 
Comprender as ideas xerais dun programa de radio de temas coñecidos (boletín 

informativo, reportaxe...) articulados con certa lentitude e claridade. 
ACTIVIDADES DE 
PRODUCCIÓN E           
COPRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS  

Intervir en asuntos relacionados coa vida cotiá, expresando opinións e sentimentos. 
Dar información sobre a identificación e a caracterización persoal. 
Dar información xeral sobre un asunto de saúde. 
Resolver nunha viaxe case todas as situacións comunicativas previsibles (tendas, 
hoteis, transporte…). 
Participar en xestións habituais nun banco, nas oficinas de correos ou noutras 
institucións similares. 
Pedir un menú nun restaurante, solicitar informacións sobre un menú e sobre as 
diferentes formas de pagamento. 
Solicitar información simple relacionada con cuestións administrativas ou 
académicas. 
Facer breves exposicións previamente preparadas nas que, ademais, pode 
responder a preguntas para aclarar puntos non suficientemente claros. 

ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 

Comprender información e instrucións relevantes contidas en folletos sinxelos de 
divulgación, anuncios publicitarios e guías turísticas. 
Comprender mensaxes electrónicas, escritas con claridade, de carácter persoal ou 
formal do seu interese. 
Comprender instrucións sinxelas, que poidan ter axuda de soporte visual, contidas 
en prospectos de medicamentos, catálogos, libros de instrucións etc. 
Comprender descricións claras e directas de persoas, acontecementos, obxectos, 
lugares. 
Comprender noticias e artigos periodísticos breves escritos con claridade, sinxelos e 
ben estruturados sobre temas cotiáns ou do seu interese. 
Comprender correspondencia informal clara do ámbito privado, e correspondencia 
formal breve de institucións relacionadas co seu ámbito académico ou profesional. 

ACTIVIDADES DE 
PRODUCIÓN E 
COPRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 

Escribir notas persoais sinxelas nas que se relaten experiencias e se expresen 
opinións ou desexos. 
Cubrir impresos e formularios -seguindo modelos establecidos ou convencionais- 
que requiran datos persoais, académicos ou profesionais nos que, por exemplo, se 
pregunten ou ofrezan explicacións. 
Tomar notas a partir dunha reunión, dunha conferencia ou dunha aula, aínda que 
conteñan algunhas incoherencias. 
Redactar resumos moi breves en formato convencional nos que ofrece a súa opinión, 
con certa seguridade, sobre feitos concretos. 
Redactar documentos breves relacionados coa súa propia área profesional, aínda 
que sexa necesaria unha revisión. 
Redactar textos nos que se narran historias curtas e sinxelas que describen un feito 
real, por exemplo unha viaxe. 
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ACTIVIDADES DE 
MEDIACIÓN  

 

Interpretar durante intercambios entre amigos/as, coñecidos/as, familiares ou 
colegas, nos ámbitos persoal e público (p. e. en reunións sociais, cerimonias, 
eventos, ou visitas culturais), sempre que poida pedir confirmación dalgúns detalles. 
Mediar entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas transmitindo o sentido 
xeral da información e as opinións contidas nos textos fonte.   
Tomar notas escritas sinxelas para terceiras persoas recollendo os puntos e os 
aspectos máis relevantes, durante unha presentación clara e directa nunha variedade 
estándar da lingua, sobre temas coñecidos ou habituais. 
Resumir por escrito os puntos principais expresados en conversacións, entre dúas 
ou máis persoas interlocutoras, claramente estruturadas, articuladas a velocidade 
normal e nunha variedade estándar da lingua, sobre temas de interese persoal ou do 
propio campo de especialización nos ámbitos académico e profesional. 

 

5.4. Competencias e contidos 

 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS DO NIVEL B1 

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.  
 
Teranse en conta as seguintes áreas: 

• a vida cotiá 

• as relacións persoais e profesionais 

• as convencións sociais 

• a linguaxe corporal 
 

ESTRATÉXICOS  
 
B1 e B2 

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. 
 
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: 
• Explicar o que sabe, como o aprendeu e dirixir a súa aprendizaxe para seguir 

aprendendo. 
• Planificar a propia aprendizaxe establecendo os seu propios obxectivos a curto 

e a longo prazo. 
• Organizar o material de aprendizaxe cos instrumentos de apoio necesarios 

(manuais, caderno de aprendizaxe…). 
• Regular e autoavaliar o propio proceso detectando os erros e os logros nas 

tarefas. 
• Utilizar todos os medios ao seu alcance (Internet, proxectos sobre diversos 

temas, axuda doutros/as falantes…)  
• Repetir, recoñecer e usar modelos de lingua etc. 
• Relacionar a información nova con coñecementos previos. 
• Deducir e establecer relacións entre as linguas coñecidas. 
• Resumir para comprender e producir textos orais ou escritos. 

 
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: 
• Activar e procurar coñecementos previos sobre a lingua, a situación, os 

contidos, as persoas...; informarse se hai axudas visuais etc. 
• Identificar o tipo de texto para adaptarse á súa comprensión. 
• Tomar conciencia do que se quere aprender: do contido xeral, da información 
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específica, da información polo miúdo. 
• Establecer hipóteses e inferir outros tipos de informacións a partir de elementos 

paratextuais (entoación, velocidade…) e extratextuais (imaxes, gráficos, 
fotografías…). 

• Restablecer e anticipar posicións en relación ao que segue no texto (palabra, 
frase, resposta…). 

• Reformular hipóteses sobre o contido e o contexto a partir da comprensión de 
novos elementos do propio texto, utilizando o seu coñecemento previo e 
experiencias. 

• Asegurar a comprensión, repetir o comprendido, preguntar sobre o dito, volver 
escoitar o texto tendo en conta determinados aspectos. 

• Solicitar repeticións, pedir que se explique unha palabra clave, dicir que non se 
entendeu. 

• Recoñecer as dificultades de comprensión, debido a posibles factores de 
distorsión, á velocidade coa que se expresa etc. 

 

FUNCIONAIS 
 

Fan referencia aos expoñentes que o alumnado precisa para desenvolver as 
funcións comunicativas nos diferentes contextos:  
 
Usos sociais da lingua: 
• Desculparse por algo e reaccionar ante a desculpa. 
• Escribir notas de agradecemento e desculpa. 
• Presentarse e presentar a outras persoas. 
• Reaccionar con expresións que amosen o sentimento adecuado á situación. 
• Propoñer, aceptar, rexeitar invitacións e propostas. 
 
Control da comunicación: 
• Solicitar aclaracións ou repeticións ante dificultades de comprensión. 
• Referir informacións, propostas e peticións formuladas por outras persoas. 
• Pedirlle á persoa interlocutora confirmación da comprensión. 

 
Información xeral: 
• Describir persoas desde o punto de vista físico, do carácter e do estado de 

ánimo. 
• Describir obxectos e aparellos en relación coa súa utilidade e funcionamento. 
• Preguntar e responder sobre o estado físico e anímico. 
• Relatar accións e circunstancias pasadas. 
• Dar e pedir información sobre sucesos pasados. 
• Informar de actividades no pasado consideradas no seu punto de partida. 
• Solicitar información sobre servizos. 
 
Coñecemento, opinións e valoracións: 

• Expresar a necesidade ou o desexo de facer algo ou de que suceda algo. 

• Expresar gustos, afeccións, teimas etc. 

• Expresar sensacións e percepcións: medo, dificultade etc. 

• Explicar un síntoma dunha enfermidade. 

• Falar do futuro e facer hipóteses. 

• Pedir e ofrecer consellos e recomendacións. 

• Explicar un problema de xeito sinxelo. 

• Protestar e reclamar por un servizo. 

• Dar e pedir información con distintos graos de seguridade 
 

Organización do discurso: 

• Pedir, tomar e ceder a palabra. 

• Reaccionar e cooperar na interacción. 

• Introducir un tema en situacións formais e informais. 

• Enumerar, opoñer e exemplificar, cambiar de tema. 

• Enunciar o peche do discurso e pechalo. 

• Utilizar as convencións propias dos textos e discursos que manexan 
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DISCURSIVOS 
 B1 e B2 

Fan referencia ao coñecemento, comprensión e aplicación das competencias 
discursivas que lle permitan ao alumnado producir e comprender textos coherentes 
con respecto ao contexto en que se producen e que presenten unha cohesión 
interna que facilite a súa comprensión.  
 
Traballarase a seguinte tipoloxía de textos orais: 
• Debates e discusións formais 
• Entrevistas de traballo e académicas, consultas médicas… 
• Enquisas 
• Audiovisuais: películas, programas de lecer, telexornais, documentais, material 

gravado 
• Presentacións 
• Cancións 
• Representacións teatrais 
 
Traballarase a seguinte tipoloxía de textos escritos: 
• Anuncios publicitarios e anuncios por palabras 
• Correspondencia persoal e formal: cartas comerciais, reclamacións, notas e 

mensaxes… 
• Textos xornalísticos: noticias, reportaxes, cartas ao director, entrevistas… 
• Informes, resumos e esquemas 
• Textos literarios: contos, relatos breves, poemas, teatro… 
• Novelas gráficas, bandas deseñadas e tiras cómicas 
• Documentos oficiais: formularios, impresos, instancias 
• Documentos comerciais: contratos, facturas, cartas comerciais… 
• Catálogos 
• Manuais de instrucións 
• Guións 
• Currículo 
• Dicionarios 
• Prospectos 
• Receitas de cociña 
• Adiviñas 
• Biografías 

SINTÁCTICOS 
 
B1 e B2 

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.. 

• Flexión de xénero e número do substantivo e do adxectivo 
• Posición e gradación do adxectivo. A comparación 
• Pronome tónico e átono. Presenza e ausencia. Función de suxeito e complemento 
• Determinantes. Artigo, demostrativo, posesivo, indefinido, cuantificadores 
• Posición e concordancia dos elementos da oración 

• Uso da impersonalidade 
• Usos do tempo de indicativo e subxuntivo en verbos regulares e irregulares máis 

frecuentes 
• Uso do imperativo afirmativo e negativo 
• O aspecto. Incoativo, durativo 
• O modo. Expresión de cortesía, desexo, recomendación, condición 
• O discurso referido: estilo directo e estilo indirecto 
• Réxime preposicional con verbos frecuentes 
• Adverbios. Usos e formas máis frecuentes 
• Conxuncións coordinantes e subordinantes máis usuais 
• Posición e concordancia dos elementos oracionais 
• Oración simple: enunciativa, afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa, 

impersoal 
• Oración composta. Coordinación 
• Oración composta. Subordinación: de relativo, temporais, lugar, modo, causais, 

finais, condicionais 
• Correlación temporal nas oracións 
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• Uso de conectores propios do nivel 
• Gramática textual. Procedementos de organización estrutural de textos orais e 

escritos 

LÉXICOS  

B1 e B2 

Os contidos léxicos deberanse adaptar ás realidades socioculturais dos países das 
linguas obxecto de estudo e fan referencia á capacidade do alumnado para 
recoñecer, comprender e usar o léxico que lle permita desenvolverse nos temas que 
se relacionan. 
 
• Actividades artísticas: música e danza, arquitectura, pintura e escultura, 

literatura, fotografía, artesanía, cine e teatro, novas manifestacións artísticas… 
• Actividades económicas e comerciais: comercio, entidades e empresas, 

industria… 
• Alimentación: dieta, nutrición e gastronomía… 
• Ciencia e tecnoloxía: avances científicos e tecnolóxicos, tecnoloxías da 

información e da comunicación… 
• Clima, condicións atmosféricas e ambiente: paisaxe urbana e rural, 

meteoroloxía, natureza, ecoloxía e problemas ambientais… 
• Educación: o sistema educativo, innovacións, problemas e conflitos… 
• Identificación persoal: títulos e tratamentos, biografía, valores persoais, 

afeccións… 
• Información e medios de comunicación: prensa escrita, televisión e radio, 

Internet…. 
• Política e sociedade: institucións, formas de goberno, conflitos e movementos 

sociais, modas e tendencias sociais... 
• Relacións humanas e sociais: tipos e formas de relacións sociais, 

celebracións e actos familiares, sociais e relixiosos… 
• Saúde e coidados físicos: movementos, sensacións e percepcións físicas, 

servizos de saúde, adiccións e drogas, medicina tradicional e alternativa, 
estética… 

• Tempo libre e actualidade: actividades de lecer e culturais, acontecementos do 
momento… 

• Traballo e profesión: tarefas que se desenvolven no traballo, desemprego e 
procura de traballo, condicións laborais, seguridade e riscos laborais… 

• Viaxes e transportes: planificación das vacacións, experiencias persoais, 
problemas e incidencias... 

• Vivenda, fogar e contorna: tipos de vivenda, compra e alugueiro, mudanza e 
instalación, equipamento e decoración… 

 

FONÉTICO- 
FONOLÓXICOS E 

ORTOTIPOGRÁFICOS 
B1 e B2 

● Fan referencia á capacidade do alumnado para recoñecer, seleccionar e producir 
os patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común (aínda que 
sexa perceptible o acento estranxeiro), así como os elementos gráficos e as 
convencións ortográficas.  

• A entoación para acadar as funcións comunicativas traballadas. 

• Os fonemas que presentan maior dificultade. 

• A correspondencia entre unidades melódicas e a puntuación. 

• A entoación dos distintos tipos de oración de textos orais e escritos. 

• O recoñecemento e uso das formas ortográficas. 

• O uso especial de maiúsculas e minúsculas. 

• As siglas e abreviaturas de uso frecuente. 
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5.5. Criterios de avaliación 

Tanto a secuenciación como a temporalización dos contidos enunciados a continuación poden estar 
suxeitas a modificacións ou adaptación segundo a decisión das coordinacións do curso e sempre que as 
condicións particulares dos grupos o requiran, de tal xeito que se poida garantir o cumprimento dos 
obxectivos fixados para o curso e nivel. 

 

 

AVALIACIÓN DO NIVEL B1 

ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS  

 

Comprende o que se fala respecto dos temas máis habituais dun ámbito próximo, 
nos que se dean opinións e se fale de experiencias persoais, sempre que a 
pronuncia sexa clara e se desenvolva sen modismos ou expresións pouco frecuentes 
e cunha velocidade normal. 
Identifica e comprende a maior parte do contido de conversas que xorden 
habitualmente na práctica profesional, nas que se abordan temas relacionados co 
traballo, coa educación e con asuntos públicos, sempre que sexan coñecidos e que a 
conversa sexa clara e ben estruturada. 
Comprende e segue instrucións que lle permiten poñer en marcha instrumentos ou 
aparellos cotiáns, manexar e instalar aparellos relacionando o texto coas imaxes que 
lle facilitan a súa comprensión. 
Comprende as ideas principais e os detalles específicos de tipo informativo en 
textos orais audiovisuais de natureza informativa (entrevistas, noticiarios, 
documentais...) que estean articulados con certa lentitude e claridade e nos que se 
traten temas coñecidos, aínda que non se comprendan algunhas opinións. 
Comprende e segue a trama de textos e documentos audiovisuais de natureza 
narrativa (películas, series...) nos que o nivel de lingua é sinxelo e estándar e as 
axudas visuais permiten reconstruír o seu contido, aínda que se perda información. 
Comprende e identifica palabras e ideas clave proporcionadas tanto polo texto coma 
polas imaxes que o ilustran, inferindo o significado de termos a partir do contexto 
lingüístico e dos coñecementos que se poidan ter do tema, doutras linguas e das 
características do medio no que aparece a información. 

 ACTIVIDADES DE    
 PRODUCCIÓN E   
 COPRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 
B1 

Interactúa -inicia, mantén e finaliza- utilizando fórmulas simples en conversas 
relacionadas con temas cotiáns de interese persoal, ten un repertorio lingüístico 
sinxelo, ás veces precisa facer pausas para pensar o que quere dicir. 
Manifesta opinións persoais, acordos e desacordos sobre temas do seu interese 
persoal, académico e profesional empregando fórmulas simples. 
Desenvólvese nas transaccións e xestións máis comúns da vida cotiá (p. e. nun 
asunto de saúde, xestións no banco, correos ou noutras institucións similares), 
sempre que as seus interlocutores e as súas interlocutoras falen con claridade e 
empreguen unha lingua estándar. 
Solicita e intercambia información de forma sinxela sobre persoas, obxectos, 
lugares, accións e acontecementos dentro do seu campo de interese e sobre unha 
variedade de asuntos que lle son familiares do ámbito administrativo e académico, 
cun repertorio léxico propio do nivel. 
Fai exposicións breves, previamente preparadas, nas que pode responder, en 
lingua estándar, a preguntas sinxelas que precisen aclaracións. 
Interactúa de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados e resolve 
situacións comunicativas previsibles nunha viaxe (en tendas, hoteis, transportes, 
restaurantes...). 
Pode participar nunha entrevista cun patrón estruturado de preguntas establecido 
con anterioridade, sempre que se manteñan dentro do ámbito predicible da 
interacción. 
Pronuncia e entoa de xeito intelixible, aínda que resulte evidente o acento 
estranxeiro ou cometa erros de pronuncia -sempre que non interrompan a 
comunicación- e os/as interlocutores/as teñan que solicitar repeticións de cando en 
vez. 
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ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 

Comprende e localiza a información relevante en textos do seu interese cun fin 
particular, como poden ser cartas, catálogos, anuncios publicitarios, guías turísticas 
etc. 
Le cun nivel de comprensión global suficiente textos narrativos, orixinais ou 
adaptados, que non presenten excesiva dificultade para o seu nivel, coa axuda do 
dicionario. 
Identifica e selecciona información relevante nun texto extenso (xornalístico, 
catálogo, folletos...), sempre que estea relacionado co seu interese ou ámbito 
profesional, coa finalidade de preparar, por exemplo, unha exposición. 
Segue as instrucións que lle permiten poñer en marcha, manexar ou instalar un 
aparello, relacionando o texto coas imaxes que facilitan a súa comprensión. 
Comprende léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a temas 
xerais ou relacionados cos seus intereses persoais, educativos ou ocupacionais e 
pode, xeralmente de xeito correcto, inferir do contexto e do cotexto os significados 
dalgunhas palabras e expresións que descoñece. 

ACTIVIDADES DE 
PRODUCIÓN E 
COPRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 

Redacta notas simples e breves -que poden presentar algunhas incoherencias- 
solicitando ou dando información de carácter inmediato, expresando opinións ou 
desexos. 
Enche impresos e formularios que demandan información persoal, académica ou do 
propio ámbito profesional nos que se pode requirir algún tipo de explicación ou 
aclaración. 
Redacta documentos, resumos e informes moi breves e sinxelos en formato 
convencional con información sobre feitos do ámbito persoal, académico e do seu 
campo profesional, nos que pode ofrecer a súa opinión sobre feitos concretos. 
Realiza intercambios de información, en situacións de carácter habitual, sobre 
asuntos cotiáns ou de interese persoal utilizando fórmulas simples. 
Toma notas concisas durante unha reunión, unha conferencia breve ou nunha 
actividade de aula en lingua estándar, sempre que o tema sexa coñecido e o 
discurso se formule dun modo sinxelo e se articule con claridade. 
Utiliza, de xeito adecuado e para que resulte bastante comprensible, os signos de 
puntuación elementais (p.e. punto, coma) e as regras ortográficas básicas (p.e. uso 
de maiúsculas e minúsculas), así como as convencións formais máis habituais de 
redacción de textos, tanto en soporte papel como dixital. 

ACTIVIDADES DE 
MEDIACIÓN  

 

Pode facilitar a comprensión entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas 
transmitindo informacións, opinións e argumentos sinxelos contidos nos textos fonte 
(orais ou escritos). 
Pode facilitar a interacción entre persoas coñecidas no ámbito persoal e público, 
acomódase ao rexistro e ás funcións requiridas, aínda que non sempre o faga de 
xeito fluído. 
Toma notas coa información necesaria que considera importante, trasládaa ás 
persoas destinatarias ou solicítaa con anterioridade para tela dispoñible. 
Identifica e reelabora por escrito a información básica ou complementaria que 
necesita e transmite a mensaxe con claridade e eficacia. 

 

 

5.5.1. Criterios de avaliación mínimos esixibles 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS. COMPRENSIÓN ORAL 

 O alumno será quen de: 

• comprender o que se fala respecto dos temas máis habituais dun ámbito próximo, nos que se dean opinións 
e se fale de experiencias persoais, sempre que as conversas ou discusións presenten unha pronuncia clara 
e se desenvolvan sen modismos ou expresións pouco frecuentes, e cunha velocidade normal. 

• identificar e comprender a maior parte do contido de conversas que xorden habitualmente na súa práctica 
profesional, nas que se aborden temas relacionados co seu traballo, sempre que lle sexan coñecidos e que 
a conversa sexa clara e ben estruturada. 
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• recapitular para informar a outras persoas oralmente ou por escrito sobre os aspectos tratados nesas 
conversas. 

O alumno será quen de: 

• reaccionar de forma axeitada, lingüisticamente ou coas accións pertinentes, ante instrucións para a 
utilización de instrumentos ou aparellos cotiáns (por exemplo, un ordenador), identificando as accións e a 
súa secuencia, e os obxectos esenciais para realizar a tarefa. 

• identificar e comprender o sentido xeral e a información esencial en monólogos sostidos nun rexistro formal 
que aborden temas coñecidos ou relacionados co seu traballo, sempre que a exposición sexa clara e estea 
ben estruturada. 

• comprender as ideas principais e detalles específicos de tipo informativo ou factual en textos orais 
audiovisuais de natureza informativa –reportaxes, entrevistas, noticiarios, documentais, etc. –, que estean 
articulados con certa lentitude e claridade e nos que se traten temas coñecidos, aínda que non se 
comprendan algunhas opinións, hipóteses ou aspectos de natureza non informativa ou factual. 

• comprender e seguir a trama de textos teatrais e documentos audiovisuais de natureza narrativa (películas, 
series, etc.) nos que o nivel de lingua sexa sinxelo e estándar, e as axudas visuais permitan, malia a perda 
dunha parte da mensaxe, reconstruír o seu contido. 

• utilizar estratexias que faciliten a comprensión e permitan superar eventuais dificultades, deducindo do 
contexto o significado probábel de termos ou enunciados descoñecidos, axudándose dos acenos, da 
entoación e de elementos non lingüísticos (imaxes, música, etc.), así como do coñecemento doutras 

linguas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS. EXPRESIÓN, INTERACCIÓN E MEDIACIÓN ORAL 

O alumno será quen de: 

• intercambiar e confirmar información, e expresar opinións persoais, comprendendo o que se di se se articula 
con claridade, aínda que ás veces teña que pedir que lle repitan frases. 

• expresarse sobre temas algo abstractos como películas, música, libros, etc. 

• obter e comunicar información concreta e sinxela; así como pedir e seguir indicacións detalladas expresadas 
en lingua estándar en situacións da vida cotiá nas que se realizan transaccións menos habituais, como abrir 
una conta nun banco. 

• tomar parte con certa confianza e fluídez en discusións formais habituais sobre temas que supoñen un 
intercambio de información a respecto de feitos concretos, ou nas que se dan instrucións ou solucións a 
problemas prácticos. 

• comprender gran parte do que se di relacionado coa súa especialidade en reunións de traballo, sempre que 
as persoas interlocutoras pronuncien con claridade e eviten un uso moi idiomático 

• expresar tamén con claridade o punto de vista propio, aínda que lle resulte algo custoso participar no debate. 

• expresarse sen apenas dificultade nos temas pertinentes para a súa vida diaria nos distintos ámbitos de 
interacción social e tamén sobre feitos de actualidade, seguindo unha secuencia lineal de elementos, 
presentándoos ordenadamente e con vocabulario suficiente para expresarse con eficacia. 

• facer unha exposición en público preparada previamente, sinxela e articulada, e estruturada de tal xeito que 
se poida seguir sen dificultade. 

• utilizar expresións para salientar aspectos da intervención e reaccionar lingüisticamente ante as posíbeis 
preguntas, se son previsíbeis, aínda que necesite repeticións. 

• interactuar para informarse e dar información, e propoñer un novo tema cando aparece unha vía interesante 
para a finalidade da interacción, facendo uso das estratexias de que dispón como focalizar a atención do 
interlocutor ou usar frases incompletas. 

• reaccionar ante unha resposta que non entenda ou que sexa tan longa que non a poida lembrar, 
interactuando para pedir repeticións e confirmar a comprensión mutua. 
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• chamar a atención do interlocutor, pedir repeticións para comprender mellor, repetir para focalizar a atención 
do interlocutor, etc. 

• Valórase igualmente a expresión razoablemente fluída malia que existan pausas breves e 
circunloquios, e a corrección lingüística. Tamén se terá en conta a adecuación sociolingüística na 
interacción e a utilización de frases feitas e locucións idiomáticas habituais da comunidade en cuestión. 
Os intercambios comunicativos poderán presentar incorreccións pouco significativas que non 
distorsionen a comunicación. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS. COMPRENSIÓN ESCRITA 

O alumno será quen de: 

• localizar informacións concretas en textos do seu interese ou que necesite cunha finalidade particular, como 
poden ser cartas, catálogos e documentos oficiais breves. 

• ler, cun nivel de comprensión global suficiente, textos narrativos –orixinais ou adaptados– que non presenten 
excesiva dificultade para o seu nivel, coa axuda ocasional do dicionario. 

• buscar, identificar e seleccionar información concreta nun texto extenso e complexo –textos xornalísticos, 
informes, catálogos, folletos– que verse sobre un tema do seu interese ou ámbito profesional, coa finalidade 
de preparar, por exemplo, unha exposición ou un informe. 

• seguir instrucións que lle permitan poñer en marcha, manexar ou instalar aparellos relacionando o texto cos 
diagramas ou imaxes que faciliten a súa comprensión. 

• identificar as opinións, puntos de vista, valoracións e preferencias expresadas en textos de tipoloxía diversa. 

• identificar palabras e ideas clave proporcionadas tanto polo texto coma polas imaxes que o ilustran, e de 
concentrarse nas unidades de sentido, inferindo o significado de termos a partir do contexto lingüístico e 
paralingüístico, e dos coñecementos que se poidan ter do tema, doutras linguas e das características do 
medio no que aparece a información (revistas, carteis, xornais, folletos, Internet, etc.). 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS. EXPRESIÓN, INTERACCIÓN E MEDIACIÓN 
ESCRITA 

O alumno será quen de: 

• escribir cartas formais e informais a persoas ligadas ao seu ámbito persoal e profesional nas que pide ou 
transmite información sinxela de carácter inmediato, salientando os aspectos que se consideran importantes, 
empregando a estrutura e características propias deste tipo de texto (cabeceira, despedida, sinatura, 
marxes...) e usando con razoable corrección un repertorio de expresións fixas, estruturas e locucións 
idiomáticas habituais. 

• reescribir moi brevemente un texto en lingua estándar, incluíndo unicamente a información importante ou 
relevante. 

• reescribir o texto orixinal para reconstruír a información contida nel, expresándose coas súas propias 
palabras, usando vocabulario, frases ou oracións distintas das do devandito texto pero equivalentes en 
significado, e organizando o material mediante o establecemento das relacións presentes no texto ou textos 
que se resumen. 

• narrar e describir elaborando textos cohesionados e coherentes, mediante marcadores de cohesión temática 
como a correferencia, a elipse, as repeticións, os signos de puntuación e outros signos de división e cohesión 
textual. 

• empregar conectores que expresan relacións lóxicas tales como a enumeración, clasificación, oposición, 
causa, consecuencia, finalidade, etc. 

• elaborar informes respectando as súas características (introdución, desenvolvemento e conclusión; 
identificación do asunto e do destinatario, etc.), explicando as causas que motivaron certas accións e 
expoñendo o tema de xeito sinxelo e con claridade, nun rexistro formal e cun repertorio lingüístico adecuado 
ao tema. 

• utilizar estratexias que faciliten un estilo de escritura sinxelo e fluído, evitando o uso de palabras ou estruturas 
das que non se está seguro e seguindo adecuadamente o proceso de escritura: a planificación do texto, a 
selección das ideas pertinentes ao propósito comunicativo, a presentación das ideas segundo o tipo de texto, 
a organización adecuada en parágrafos e a revisión da ortografía, a puntuación e as concordancias. 

• usar eficazmente materiais de consulta e de autoaprendizaxe (dicionarios, gramáticas, libros de exercicios, 
recursos dixitais e on-line, etc. ). 
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5.6. Temporalización 

Tanto a secuenciación como a temporalización dos contidos enunciados a continuación poden estar 
suxeitas a modificacións ou adaptacións segundo a decisión das coordinacións do curso e sempre que 
as condicións particulares dos grupos o requiran, de tal xeito que se poida garantir o cumprimento dos 
obxectivos fixados para o curso e nivel. 

A selección de módulos didácticos do libro de texto do curso presentada abaixo inclúe os materiais 
axeitados para o traballo sobre as competencias e os contidos socioculturais e sociolingüísticos, 
estratéxicos, funcionais e discursivos especificados arriba no capítulo 5.4 da programación do nivel B1.2. 
No que segue especifícanse os contidos léxicos, sintácticos (é dicir, gramaticais) e fonéticos tratados en 
cada un dos módulos do libro de texto: 

 

 

 

CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL INTERMEDIO B1.2 

1ª CUATRIMESTRE 

DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL 

MES DE SETEMBRO E OUTUBRO 

9 sesións de 120 minutos   

Unidade 1 Mit der Zeit + Modul 1:  2 sesións 

Modul 2: 1 sesión 

Modul 3: 1 sesións 

Modul 4: 1 sesións 

Unidade 2: Alles Kopfsache? 

Modul 1: 2 sesións 

Modul 2: 2 sesións 

Recursos 
didácticos 

Libro de texto 

Libro de exercicios 

Audios e vídeos didactizados 

Materiais elaborados polo profesor: 
presentacións powerpoint, pósters, 
xogos de parella (Rollenspiele), textos 
paralelos para as redaccións, vídeos 
explicativos, etc. 

Encerado dixital 

Proxector 

Traballo individual 

Traballo en parellas 

Traballo en pequeno grupo 

Traballo en gran grupo 

Modalidade de traballo 

Contidos 
léxicos 

Unidade 1 

Descrición de persoas, biografía, valores persoais, afeccións e trazos de carácter 

Unidade 2  

Memoria e aprendixaje 

 
Obxectivos 
específicos 

• falar do tempo , formas temporales 

Tarefas • Ler un texto sobre diferentes persoas no tempo 
• Expresar os soños da nenez, os cumpridos e os que nos gustarían que se cumprisen 
• Escribir un texto argumentativo sobre diferentes tipos de memoria 
• Contestar un e-mail 
• Describir unha gráfica usando os recursos expresivos facilitados nesta unidade 
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Contidos 
gramaticais 
 

• O verbo: Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt 

• A formación do pretérito en alemán en verbos regulares e irregulares 

• A formación do perfecto en alemán en verbos regulares e irregulares 

• A formación do pretérito pluscuamperfecto en alemán en verbos regulares e irregulares 

• O verbo en infinitivo con e sen zu 

• Verbos modales e alternativas 

Contidos 
fonéticos 

• Flüssiges Sprechen und unterschiedliche Bedeutung des Akzents 

Contidos 
socioculturais 

• Relojes suizos 

• Viaje a Treveris 

• Daad un semestre en Alemanía 

Tipos de texto • Biografías 

• O artigo periodístico 

• E-Mails 

• Blogs 

• Gráficas 

Tarefas de 
mediación 

• Transmitir información a partir de textos ou audios relacionados coa temática desta unidade 

• Verbalizar o contido dunha gráfica 

 

 

CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL INTERMEDIO B1.2 

 

DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL 

MES DE NOVEMBRO ;DECEMBRO ;XANEIRO 

14 sesións de 120 minutos 

Unidade 2 Alles Kopfsache? 

Módulo 3: 1 sesións de 120 minutos  

Módulo 4: 1 sesións de 120 minutos 

Unidade 3 Unterwesgs 

Módulo 1: 2sesión 

Módulo 2: 1 sesións de 120 minutos  

Módulo 3: 1 sesións de 120 minutos 

Módulo 4: 2 sesións de 120 minutos 

Unidade 4 Wie wir wohnen.. 

Módulo 1: 1 sesión 

Módulo 2: 1 sesións de 120 minutos  

Módulo 3: 1 sesións de 120 minutos 

Módulo 4: 1 sesións de 120 minutos 
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Recursos 
didácticos 

Libro de texto 

Libro de exercicios 

Audios e vídeos didactizados 

Materiais elaborados polo profesor: 
presentacións, xogos de parella 
(Rollenspiele), textos paralelos para as 
redaccións, etc. 

Encerado dixital 

Proxector 

Traballo individual 

Traballo en parellas 

Traballo en pequeno grupo 

Traballo en gran grupo 

Modalidade de traballo 

Contidos léxicos Unidade 3 

Memoria e formas de aprendixaje 

Unidade 3 

Viaxar ,Actividades de lecer e culturais; xogos e deportes; actividades artísticas: exposicións, museos, 
teatros, cines, etc. 

Unidade 4 

Aloxamento, contorna e servizos 

 

Obxectivos 
específicos 

Falar do tempo e da  memoria 

Aprendizaxe y fallos  

Falar sobre viaxes 

Tarefas 
• Facer unha comprensión oral respondendo ás preguntas formuladas 
• Facer unha comprensión de lectura identificando se os ítems son verdadeiros ou falsos 
• Escribir un comentario nun blog achegando a experiencia relacionada co estrés no tempo libre e 

dar consellos para atallar este problema 
• A partir de textos fonte, escribir o final de varias historias 

Contidos 
gramaticais 

 

• Falar dos tempos pasados ; Formas temporales 

• Verbos e complementos 

Contidos 
fonéticos 

• Satzakzent 

• Spracherkennung 

Contidos 
socioculturais 

          Diferentes tipos de viajes , un crucero 

• Hacer lo viejo moderno en la vida codiana alemana 

Tipos de texto 
• Artigos xornalísticos 

• Folletos 

• Comentarios en foros 

• Gráficas 

• Entrevistas 

• Reseñas cinematográficas 

• Biografías 

Tarefas de 
mediación 

• Transmitir información a partir de textos ou audios relacionados coa temática destas unidades 
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CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL INTERMEDIO B1.2 

DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL 

MES DE FEBREIRO 

4 sesións de 120 minutos 

Unidade 5 Rund um die Arbeit 

Módulo 3: 1 sesión de 120 minutos  

Módulo 4: 2 sesión de 120 minutos  

Repaso exámenes: 1 sesión de 120 minutos  

 

Recursos didácticos Libro de texto 

Libro de  

exercicios 

Audios e vídeos didactizados 

Materiais elaborados polo profesor: 
presentacións, xogos de parella 
(Rollenspiele), textos paralelos para 
as redaccións, etc. 

Encerado dixital 

Proxector 

Traballo individual 

Traballo en parellas 

Traballo en pequeno grupo 

Traballo en gran grupo 

Modalidade 
de traballo 

Contidos léxicos Unidade 5  

Probas exames repaso 

A aprendizaxe 

Obxectivos específicos • Solicitar información simple relacionada con cuestións administrativa ou académicas 

Tarefas 
• Formular consellos orais e escritos relacionados co traballo 
• Escribir nun blog os problemas laborales 

Contidos gramaticais 
• Genitiv und Prápositionen mit Genitiv 

•  

Contidos fonéticos 
• A entoación nas oracións 

• Was bedeutet der Wortakzent der Verben grammatisch? 

Contidos socioculturais 
• Startsups en Alemanía 

Tipos de texto 
• Formularios 

• Descricións 

• Blogs 

• Articulos argumentativos con pros e contras 

• Mindmaps 

• Biografías 

Tarefa de mediación 
• Transmitir información a partir de textos ou audios relacionados coa temática desta 

unidade 

• Informar sobre el mundo laboral en Alemanía 
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CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL INTERMEDIO B1.2 

DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL 

MES DE MARZO  

8 sesións de 120 minutos 

Unidade 5 Rund um die Arbeit 

Módulo 1: 1 sesión de 120 minutos  

Módulo 2: 1 sesión de 120 minutos 

 

Recursos 
didácticos 

Libro de texto 

Libro de exercicios 

Audios e vídeos didactizados 

Materiais elaborados polo profesor: 
presentacións, xogos de parella 
(Rollenspiele), textos paralelos para as 
redaccións, etc. 

Encerado dixital 

Proxector 

Traballo individual 

Traballo en parellas 

Traballo en pequeno grupo 

Traballo en gran grupo 

Modalidade de 
traballo 

Contidos 
léxicos 

Unidade 5 

Traballo e profesión; tarefas que se desenvolven no traballo; condicións laborais, desemprego e procura 
de traballo 

Expectativas laborais 

Procuras de traballo, ofertas de emprego  

Obxectivos 
específicos 

• Participar nas xestións bancarias habituais, nas oficinas de Correos ou noutras institucións 
similares 

Tarefas 
• A partir de diferentes fotos, describir as profesións de diferentes persoas 
• Escribir un artigo referido á situación laboral 
• Presentar diferentes profesións na aula e responder ás preguntas dos compañeiros sobre esa 

profesión 

Contidos 
gramaticais 

• Kausal- , Konzessiv und Konsekutivsätze 

• Repaso dos contidos gramaticais deste cuadrimestre  

Contidos 
fonéticos 

• Wann macht man Sprechpausen? 

Contidos 
socioculturais 

• A xornada laboral en países de fala alemana. 

• DaWanda. 

Tipos de texto 
• Cartas de presentación laborais 

• Ofertas de emprego 

• Descricións de profesións  

• Biografías 

Tarefa de 
mediación 

• Explicar anuncios de profesións indicando o que ofrece cada candidat@ 
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CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL INTERMEDIO B1.2 

DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL 

MES DE ABRIL  

8 sesións de 120 minutos 

Unidade 6 Vom Glück  

Módulo 1: 2 sesións de 120 minutos 

Móuilo 2:  2 sesión de 120 minutos 

Módulo 3: 2 sesións de 120 minutos 

Módulo 4: 2 sesións de 120 minutos  

 

 

Recursos 
didácticos 

Libro de texto 

Libro de exercicios 

Audios e vídeos didactizados 

Materiais elaborados polo profesor: 
presentacións, xogos de parella 
(Rollenspiele), textos paralelos para as 
redaccións, etc. 

Encerado dixital 

Proxector 

Traballo individual 

Traballo en parellas 

Traballo en pequeno grupo 

Traballo en gran grupo 

Modalidade de 
traballo 

Contidos léxicos Unidade 6:  

A felicidade e a familia; as relacións afectivas, celebracións e actos familiares, sociais e relixiosos 
asociados á parella e á familia  

O estado civil 

Busca de parella, servizos en liña e apps de contactos 

Biografía, amor e relacións afectivas 

 

Obxectivos 
específicos 

• Comunicación en la famila sobre la felicidad 

Tarefas 

 

• Escribir nun blog a opinión ao respecto de buscar parella por internet: pros e contras 
• Gravar un mónologo para un programa de radio informando onde e como se coñeceu a 

parella, cal é a súa situación actual e que plans de futuro hai 
• Comprensión lectora dun fragmento dunha novela 
• Exercicio de Zuordnung: relacionar textos con fotos 
• Escoitar un audio de varias persoas e contestar uns ítems dicindo quen di cada cousa 
• Achegar ideas argumentando o que se pode facer para ser feliz 
• Contestar unha enquisa persoal 

Contidos 
gramaticais 

• reflexive Verben 

• Vergleche anstellen, Komparativ und Superlativ 

Contidos 
fonéticos 

• Flüssigkeitstraining 

Contidos 
socioculturais 

• Deutsche Gesellschaft für Positive Psychologie 

• Glücksstifter.de 
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Tipos de texto 
• Artigos de consumo 

• Apps de contactos 

• Unha película 

• Cancións 

• Folletos publicitarios de tendas de electrodomésticos 

• Tests 

Tarefa de 
mediación 

• Escoitar un programa de radio e explicar brevemente de que trata. 
• A partir dun texto ou foto con varios aparellos domesticos, redactar as características deles: 

tamaño, color, forma, precio, utilidade … 
• Presentar de forma oral os electrodomésticos que aparecen nun folleto explicando cales son as 

súas características, prezo, onde atopalos, para que se usan, cando se necesitan…. 

 

CONTIDOS SECUENCIADOS DO NIVEL INTERMEDIO B1.2 

 
DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL 

MES DE MAIO 

8 sesións de 120 minutos 

Preparación a los examenes  

Repetición de las unidades anteriores 

Unidad : Turismo y clima 

Recursos 
didácticos 

Libro de texto 

Libro de exercicios 

Audios e vídeos didactizados 

Materiais elaborados polo 
profesor: presentacións, 
xogos de parella 
(Rollenspiele), textos 
paralelos para as redaccións, 
etc. 

Encerado dixital 

Proxector 

Traballo individual 

Traballo en parellas 

Traballo en pequeno grupo 

Traballo en gran grupo 

Modalidade de traballo 

Contidos léxicos Descrición duhna cidade: atraccións turísticas; hoteis; información turística 

 y Ecoloxía e problemas ambientais; protección do medio; paisaxe, clima e meteoroloxía, flora e 
fauna 

Consumo responsable, vivendas sostibles 

Tipos e coidados de animais de compañía 

Clima, recursos e problemas ambientais: a auga 

Obxectivos 
específicos 

• Facer breves exposicións previamente preparadas nas que se pode responder ademais a 
preguntas para aclarar puntos dubidosos 

Tarefas 
• Adxudicar ítems aos textos correspondentes 
• Investigar un proxecto mediambiental e explicar cales son os obxectivos e os problemas cos 

que se atopan quen o está a desenvolver 
• Escoitar un podcast sobre a auga doce e contestar a unha serie de preguntas 

• Elixir unha cidade alemá e buscar información sobre a cidade, os voos, a oferta cultural…. 
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Contidos 
gramaticais 

• Os conectores temporais: wenn, als, während, solange, nachdem, bevor, seitdem, bis 

• As preposicións temporais con acusativo: bis, für, gegen, um … herum, über 

• As preposicións temporais con dativo ab, an, beim, in, nach, seit, von…an, von…bis, vor, zu, 

zwischen 

• As preposicións temporais con xenitivo: außerhalb, innerhalb, während 

• A voz pasiva en presente, pretérito e perfecto 

• A voz pasiva cos verbos modais 

• As preposicións locais con acusativo: entlang, um… herum; bis, durch, gegen, um 

• As preposicións locais con dativo: ab, an … entlang, bei, entlang, gegenüber, nach, zu 

• As preposicións locais con xenitivo: außerhalb, innerhalb, jenseits 

• As preposiciones locais con acusativo e dativo: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, 

zwischen 

Contidos 
fonéticos 

• Aussprache: kr, tr, pr, spr, str 

Contidos 
socioculturais 

• As vacacións para os alemáns 

• A cidade de Hamburgo 

• Alexander von Humboldt 

• A reciclaxe nos países de fala alemá 

• Os nomes de animais usados como termos cariñosos, pero tamén como palabras malsoantes 

Tipos de texto 
• Artigos sobre o medio  

• Biografías 

• Podcasts sobre a previsión do tempo 

Tarefa de 
mediación 

• Ler un artigo e informar sobre os monumentos que se poden visitar en Hamburgo, cal é o seu 

custo e o horario de visita, así como as posibilidaddes de aloxamento 

 

 

 

5.7. Recursos de aprendizaxe para o nivel 

5.7.1. Bibliografía 

 

Libros de texto 

1º cuadrimestre 

KONTEXT B1.1+ Deutsch als Fremdsprache da editorial Klett Sprachen ISBN 9783126053327 

 

2º cuadrimestre 

KONTEXT B1.1+ Deutsch als Fremdsprache da editorial Klett Sprachen ISBN 9783126053327 

 

Lectura recomendada 

LILA, LILA,, de Martin Suter, Editorial Diogenes, ISBN 3-257-23469-4  

 

Materiais complementarios recomendados 

Diccionario bilingüe: MODERNO DE ALEMÁN,Editorial Langenscheidt ISBN 3-468-96054-9 

GRAMÁTICA ESENCIAL DEL ALEMÁN (CON EJERCICIOS), de Monika Reiman, Editorial Hueber 
ISBN 07 1575-0 

DER KLEINE DUDEN – GRAMÁTICA DEL ALEMÁN, Editorial Hueber ISBN 001752-2 
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5.7.2. Recursos didácticos aportados polo profesorado 

Ao longo do curso o profesor poderá achegar así mesmo materiais axeitados ao desenvolvemento 
das actividades de ensino-aprendizaxe co obxectivo de repasar contidos, profundar neles, presentar 
novos contidos, etc.Os materias extra poden ser en papel, multimedia ou a través das TIC, e consistir 
en: 

 formularios 

 follas de exercicios 

 xogos 

 encrucillados 

 recursos de Internet 

 vídeos 

 música 

 tarefas de antigas probas de certificación específicas do nivel e curso 

 etc. 

 

5.7.3. Materiais elaborados polo alumnado 

• redaccións 
• formularios para entrevistas 
• notas para presentacións e exposicións 
• etc. 

 
 
 
 
 

6. INTERMEDIO B2 

6.1. Descrición do Nivel 

O alumnado que supere o nivel intermedio B2 poderá comunicarse sen esforzo con certo grao de fluidez e 
naturalidade en situacións habituais e específicas –sen erros importantes e cunha pronuncia clara–; 
posuirá conciencia lingüística suficiente para corrixirse e resolver ambigüidades; terá en conta a situación 
comunicativa para adaptarse ao rexistro; comprenderá textos orais e escritos de certa complexidade e 
distinguirá sen dificultade as ideas principais en textos de carácter concreto e abstracto. Será quen de 
producir textos claros e detallados sobre temas xerais diversos, poderá defender puntos de vista sobre 
cuestións xerais, indicando os puntos a favor e en contra e buscando argumentos para as distintas 
opcións. 

O alumnado que acade este nivel disporá dun coñecemento da lingua suficiente para matizar e 
argumentar, gozará dun amplo repertorio de estruturas morfosintácticas variadas e algunhas complexas e 
disporá dunha riqueza léxica suficiente para expresarse, incluídas algunhas expresións idiomáticas de uso 
común. 
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6.2. Obxectivos xerais. Competencias 

Unha vez adquiridas as competencias correspondentes ao nivel, o alumnado será capaz de: 

 

Competencias do Nivel B2 

Comprender o sentido xeral e as ideas principais dun discurso extenso ben organizado e relativamente complexo, 
sobre temas coñecidos ou técnicos da súa especialidade, de carácter concreto ou abstracto, en lingua estándar e 
transmitido a velocidade normal mediante calquera canle. 

Producir e coproducir descricións de temas concretos e abstractos en diferentes rexistros da lingua estándar, e 
participar en conversas e debates que traten temas cotiáns e nos que se requira certa fluidez e espontaneidade, 
confirmando a súa comprensión, defendendo os seus puntos de vista e facilitando a participación, cunha 
pronuncia e unha entoación claras, aínda que sexa evidente o acento estranxeiro, cometa erros e se poida corrixir. 

Comprender o sentido xeral, as ideas principais e os detalles máis relevantes de textos extensos e de certa 
complexidade, tanto abstractos como concretos, sobre temas xerais diversos do ámbito persoal e profesional, 
redactados en lingua estándar e que conteñan expresións idiomáticas de uso común, un amplo vocabulario e 
unha ampla gama de estruturas sintácticas, identificando con rapidez o contido e a importancia da información, 
aínda que teña dificultades en fragmentos complexos ou nas partes máis difíciles, que poderá reler. 

Producir e coproducir textos de certa extensión, ben organizados e con certo detalle, aínda que de 
complexidade limitada, sobre unha ampla serie de temas concretos e abstractos da vida cotiá ou relacionados coa 
súa especialidade, mesmo sintetizando información e argumentos procedentes de varias fontes. Utilizar unha 
ampla gama de recursos lingüísticos adecuándoos á situación comunicativa (rexistro, estilo), de maneira que os 
textos mostren unidade e coherencia interna, aínda que sexan esquemáticos e simples. 

Mediar entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas, oralmente ou por escrito, en situacións tanto 
habituais como máis específicas ou de certa complexidade nos ámbitos persoal, público, académico e profesional. 

 

 

6.3. Obxectivos específicos por destrezas 

 

OBXECTIVOS DO NIVEL B2 

 

ACTIVIDADES DE  
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 

 

Comprender conversas que presenten argumentación, aínda que con certas 
limitacións para captar a ironía e o humor. 
Comprender exposicións relativamente complexas sobre temas coñecidos, producidas 
a velocidade normal, en lingua estándar, cunha pronuncia clara e con marcadores 
explícitos. 
Comprender información en mensaxes e avisos detallados feitos en lugares públicos 
na variedade estándar da lingua. 
Comprender películas e series cunha trama sinxela e predicible, articuladas con 
claridade, a velocidade normal e en lingua estándar. 
Comprender programas de actualidade, sobre temas de interese xeral e de temática 
coñecida, transmitidos nos medios de comunicación. 
Comprender as liñas argumentais e as ideas principais dunha actividade 
lingüisticamente complexa, producida no ámbito académico ou na área profesional da 
súa especialidade. 
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ACTIVIDADES DE  
PRODUCIÓN E 
COPRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 

 

Interactuar espontaneamente en conversas sobre temas de interese persoal ou 
relacionados coa súa especialidade. 
Resolver problemas relativos ao aloxamento, comida ou actividades comerciais, pedir 
información, expresar agrado ou desagrado co servizo e explicar brevemente un 
problema. 
Explicar os síntomas relacionados cunha doenza e pedir información sobre os servizos 
de saúde e tratamento. 
Dar opinión e argumentar, aínda que con algunhas limitacións e dificultades, en 
conversas e debates sobre temas coñecidos. 
Pedir información complementaria ou aclaracións, por exemplo, no ámbito profesional 
ou académico, nunha visita guiada… 
Expresar puntos de vista con claridade e de forma sinxela en discursos formais e 
reunións de traballo. 
Facer preguntas nun relatorio, aula ou seminario sobre un tema coñecido ou 
previsible, aínda que a complexidade dos textos poida supoñer algunha dificultade. 
Realizar unha presentación simple e curta sobre un tema coñecido, expoñendo 
experiencias, feitos etc. 

ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 

Comprender con suficiente detalle correspondencia formal e informal, na que se utilice 
algún modismo ou expresión coloquial de uso frecuente. 
Comprender diferentes tipos de textos, de temática xeral e de áreas específicas do seu 
interese, publicados nos medios de comunicación. 
Comprender formularios administrativos habituais do ámbito persoal e profesional. 
Comprender artigos e informes breves sobre temas actuais onde se adopten diferentes 
puntos de vista. 
Comprender instrucións, informacións técnicas e de funcionamento de produtos de uso 
común relacionados coa súa profesión ou do seu interese. 
Comprender textos relacionados con materiais de cursos de formación académica, 
tanto abstractos como concretos, de temas do seu ámbito de coñecemento. 
Seguir a liña argumental de textos literarios contemporáneos de estrutura sinxela con 
amplo vocabulario (con axuda do dicionario). 

ACTIVIDADES DE 
PRODUCIÓN E 
COPRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 

Escribir textos relatando feitos sinxelos, coherentes e con cohesión, de experiencias da 
vida cotiá. 
Redactar informes breves transmitindo información e desenvolvendo argumentos, a 
favor e en contra, sobre asuntos de actualidade ou de temas da súa especialidade, 
aínda que requiran ser revisados. 
Resumir ou reformular escritos breves dos medios de comunicación ou doutras fontes 
(p.e. noticias e fragmentos de entrevistas ou documentais que conteñen opinións, 
argumentos e análises) así como a trama e a secuencia dos acontecementos de 
películas ou de obras de teatro. 
Tomar notas nun relatorio claramente estruturado, nunha aula ou seminario sobre 
cuestións de actualidade coñecidas ou sobre temas da súa especialidade. 
Describir de xeito preciso e bastante detallado unha persoa, obxecto, servizo ou 
situación. 
Facer comentarios sobre películas, libros, obras de teatro, manifestacións artísticas etc. 
Producir textos de carácter académico, aínda que cun grao de elaboración limitada. 

ACTIVIDADES DE 
MEDIACIÓN 

 

Sintetizar e transmitir oralmente a terceiras persoas o sentido xeral, a información 
esencial, os puntos principais, os detalles máis relevantes, as opinións e actitudes, 
recompilados de diversos textos orais ou escritos procedentes de distintas fontes, 
sempre que os ditos textos estean ben organizados e producidos nalgunha variedade 
estándar da lingua, aínda que poida ter dificultade coas expresións idiomáticas. 
Sintetizar e transmitir por escrito a terceiras persoas o sentido xeral, a información 
esencial, os puntos principais, os detalles máis relevantes, as opinións e actitudes 
recompilados de diversos textos orais ou escritos procedentes de distintas fontes 
sempre que os ditos textos estean ben organizados, producidos nalgunha variedade 
estándar da lingua e que se poidan volver escoitar ou reler as seccións difíciles. 

 

 

 



 

 

P
á
x
in

a
1
1
9
 

6.4. Competencias e Contidos 

 

Competencias e Contidos do Nivel B2 

SOCIOCULTURAIS E 
LINGÜISTICOS 

 

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. 

Teranse en conta os marcadores lingüísticos das relacións sociais, normas de cortesía, 
rexistros nas seguintes áreas: a vida cotiá, os servizos públicos, as condicións de vida, 
as relacións persoais, as convencións sociais, os valores e crenzas. 

ESTRATÉXICOS 

 

B1 e B2 

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. 

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: 

 Explicar o que sabe, como o aprendeu e dirixir a súa aprendizaxe  para seguir 
aprendendo. 

 Planificar a propia aprendizaxe establecendo os seu propios obxectivos a curto e 
a longo prazo. 

 Organizar o material de aprendizaxe cos instrumentos de apoio necesarios 
(manuais, caderno de aprendizaxe…). 

 Regular e autoavaliar o propio proceso detectando os erros e os logros nas 
tarefas. 

 Utilizar todos os medios ao seu alcance (Internet, proxectos sobre diversos temas, 
axuda doutros/as falantes...) 

 Repetir, recoñecer e usar modelos de lingua etc. 

 Relacionar a información nova con coñecementos previos. 

 Deducir e establecer relacións entre as linguas coñecidas. 

 Resumir para comprender e producir textos orais ou escritos. 
 

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: 

  Activar e procurar coñecementos previos sobre a lingua, a situación, os contidos, as 
persoas...; informarse se hai axudas visuais etc. 

   Identificar o tipo de texto para adaptarse á súa comprensión. 

  Tomar conciencia do que se quere aprender: do contido xeral, da información 
específica, da información  polo miúdo. 

   Establecer hipóteses e inferir outros tipos de informacións a partir de elementos 
paratextuais (entoación, velocidade…) e extratextuais (imaxes, gráficos, fotografías…). 

  Restablecer e anticipar posicións en relación ao que segue no texto (palabra, frase, 
resposta…). 

  Reformular hipóteses sobre o contido e o contexto a partir da comprensión de 
novos elementos do  propio texto, utilizando o seu coñecemento previo e experiencias. 

  Asegurar a comprensión, repetir o comprendido, preguntar sobre o dito, volver 
escoitar o texto tendo en  conta determinados aspectos. 

  Solicitar repeticións, pedir que se explique unha palabra clave, dicir que non se 
entendeu. 

  Recoñecer as dificultades de comprensión, debido a posibles factores de distorsión, á 
velocidade coa que  se expresa etc. 
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FUNCIONAIS 

 

Fan referencia aos expoñentes que o alumnado precisa para desenvolver as funcións 
comunicativas nos diferentes contextos. 
 

Usos asertivos, relacionados coa expresión do coñecemento e a opinión: 

 Formular hipóteses sobre un determinado suceso presente ou pasado. 

 Comprender e expresarse con suficiencia en contextos académicos. 

 Redactar textos de ámbito académico. 

 Entender e aventurar un diagnóstico simple. 

 Desenvolverse con soltura nun comercio. 

 Expresar opinións sobre comportamentos, feitos e situacións. 

 Construír argumentos razoados. 

 Comparar e contrastar alternativas. 

 Reproducir mensaxes e opinións doutras persoas. 

 Sintetizar unha información. 

 Especular sobre causas e consecuencias. 

 Contrastar alternativas e sopesar vantaxes e desvantaxes. 

 Expresar hipóteses e posibilidades no pasado. 

 Recoñecer o grao de formalidade de diferentes textos 

     Referir o contido dunha postal, dun correo  electrónico, dunha información 
periodística… 

  
Usos compromisorios, relacionados coa expresión de ofrecemento, a intención, a 
vontade e a decisión: 

 Poñer condicións para unha acción futura. 

 Negociar un acordo. 

 Ofrecerse a facer algo, ofrecer axuda. 

 Expresar intención ou vontade. 
-  

Usos directivos, teñen como finalidade que a persoa destinataria faga ou non faga 
algo:. 

 Pedir opinións sobre algo ou alguén 

 Facer correccións, aclaracións, rectificacións etc. 

 Lembrarlle algo a alguén ou advertir a outra persoa sobre algo 

 Descubrir nun texto erros ou usos lingüísticos incorrectos 

  

Usos fáticos e solidarios, que se realizan para manter o contacto social: 

 Participar, de xeito apropiado, en diferentes tipos de situacións sociais. 

 Actuar segundo as conviccións propias da comunidade en que se integre (visitas, 
invitacións, aceptación, rexeitamento...) 

Usos expresivos, cos que se expresan determinadas  situacións: 

 Narrar unha lembranza empregando tempos do  pasado 

 Expresar dúbidas 
 Presentar unha queixa ou reclamación 
 Mostrar sorpresa e admiración 

 Describir cambios de personalidade 

 Discutir sobre a información recibida 
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DISCURSIVOS 

 

B1 e B2 

Fan referencia ao coñecemento, comprensión e aplicación das competencias 
discursivas que lle permitan ao alumnado producir e comprender textos coherentes con 
respecto ao contexto en que se producen e que presenten unha cohesión interna que 
facilite a súa comprensión.  

Traballarase a seguinte tipoloxía de textos orais: 

• Anuncios publicitarios 

• Instrucións e indicacións 

• Conversas formais e informais 

• Debates e discusións formais 

• Entrevistas de traballo e académicas, consultas médicas... 

• Enquisas 

• Audiovisuais: películas, programas de lecer, telexornais, documentais, material gravado 

• Presentacións 

• Cancións 

• Representacións teatrais 

 
Traballarase a seguinte tipoloxía de textos escritos: 

 Anuncios publicitarios e anuncios por palabras 

 Correspondencia persoal e formal: cartas comerciais, reclamacións, notas e 
mensaxes... 

 Textos xornalísticos: noticias, reportaxes, cartas ao director, entrevistas... 

 Informes, resumos e esquemas 

 Textos literarios: contos, relatos breves, poemas, teatro... 

 Novelas gráficas, bandas deseñadas e tiras cómicas  

 Documentos oficiais: formularios, impresos, instancias... 

 Documentos comerciais: contratos, facturas, cartas comerciais... 

 Catálogos 

 Manuais de instrucións 

 Guións 

 Currículo 

 Dicionarios 

 Prospectos 

 Receitas de cociña 

 Adiviñas 

 Biografías 
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SINTÁCTICOS 

 

B1 e B2 

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.  
 
• Flexión de xénero e número do substantivo e do adxectivo 
• Posición e gradación do adxectivo. A comparación 
• Pronome tónico e átono. Presenza e ausencia. Función de suxeito e complemento 
• Determinantes. Artigo, demostrativo, posesivo, indefinido, cuantificadores 
• Posición e concordancia dos elementos da oración 
• Uso da impersonalidade 
• Usos do tempo de indicativo e subxuntivo en verbos regulares e irregulares máis 

frecuentes 
• Uso do imperativo afirmativo e negativo 
• O aspecto. Incoativo, durativo 
• O modo. Expresión de cortesía, desexo, recomendación, condición 
• O discurso referido: estilo directo e estilo indirecto 
• Réxime preposicional con verbos frecuentes 
• Adverbios. Usos e formas máis frecuentes 
• Conxuncións coordinantes e subordinantes máis usuais 
• Posición e concordancia dos elementos oracionais 
• Oración simple: enunciativa, afirmativa, negativa interrogativa, exclamativa, 

impersoal 
• Oración composta. Coordinación 
• Oración composta. Subordinación: de relativo, temporais, lugar, modo, causais, 

finais, condicionais 
• Correlación temporal nas oracións 
• Uso de conectores propios do nivel 
• Gramática textual. Procedementos de organización estrutural de textos orais e 

escritos 

LEXICOS  

 B1 e B2 

 
Estes contidos fan referencia á capacidade do alumnado para recoñecer, comprender e 
usar o léxico que lle permita desenvolverse nos temas que se relacionan e deberanse 
adaptar ás realidades socioculturais dos países das linguas obxecto de estudo. 
 
• Actividades artísticas: música e danza, arquitectura, pintura e escultura, literatura, 

fotografía, artesanía, cine e teatro, novas manifestacións artísticas… 
• Actividades económicas e comerciais: comercio, entidades e empresas, 

industria… 
• Alimentación: dieta, nutrición e gastronomía... 
• Ciencia e tecnoloxía: avances científicos e tecnolóxicos, tecnoloxías da 

información e da comunicación... 
• Clima, condicións atmosféricas e ambiente: paisaxe urbana e rural, 

meteoroloxía, natureza, ecoloxía e problemas ambientais… 
• Educación: o sistema educativo, innovacións, problemas e conflitos… 
• Identificación persoal: títulos e tratamentos, biografía, valores persoais, 

afeccións… 
• Información e medios de comunicación: prensa escrita, televisión e radio, 

Internet…. 
• Política e sociedade: institucións, formas de goberno, conflitos e movementos 

sociais, modas e tendencias sociais... 
• Relacións humanas e sociais: tipos e formas de relacións sociais, celebracións e 

actos familiares, sociais e relixiosos… 
• Saúde e coidados físicos: movementos, sensacións e percepcións físicas, 

servizos de saúde, adiccións e drogas, medicina tradicional e alternativa, estética… 
• Tempo libre e actualidade: actividades de lecer e culturais, acontecementos do 

momento... 
• Traballo e profesión: tarefas que se desenvolven no traballo, desemprego e 

procura de traballo, condicións laborais, seguridade e riscos laborais… 
• Viaxes e transportes: planificación das vacacións, experiencias persoais, 
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problemas e incidencias... 
• Vivenda, fogar e contorna: tipos de vivenda, compra e alugueiro, mudanza e 

instalación, equipamento e decoración... 
 

FONÉTICOS- 
FONOLÓXICOS E 
ORTOTIPOGRÁFI- 
COS 

B1 e B2 

Fan referencia á capacidade do alumnado para recoñecer, seleccionar e producir os 
patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común (aínda que sexa 
perceptible o acento estranxeiro), así como os elementos gráficos e as convencións 
ortográficas. 
• Os fonemas que presentan maior dificultade. 
• A entoación para acadar as funcións comunicativas traballadas. 
• A correspondencia entre unidades melódicas e a puntuación. 
• A adecuación da entoación ás intencións comunicativas. 
• Os procesos propios da lingua que presentan maior dificultade (tonalidade, 

alfabetos…). 
• A entoación dos distintos tipos de oración de textos orais e escritos. 
• recoñecemento e uso das formas ortográficas. 
• O uso especial de maiúsculas e minúsculas. As siglas e abreviaturas de uso 

frecuente. 

 

6.5. Criterios de Avaliación 

Tanto a secuenciación como a temporalización dos contidos enunciados a continuación poden estar 
suxeitas a modificacións ou adaptación segundo a decisión das coordinacións do curso e sempre que as 
condicións particulares dos grupos o requiran, de tal xeito que se poida garantir o cumprimento dos 
obxectivos fixados para o curso e nivel. 

 

AVALIACIÓN DO NIVEL B2 

ACTIVIDADES DE  
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 

 

 

Comprende exposicións públicas de certa complexidade  referidas a temas dos que 
se ten algún coñecemento previo ou relacionado coa experiencia académica ou a 
actividade profesional, aínda que ás veces lle resulte difícil acadar un bo nivel de 
comprensión se o discurso non está ben organizado e carece de fío condutor. 
Comprende textos bastante extensos transmitidos por diferentes medios: noticias, 
programas de debate, películas de trama sinxela, representacións teatrais. 
Procurarase que haxa unhas boas condicións acústicas, que o discurso estea ben 
organizado e que a estrutura do discurso sexa clara. 
Comprende o que se di en conversacións e transaccións en lingua estándar a 
velocidade normal, nas que pode haber cambios de tema e interrupcións, con 
interaccións ben organizadas, seguindo as argumentacións e interpretando  todos os 
detalles. 

- Comprende textos producidos en diferentes situacións de comunicación que 
conteñen informacións precisas, por exemplo, unha axenda de traballo, avisos 
concretos feitos nun lugar público no que as condicións acústicas non son moi 
boas... 

ACTIVIDADES DE 
PRODUCIÓN E 
COPRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 
 

Interactúa -inicia, mantén e remata- de forma cooperativa en conversas sobre 
temas de interese persoal ou relacionados coa súa especialidade, valéndose dun 
repertorio lingüístico sinxelo pero eficaz, nas que expón as súas opinións e as 
argumenta, se se fala en lingua estándar e  a unha velocidade media. 
Desenvólvese en transaccións da vida cotiá -aloxamento, restaurantes ou 
actividades económicas- expresando agrado ou desagrado ou explicando o motivo 
dun problema, se ten  a cooperación da persoa interlocutora. 
Expresa e intercambia puntos de vista de forma breve, sinxela e eficaz en 
conversas formais e reunións de traballo, pedindo información se a precisa e 
ofrecendo breves razoamentos e explicacións nunha lingua estándar e en rexistro 
formal, utilizando estruturas e léxico sinxelos, pero adecuados ao propósito 
comunicativo.  
Realiza en lingua estándar narracións, descricións sobre  diversos temas do ámbito 
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persoal, académico e profesional. 
Fai presentacións breves -sempre que poida preparalas previamente- sobre temas 
coñecidos ou do seu interese, en lingua estándar, claras e ben estruturadas, 
respondendo a preguntas aclaratorias ou complementarias, aínda que poida 
precisar repeticións ou aclaracións. 
Realiza intercambios de información sobre asuntos cotiáns  de interese persoal ou 
profesional, utilizando fórmulas simples. 
É capaz de reelaborar información procedente de distintas fontes, de sintetizala e 
de comunicala de maneira oral. 
Presenta unha pronunciación e entoación claras e naturais, aínda que o acento 
estranxeiro sexa perceptible. 
Exprésase con claridade suficiente e un ritmo bastante uniforme, sen manifestar 
ostensiblemente que teña que limitar o que quere dicir. Dispón de suficientes 
recursos lingüísticos para facer descricións claras, expresar os seus puntos de vista 
e desenvolver argumentos, para iso utiliza algunhas estruturas complexas, sen 
que se lle note moito  que está buscando as palabras que precisa. 

ACTIVIDADES DE  
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 

Comprende información esencial e detalles relevantes en cartas, correos 
electrónicos e outras informacións de interacción escrita na que aparezan queixas, 
reclamacións, peticións, citacións…, que versen sobre temas da vida social, 
persoal e da propia especialidade. 
Segue as fases detalladas en instrucións ou en textos legais habituais e é quen de 
comprender normativas ou regulamentos, aínda que presenten vocabulario técnico 
e específico. 
Distingue entre feitos, opinións, argumentos, sucesos…, e interpreta o que le 
identificando con precisión os argumentos dos distintos puntos de vista, os matices 
de sentido e as posturas concretas. 
Identifica a intención do texto (solicitar, reclamar, citar...) e comprende vocabulario, 
expresións e estruturas que comuniquen ofrecementos, prazos, acordos, 
xustificacións… É quen de reaccionar á vista da información esencial e os detalles 

relevantes do texto de que se trate. 

ACTIVIDADES DE  
PRODUCIÓN E 
COPRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
 

Escribe correspondencia persoal sinxela e breve na que se solicite información, se 
expresen sentimentos, reaccións, desexos e aspiracións e se expliquen problemas 
utilizando un repertorio léxico e un rexistro axeitados á situación de comunicación. 
Resume ou reformula información de diversas fontes e parafrasea pasaxes breves 
coa intención de transmitir de maneira simple a información orixinal da fonte. 
Escribe textos narrativos e descritivos coherentes e ben estruturados en lingua 
estándar, relatando feitos sinxelos  relativos a experiencias da vida cotiá, do ámbito 
académico ou do seu campo profesional. 
Toma notas e redacta informes breves e sinxelos en formato convencional, 
transmitindo información sobre feitos comúns de asuntos de actualidade ou de 
temas da súa especialidade desenvolvendo argumentos tanto a favor como en 
contra. 
Escribe pequenas recensións -imitando modelos- sobre películas, libros e 
manifestacións artísticas e culturais utilizando vocabulario específico e propio do 
nivel.  
Utiliza con razoable corrección, aínda que poida manifestar influencia doutra/s 
lingua/s, os patróns ortotipográficos de uso común e máis específico (p.e. 
parénteses, guións, abreviaturas, asteriscos, cursiva) e aplica con flexibilidade as 
convencións formais máis habituais de redacción de textos, tanto en soporte papel 
como dixital. 
É capaz de reelaborar información procedente de distintas fontes, de sintetizala e 
de comunicala de maneira escrita. 
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ACTIVIDADES DE 
MEDIACIÓN 

 

Transmite de maneira oral e con suficiencia tanto a información como, se é o caso, 
o ton e as intencións dos e das falantes ou autores/as -sempre que se fale sobre 
temas coñecidos- de maneira organizada e en lingua estándar. 
Reelabora documentos claros, en lingua estándar, de temas coñecidos 
procedentes dos medios de comunicación (orais e escritos) e sabe superar as 
diferenzas con respecto ás linguas e culturas propias e os estereotipos. 
Repite ou reformula a información de maneira máis sinxela para facérllela máis 
comprensible ás persoas destinatarias. 

Organiza adecuadamente a información que pretende ou  debe transmitir e detállaa 
de xeito satisfactorio para poder comunicala novamente con claridade e eficacia. 

 

6.5.1. Criterios de avaliación mínimos esixibles 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS. COMPRENSIÓN ORAL 

 

O alumno será quen de: 

• comprender eficazmente un abano de exposicións públicas cun certo nivel de complexidade, tanto na 
estrutura como no contido, referidas a temas dos que se ten algún coñecemento previo ou directamente 
relacionados coa experiencia xeral académica ou coa actividade profesional. 

• N.B.: Porén, pode resultarlle difícil en ocasións acadar un bo nivel de comprensión se o discurso non está ben 
organizado e carece dun fío condutor. 

• comprender textos extensos en lingua estándar transmitidos por diferentes canles, por exemplo, noticias en 
directo da radio e da televisión, programas sobre temas da actualidade (concursos, debates, roldas de 
prensa...), películas, representacións teatrais e outros textos audiovisuais. 

• recoñecer as opinións e actitudes dos diferentes locutores, e non soamente ser quen de captar o sentido 
puramente informativo e factual do texto. 

• N.B.: Terase en conta que condicións acústicas moi deficientes, unha deficiente organización discursiva ou o 
uso de estruturas pouco claras e de expresións idiomáticas, coloquiais, dialectais, etc. poden dificultar 
nalgunha medida a comprensión. 

• comprender o que se lle di en conversacións e transaccións en lingua estándar a velocidade normal, seguindo 
a argumentación sen problemas e comprendendo con precisión todos os detalles tanto en interaccións ben 
organizadas como en conversas sen unha estrutura previsible (cambios frecuentes de tema, interrupcións, 
solapamentos das quendas de palabra para engadir información ou para presentar outros puntos de vista, 
fases nas que pode haber máis dun tema en paralelo, etc.). 

• comprender textos producidos en diferentes situacións de comunicación que conteñan informacións precisas 
(por exemplo, a axenda dun día de traballo, avisos extensos transmitidos por medios técnicos, etc.), así como 
indicacións complexas (a distribución de tarefas nun equipo de traballo, o funcionamento dun equipamento 
novo, etc.) con suficiente detalle como para poder realizar con eficacia as tarefas necesarias, aínda que as 
condicións acústicas non sexan moi boas ou que non poida solicitar que lle repitan a información. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS. EXPRESIÓN, INTERACCIÓN E MEDIACIÓN 
ESCRITA 

O alumno será quen de: 

• producir textos descritivos, narrativos e argumentativos, informando, expresando opinións, formulando 
hipóteses, etc., cun léxico amplo e bo control gramatical aínda que presente erros esporádicos, cunha 
pronuncia clara e natural. 

• empregar con eficacia conectores variados para establecer as relacións entre as ideas e mostrar unha fluidez 
e unha facilidade de expresión notábeis. 

• apartarse dun guión preparado para aportar nova información ou seguir outra liña de argumentación proposta 
ou iniciada por un interlocutor. 

• intervir adecuadamente en conversas e debates con propósitos comunicativos como rebater, replicar, 
retractarse, etc., con precisión léxica e boa corrección gramatical e cunha fluidez e espontaneidade que 
permite a interacción sen supoñer tensións con falantes nativos. 

• formular adecuadamente o tema, establecer un enfoque e axustarse aos cambios de tema, se é o caso, e 
reformular o que quere dicir, así como facer hipóteses e responder a elas, propor e avaliar solucións e resumir 
o dito. 

• iniciar, manter e rematar o discurso adecuadamente facendo uso eficaz da súa quenda de palabra. 

• negociar, procurar solucións e colaborar nun traballo para acadar un obxectivo, como organizar un 
acontecemento, discutir sobre un documento, reparar un aparato, etc., reaccionando adecuadamente e 
considerando as achegas dos demais, de xeito que se contribúa ao logro do obxectivo previsto, nunha 
situación comunicativa de colaboración na realización dunha tarefa ou negociación, ou na solución de 
conflitos, como unha reclamación ou unha petición de responsabilidades 

• lograr eficazmente propósitos comunicativos como persuadir, consentir, corroborar, retractarse, expresar a 
intención de facer algo, etc. 

• amosar naturalidade facendo comentarios, confirmando a súa comprensión ou invitando aos demais a 
participar. 

• empregar o repertorio lingüístico apropiado, cun alto grao de precisión e corrección, malia algún erro 
esporádico, e amosar unha fluidez e facilidade de expresión notábeis, mesmo en intervencións relativamente 
longas e complexas. 

• dirixir unha entrevista preparada previamente e improvisar preguntas sobre puntos importantes que xurdan á 
marxe do guión e xeradas pola interacción persoal, e participar en entrevistas como entrevistado. 

• realizar funcións comunicativas como presentar alguén, confirmar, desmentir, expresar acordo, desacordo, 
descoñecemento, escepticismo, sorpresa, dar e pedir opinións, etc. 

• utilizar recursos paralingüísticos adecuados – xestos, expresións faciais, posturas, contacto visual- e 
empregar o repertorio lingüístico apropiado, cun alto grao de precisión e corrección, malia algún erro non 
sistemático, e amosar unha fluidez e facilidade de expresión notábeis - mesmo en intervencións relativamente 
longas e complexas-, e unha pronuncia clara e natural. 

• falar e interaccionar con claridade e certa facilidade utilizando o ton e as inflexións da voz e ritmo adecuados, 
facendo a elección adecuada do tema e dos termos que o expresan, aínda que certas deficiencias léxicas 
poidan provocar vacilación e circunloquios. 

• usar recursos paralingüísticos e todas as demais circunstancias físicas e as actitudes que acompañan a 
enunciación adecuada das ideas e a reacción perante as ideas dos outros. 

• xestionar adecuadamente a quenda de palabra e a utilización natural de locucións e frases feitas que 
permitan gañar tempo e manter a quenda mentres se elabora o que se pretende dicir 

• N.B.: terase en conta que se poidan cometer erros gramaticais ou léxicos non significativos nin sistemáticos e 
que non produzan malentendidos. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS. COMPRENSIÓN ESCRITA 

 

O alumno será quen de: 

• seguir as fases detalladas nas instruccións ou en textos legais habituais, como un contrato de aluguer, e 
identificar e comprender detalles técnicos relevantes e as principais consecuencias. 

• comprender normativas ou regulamentos extensos, manuais, libros de estilo, etc..., amosando un dominio de 
vocabulario técnico e específico. 

• distinguir entre feitos, opinións, argumentos, sucesos, etc.. así como  interpretar o que le, identificando con 
precisión os argumentos dos distintos puntos de vista e comprendendo os matices de sentido e de opinión 
perante puntos de vista e posturas concretas. 

• comprender o texto malia a distancia sociocultural. 

• identificar a intención do texto (solicitar, reclamar, citar, etc..) e comprender vocabulario, expresións e 
estruturas que comuniquen requirimentos, ofrecementos, prazos, procedementos, dereitos, deberes e 
obrigas, acordos, reaccións, xustificacións, circunstancias de lugar e tempo, etc. sendo quen de reaccionar, 
en consonancia co propósito comunicativo, á vista da información esencial e dos detalles relevantes do texto 
de que se trate. 

• identificar e seleccionar información concreta e abstracta en textos complexos de diversa extensión, relativos 
a temas propios dos diferentes ámbitos sociais, coa finalidade de considerar a importancia dos textos para 
realizar adecuadamente unha tarefa comunicativa como preparar unha conferencia, redactar un artigo ou un 
informe, elaborar protocolos, plans de actuación, actas, memorias, etc. ou para aumentar a cultura persoal. 

• amosar un control gramatical e un amplo vocabulario activo de lectura propio do nivel, así como o dominio de 
aspectos relativos ao uso da lingua como a propiedade e a precisión. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS. EXPRESIÓN, INTERACCIÓN E MEDIACIÓN 
ESCRITA 

 

O alumno será quen de: 

• usar o rexistro axeitado, a organización da información adecuada ás características deste tipo de textos 
e o uso apropiado das estructuras lingüísticas. 

• producir textos coherentes e cohesivos, nos que só ocasionalmente se cometen erros ao utilizar 
estructuras complexas de certa dificultade, e cuxas principais características serán a claridade e 
intelixibilidade e unha presentación propia deste tipo de texto (como por exemplo, portada, índice- se é o 
caso- introducción, feitos, consideracións e conclusións). 

• producir textos como actas, convocatorias, regulamentos sinxelos e resumes que sinteticen información 
manexada ou recibida previamente, utilizando un rexistro neutro ou formal adecuado ao contexto do 
ámbito social. 

• acadar que o texto producido sexa breve, e amose unha precisión lingüística e organización da 
información adecuada a este tipo de textos. 

• identificar o motivo central das ideas principais que constitúen o contido dun texto emitido por calquera 
canal ou dun acontecemento. 

• organizar a información anotadad de tal maneira que o texto ou acontecemento orixinal podería ser 
reconstruído conservando, como mínimo, a información relevante. 

• incluir nas notas toda a información necesaria e lograr que éstas reflictan con concisión, precisión e o 
léxico adecuado aquelo do que se tomaron notas. 

 



 

 

P
á
x
in

a
1
2
8
 

6.6.Temporalización 

Tanto a secuenciación como a temporalización dos contidos enunciados a continuación poden estar 
suxeitas a modificacións ou adaptación segundo a decisión das coordinacións do curso e sempre que as 
condicións particulares dos grupos o requiran, de tal xeito que se poida garantir o cumprimento dos 
obxectivos fixados para o curso e nivel. 

 

Unidade 1  Heimat ist… 

 

Temporalización: 13 de setembro – 04 de outubro 2022 (14 horas lectivas) 

Temas A miña terra; experiencias na emigración 

Missverständliches; Zu Hause in Deutschland 

Malentendidos interculturais, emigrantes en Alemaña 

Tarefas 
• Explicar oralmente en que consiste o concepto de “patria” ou “terra”, e o que significa a 

propia terra para un mesmo. 
• Ler un blog sobre experiencias persoais na emigración e tomar notas para extraer a 

información relevante. 
• Resumir oralmente a información dun blog sobre experiencias persoais na emigración a 

partir de notas. 
• Falar sobre malentendidos na comunicación intercultural, explicar os erros comunicativos 

e propoñer solucións para prevenilos. 
• Escoitar un texto sobre a inmigración en Alemaña. 
• Extraer información de textos biográficos de emigrados en Alemaña e facer unha 

exposición oral sobre as súas experiencias (mediación). 

Obxectivos SER CAPAZ DE: 
• Explicar o que significa a propia terra para un. 
• Entender textos sobre experiencias persoais relacionadas coa emigración e explicalos 

oralmente. 
• Explicar oralmente como se orixinan malentendidos na comunicación entre individuos de 

distintas culturas. 
• Comprender información detallada en textos orais sobre a emigración. 
• Falar da vida e experiencias de persoas na emigración. 

Contidos FUNCIONAL-COMUNICATIVO 
• Comparar as condicións e os estilos de vida propios do país de orixe cos da emigración. 
•  Comprender informacións complexas, escritas e orales, sobre a emigración 
• Informar sobre experiencias propias de emigración/inmigración. 
• Reproducir datos sobre emigración. 
• Escribir un relato sobre o concepto de Heimat 

• Resumir o contido esencial dun texto 
• Expresar e xustificar opinións persoais 
• Verbalizar unha estatística 
 

LINGÜÍSTICO (gramática / discurso / léxico / fonoloxía e ortografía) 
• Posición dos complementos obrigatorios e circunstanciais na oración alemá. 
• Posición dos pronomes persoais como complementos obrigatorios na oración alemá. 
• Adxectivos, nomes e verbos para expresar experiencias sensoriais; uso figurado dos 

anteriores para describir emocións. 
• A negación e a negación especial (Sondernegation) 

 

ESTRATÉXICO 

• Tomar notas sobre o contido dun texto escrito para resumir a información esencial. 

DISCURSIVO 

• Sintetizar unha información. 
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Unidade 2  Sprich mit mir! 

Temporalización: 7 de outubro - 25 de outubro 2022 (12 horas lectivas) 

Temas Comunicación non verbal, aprendizaxe de idiomas na infancia 

Tarefas 
• Escribir un relato sobre a orixe e o desenvolvemento dun conflito.  
• Reproducir diálogos de situacións socialmente conflitivas. 

• Crear un debate entre dúas posturas enfontadas e defender unha postura determinada. 
• Extraer a información máis relevante dun texto escrito. 

●     Buscar información sobre algún personaxe famoso relacionado coa comunicación. 

Contidos 
FUNCIONAL-COMUNICATIVO 

 Sintetizar unha información 

 Argumentar, contraargumentar; informar sobre experiencias persoais.  
 
SOCIOCULTURAL E SOCIOLINGÜÍSTICO 

 Entender as diferencias existentes entre a comunicación verbal e a non verbal entre 
individuos pertencentes a distintas culturas. 

 Aclarar malentendidos na comunicación. 
 
LINGÜÍSTICO (gramática / discurso / léxico / fonoloxía e ortografía) 

 Oracións comparativas con als, wie e je – desto / umso 

 Nomes e adxectivos que expresan estados de ánimo; vocabulario relativo á 
comunicación nonverbal; léxico relativo á aprendizaxe de idiomas 

 Pronunciación dos préstamos, tecnicismos e neoloxismos do alemán 

 O es como suxeito ou obxecto 
 
 ESTRATÉXICO 

 Anotar información factual sobre o dito nunha reportaxe radiofónica 

 Tomar notas para realizar unha exposición oral  
 

DISCURSIVO 
• Escribir nun blog a propia opinión das vantaxes e desvantaxes de sociedades 

multilingües. 

• Entender unha entrevista radiofónica sobre a comunicación non verbal. 

• Ler un artigo sobre a aprendizaxe de idiomas na infancia. 
 

• Escribir un comentario persoal sobre a aprendizaxe de idiomas na infancia . 

 

Unidade 3 Arbeit ist das halbe Leben?  

Temporalización: 28 de outubro – 17 de novembro 2022 (12 horas lectivas) 

Temas 
Conversas informais 
Busca de emprego; condicións laborais; documentos de solicitudes de traballo e entrevistas 
persoais 

Tarefas 
 Oír unha enquisa sobre os distintos xeitos de atopar un emprego 

 Ler un artigo sobre a satisfacción no traballo 

 Facer unha exposición oral sobre as condicións de traballo ideais, experiencias persoais 
no traballo e expectativas de futuro 

 Explicarlle por carta a un amigo a realización dun “evento participativo”, o seu propósito, 
e dar a propia valoración sobre este tipo de actividades de empresa (mediación) 

 Ler ofertas de empreg 

 Escribir un currículum vítae 

 Escribir unha carta de presentación 

 Preparar e ensaiar unha entrevista de traballo 
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Obxectivos SER CAPAZ DE: 

 Explicar e dar a propia opinión sobre o que son as condicións de traballo idóneas para 
sentirse satisfeito no traballo 

 Entender unha enquisa sobre distintos xeitos de atopar traballo 

 Explicar nunha carta informal a terceiras persoas a realización dun “evento participativo” 
e dar a propia opinión sobre a súa utilidade 

 Entender ofertas de emprego publicadas na prensa 

 Redactar correctamente correspondencia formal: currículums e cartas de presentación 

 Interactuar correctamente co selector de persoal nunha entrevista de traballo 

  

Contidos 
FUNCIONAL-COMUNICATIVO 

 Expresar opinións persoais sobre condicións laborais e argumentalas 

 Falar de expectativas canto ao futuro laboral e expresar hipóteses 

 Relatar experiencias personais 
 

SOCIOCULTURAL E SOCIOLINGÜÍSTICO 

 Normas de conversa informal en Alemaña 

 Busca de emprego en Alemaña 

 O mundo laboral en Alemaña 

 Conversas formais: A entrevista de traballo 

LINGÜÍSTICO (gramática / discurso / léxico / fonoloxía e ortografía) 

 Conectores bimembres nicht nur – sondern auch; weder – noch; je – desto / umso; 
entweder – oder; zwar – aber; einerseits – andererseits; sowohl – als auch 

 Conectores um zu, ohne zu, anstatt zu; damit, ohne dass, (an)statt dass 

 Léxico relativo a profesións, condicións no traballo, relacións laborais, empresas, 
procura de traballo 

 Grupos consonánticos en palabras compostas  

DISCURSIVO 

 Conversas formais e informais 

 Carta informal 

 Ofertas de emprego 

 Currículum vitae 

 Carta de presentación 

 Entrevista de traballo 

 

Unidade 4 Zusammen leben 

Temporalizaión: 21 de novembro ao 13 de decembro de 2022 (12 horas lectivas) 

Tema Problemas sociais 

Tarefas 
 Interpretar caricaturas e historias de bandas deseñadas relacionándoas con problemas 

sociais. 

 Ler un texto sobre un proxecto de prevención de delincuencia xuvenil. 

 Ler un texto sobre a pobreza. 

 Oír unha enquisa sobre adicción ao Internet. 

 Aprender a expresar criticas contra comportamentos e hábitos molestos; desculparse 
polos mesmos. 

 Ler un texto sobre clichés de xénero. 

Obxectivos SER CAPAZ DE: 

 Explicar un problema ou tendencia social 

 Entender textos escritos sobre problemas e tendencias nas sociedades modernas 

 Entender enquisas radiofónicas sobre adiccións 

 Escribir nun blog para dar consellos para tratar ou prevenir adiccións 

 Expresar axeitadamente ás críticas ou reaccionar a elas 
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Contidos FUNCIONAL-COMUNICATIVO 
• Expresar opinións sobre a pobreza 
• Expresar irritación por comportamentos inaxeitados 
• Reaccionar a críticas persoais 
 
SOCIOCULTURAL E SOCIOLINGÜÍSTICO 
• Problemas xeracionais 
• Situacións de exclusión social 
• Tendencias sociais 
• Problemas nas relacións laborais e privadas 
 
LINGÜÍSTICO (gramática / discurso / léxico / fonoloxía e ortografía) 
• A oración de relativo con wer. 
• Predicados complexos (Nomen-Verb-Verbindungen, os Funktionsverbgefüge). 
• Léxico relativo á política e aos problemas sociais; pobreza e exclusión social; adiccións; 

clichés masculinos e femininos; comportamentos inaxeitados e manías. 
• -s- xordo sonora; africada /ts/ 

 
ESTRATÉXICO 
• Identificar determinados temas tratados en textos escritos 
• Identificar determinados temas tratados nunha emisión radiofónica 

• Anotar información factual sobre o dito nunha reportaxe radiofónica 
• Estratexias de comprensión de textos escritos  

 
DISCURSIVO 

• Caricaturas e bandas deseñadas 
• Artigos de prensa sobre problemas sociais e actividades de voluntariado 
• Artigo de prensa sobre clichés de xénero 
• Enquisas na radio 

• Blogs sobre adiccións 

 

Unidade 5 Wer Wissen schafft, macht Wissenschaft. 

Temporalización: 16 de decembro de 2022 ao 13 de xaneiro de 2023 (12 horas lectivas) 

Tema Ciencia; preparación de exames 

Tarefas 
• Ler un texto sobre os cambios que acontecerían na terra no suposto de desaparecer a 

humanidade. 
• Ler un texto sobre un proxecto de promoción das carreiras científicas para escolares. 
• Facer suposicións sobre as transformacións do medio no caso de desaparecer a 

humanidade. 
• Ler un texto sobre o soño. 
• Escoitar unha entrevista radiofónica. 
• Escribir unha carta ao director sobre a introdución da sesta nas empresas. 
• Facer propostas para introducir melloras nas condicións de traballo nas empresas. 
• Extraer a información relevante de textos sobre a preparación de exames para 

transmitirlla a outra persoa. 
• Responder a un correo electrónico dun amigo para darlle consellos sobre como superar 

o seu medo a un exame. 
• Escribir un correo electrónico a un coñecido para darlle consellos sobre como preparar 

un exame. 

Obxectivos SER CAPAZ DE: 
• Entender textos de divulgación científica 
• Entender un texto de certo nivel científico sobre os efectos dunha situación imaxinaria na 

vida na terra e comentalo 
• Entender unha entrevista radiofónica a unha experta en saúde e soño 
• Escribir unha carta formal a un periódico ou revista 
• Facer propostas e negociar un acordo para a súa adopción 
• Explicarlle a unha terceira persoa as informacións relevantes relativas á preparación de 

exames contidas nun texto 
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Contidos FUNCIONAL-COMUNICATIVO 

 Formular hipóteses sobre o destino da terra sen a humanidade 

 Resumir unha información 

 Presentar argumentos en pro dunha medida 

 Facer propostas; aceptalas ou rexeitalas 

 Poñerse de acordo 
 
SOCIOCULTURAL E SOCIOLINGÜÍSTICO 

 Hábitos de soño en Alemaña e outros países 
 

LINGÜÍSTICO (gramática / discurso / léxico / fonoloxía e ortografía) 

 Tempos da voz pasiva  

 Construcións pasivas 

 Sufixos derivativos con significado pasivo 

 Os pronomes indefinidos 

 Léxico relativo a distintas disciplinas científicas; a natureza, o medio, fontes de enerxía, 
cidades; ciencia: o soño e a saúde; o soño en distintas culturas; Explicarlle a unha 
terceira persoa as informacións relevantes relativas á preparación de exames contidas 
nun texto 

 A acentuación nos préstamos cultos 

ESTRATÉXICO 

 Pasos que cómpre seguir para a redacción dun escrito formal 
 

DISCURSIVO 

 Artigos de prensa 

 Entrevista radiofónica 

 Noticia de prensa 

 Correspondencia formal: carta ao director 

 Textos informativos sobre preparación de exames 

 
Unidade 6 Fit für … 

Temporalización: 17 de xaneiro   ao 3 de febreiro de 2023 (12 horas lectivas) 

Tema Comercio en liña, telefonear, problemas de relación cos compañeiros de traballo 

Tarefas • Escoitar un programa radiofónico sobre compras en Internet. 
• Facer chamadas telefónicas. 

• Ler textos curtos sobre os problemas de relación entre compañeiros de traballo e 
posibles solucións. 

Obxectivos SER CAPAZ DE: 
• Facer compras por Internet 
• Facer consultas telefónicas 

• Evitar conflitos cos compañeiros de traballo 
Contidos FUNCIONAL-COMUNICATIVO 

• Solicitar información por teléfono 
• Recoñecer distintos graos de formalidade en conversas telefónicas 
• Reproducir mensaxes e opinións doutras persoas. (Mediación) 
• Sintetizar unha información. (Mediación) 
• Facer propostas e dar consellos  
 
SOCIOCULTURAL E SOCIOLINGÜÍSTICO 

 O comercio en liña en Alemaña 
• Telefonear en Alemaña 

 
LINGÜÍSTICO (gramática / discurso / léxico / fonoloxía e ortografía) 
• Voz pasiva con sein 
• Oracións comparativas con als ob  
• O Konjunktiv II 
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• Léxico relativo ás compras en Internet e medios de pago; telefonear; ambiente no 
traballo 

 
ESTRATÉXICO 
• Planificar unha conversa telefónica 
• Pasos na redacción dun correo electrónico 
 
DISCURSIVO 
• Programa radiofónico sobre compras en Internet 
• Conversas telefónica 
• Guías informativas sobre como mellorar as relacións cos compañeiros de traballo 
• Correo electrónico privado 

 
 

Unidade 7 
 

Kulturwelten 

Temporalización: 10 de febreiro ao 3 de marzo de 2023 (12 horas lectivas) 

Tema Artes plásticas; idiomas 

Tarefas Explicar que é arte para un mesmo 

Describir un cadro 

Escoitar unha audioguía sobre un monumento arquitectónico 
Obxectivos SER CAPAZ DE: 

• Dar unha opinión persoal sobre o que é arte 
• Describir unha imaxe 
• Entender unha visita guiada a un monumento arquitectónico 
• Argumentar para apoiar as propias opinións 

Contidos FUNCIONAL-COMUNICATIVO 
• Reproducir mensaxes doutras persoas 
• Describir unha obra de arte e explicar por que é importante  
 
DISCURSIVO 
• Noticias de prensa 
• Noticiario radiofónico 

 
LINGÜÍSTICO (gramática / discurso / léxico / fonoloxía e ortografía) 
• Marcadores de cohesión textual 
• Oracións modais con dadurch, dass e indem 
• Léxico da pintura, arquitectura e outras artes 
 
ESTRATÉXICO 
• Recoñecer información nova sobre un tema mediante os marcadores de cohesión textual 

nun texto 
• Estruturar a información contida nun gráfico 
 
 DISCURSIVO 
• Audioguía sobre un lugar de interese histórico e artístico 
• Gráficos 
• Documentais 
• Artigos de prensa 

 
 

Unidade 8  Das machte Geschichte. 

Temporalización: 7 de marzo ao 28 de marzo de 2023 (14 horas lectivas) 

Tema Historia, concepcións erróneas sobre a historia; noticias 

Tarefas • Ler un texto sobre concepcións erróneas relativas a persoeiros, acontecementos ou 
civilizacións históricas. 

• Ler noticias curtas. 
• Oír un noticiario da radio. 
• Oír un documental de radio sobre acontecementos históricos. 
• Facer unha presentación breve sobre un acontecemento histórico que o alumno 

considere importante. 
• Ler un artigo sobre a popularidade das feiras medievais. 
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• Ler textos curtos sobre os disfraces de feiras medievais e resumirllos a unha terceira 
persoa. (Mediación) 

Obxectivos SER CAPAZ DE: 
• Comprender un texto de prensa sobre a historia 
• Identificar a información esencial en textos de noticias curtas 
• Entender noticias na radio 
• Falar sobre un acontecemento histórico  
• Explicarlle a outra persoa por que celebracións como as feiras medievais son hoxe moi 

populares 

Contidos FUNCIONAL-COMUNICATIVO 
• Reproducir mensaxes doutras persoas 
 
LINGÜÍSTICO (gramática / discurso / léxico / fonoloxía e ortografía) 
• Estilo indirecto con Konjunktiv I 
• Léxico relativo a noticias e acontecementos de actualidade 
 
DISCURSIVOS 
• Reportaxes de prensa sobre historia 
• Noticias de prensa 
• Noticiarios radiofónicos 

Contidos FUNCIONAL-COMUNICATIVO 
• Describir un acontecemento histórico e explicar por que é importante 
  
LINGÜÍSTICO (gramática / discurso / léxico / fonoloxía e ortografía) 

• O estilo indirecto (Konjunktiv I) 

• Nomes, verbos e adxectivos con preposición 

• Léxico de política e actualidade; historia; periodos históricos e datas 
 

ESTRATÉXICO 
• Estruturar a información contida nun gráfico 
 
 DISCURSIVO 
• Artigo de prensa sobre feiras medievais 
• Audioguía sobre un lugar de interese histórico e artístico 

 
Unidade 9 Mit viel Gefühl 

Temporalización: 31 de marzo ao 25 de abril de 2023 (12 horas lectivas) 

Temas  Presentar un texto sobre as emocións  

 Falar sobre as cores e os seus efectos sobre as persoas. Escribir un resumo. 

 Expresar empatía, dar consellos. Escribir un artigo de prensa. 

Tarefas • Escribir unha carta de reclamación relativa a unha estancia nunha feira 

•  Escribir un comentario nun blog 
• Redactar un texto sobre medicina moderna 

• Buscar e presentar información sobre o futuro 
Obxectivos SER CAPAZ DE: 

• Ler un texto sobre a música e extraer a información importante de cada parágrafo 
• Dar exemplos, valorar opinións e resumir enunciados alleos 

• Diferenciar o efecto que teñen as partículas modais nunha conversa 
• Falar de sentimentos  

Contidos FUNCIONAL-COMUNICATIVO 
• Entender un texto sobre os efectos das cores. 
• Comprender un texto sobre música. 
• Escribir un resumo. 
• Entender un diálogo e enfatizar enunciados emocionalmente. 
• Entender unha ponencia sobre o tema emocións. 
• Ler un texto sobre as dificultades de tomar decisións. 
• Escribir un texto con recomendacións e consellos para tomar decisións 
 
LINGÜÍSTICO (gramática / discurso / léxico / fonoloxía e ortografía)-  
• A substantivación de verbos 
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• As partículas modais 
• Partículas para expresar sorpresa, alegría, desaprobación, aprobación, dúbida….etc. 
• Léxico relativo ao mundo das emocións 
• Expresar decisións 
• Recomendacións e consellos 
• Entoación de preguntas para manter viva unha conversa (nachfragen) 
• Entoación de frases con partículas modais 
 
DISCURSIVO 
• Poemas 
• Artigo sobre os efectos da música na saúde e os estados de ánimo 
• Programa de radio sobre música no traballo 
• Conversas informais 
• Textos informativos breves sobre as tarefas futuras dos robots 
• Entrevista radiofónica sobre profesións do futuro 

 
 

 
Unidade 10 +Repaso 

 
Ein Blick in die Zukunft: Roboterwelt; Berufe der Zukunft 

Temporalización: 28 de abril ao 19 de maio de 2023 (14 horas lectivas) 

Temas Sentimentos; O futuro 

Tarefas • Ler poemas e explicar que sentimentos espertan. 
• Ler un artigo sobre os efectos da música na saúde. 
• Oír un programa de radio sobre a música no traballo. 
• Facer unha exposición sobre es efectos das cores nas persoas. 
• Escoitar conversas e relacionalas con determinadas intencións comunicativas ou 

sentimentos 
• Ler textos breves sobre o uso de robots no futuro. 
• Debater sobre as vantaxes e desvantaxes do uso de robots en tarefas realizadas 

actualmente por persoas. 
• Escoitar unha entrevista de radio sobre as profesións do futuro. 

Obxectivos SER CAPAZ DE: 
• Explicar as propias emocións ao ler poemas 
• Entender un artigo sobre música e saúde 
• Entender un programa de radio sobre as reaccións de distintas persoas á presencia de 

música durante o traballo 
• Describir os efectos das cores nos estados de ánimo das persoas 
• Expresar distintas intencións comunicativas ou sentimentos mediante a entoación e 

partículas modais apropiadas 
• Falar das vantaxes e desvantaxes dos robots no traballo 
• Entender unha entrevista de radio sobre as profesións do futuro 

Contidos FUNCIONAL-COMUNICATIVO 
• Describir sentimentos. 
• Expresar preferencias no que respecta ás cores. 
• Describir os efectos das cores nos estados de ánimo; dar a propia opinión sobre o tema, 

apoiala con argumentos e exemplos. 
• Expresar intencións comunicativas e sentimentos. 
• Presentar argumentos e contraargumentos.  
 
SOCIOCULTURAL E SOCIOLINGÜÍSTICO 
• Recoñecer os estados de ánimo, intencións comunicativas e actitudes corteses ou 

descorteses a través da entoación e as partículas modais. 
 
LINGÜÍSTICO (gramática / discurso / léxico / fonoloxía e ortografía) 
• A substantivación dos verbos (Nominalstil) 
• As partículas modais 
• O uso dos participios como adxectivos 
• O conector während 
• Preposicións con xenitivo 
• Léxico relativo a sentimentos e estados de ánimo; música; cores 
• Léxico relativo á técnica e progreso; profesións do futuro 
• Clases de oracións e a súa entoación 
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DISCURSIVO 
• Poemas 
• Artigo sobre os efectos da música na saúde e os estados de ánimo 
• Textos informativos breves sobre as tarefas futuras dos robots 
• Entrevista radiofónica sobre profesións do futuro 
• Programa de radio sobre música no traballo 
• Conversas informais 
 

 

6.7. Recursos de aprendizaxe para o nivel 

6.7.1. Bibliografía 

 

Libros de texto 

ASPEKTE neu B2, Lehrbuch + Arbeitsbuch Teil 1 Ed. Klett-Langenscheidt, ISBN 9783126050272 

ASPEKTE neu B2, Lehrbuch + Arbeitsbuch Teil 2 Ed. Klett-Langenscheidt, ISBN 9783126050289 

ASPEKTE neu B2, 3 Audio-CDs zum Lehrbuch B2, ISBN 9783126020296 

 

Lectura recomendada 

SCHACHNOVELLE, de Stefan Zweig Fischer Taschenbuch, ISBN 3-596-21522-6 

 

Materiais complementarios recomendados 

DICCIONARIO MONOLINGÜE „DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE“, Editorial Langenscheidt, 

ISBN 3-468-49028-3 

EM-ÜBUNGSGRAMMATIK DAF, Editorial Hueber, ISBN 001657-7 

DEUTSCH ÜBEN BAND 3 / 4 “WEG MIT DEN TYPISCHEN FEHLERN”, Editorial Hueber, ISBN 
007451-8 

DEUTSCH ÜBEN BAND 5 / 6 „SAG’S BESSER“, Editorial Hueber, ISBN 007453-5VERBOS 
ALEMANES. DICIONARIO DE CONJUGACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN, de Braucek, B. / Castell, 
A. Ed. Idiomas, 2002, ISBN 84-8141-025-X 

MITTELPUNKT B2, Grammatiktrainer 978-3-12-676603-6; (identisch mit: 3-12-676603-X) 

MITTELPUNKT B2, Intensivtrainer. Übungsheft Lese- und Hörverstehen + Audio-CD ; 978-3-12-
676604-3 (identisch mit: 3-12-676604-8) 

 

6.7.2. Recursos didácticos aportados polo profesorado 

Ao longo do curso o profesorado aportará así mesmo materiais axeitados ao desenvolvemento das 
actividades de ensino - aprendizaxe co obxectivo de repasar contidos, profundar neles, presentar 
novos contidos etc. 

Os materiais extra poden consistir en: 
• tarxetas (por exemplo cue cards para as actividades de conversa guiada, etc.) 
• follas de exercicios ben elaboradas polo profesorado, ben fotocopiadas doutros manuais 
• tests de repaso 
• xogos ("Memory" e similares) 
• películas e anuncios publicitarios en soporte audiovisual 
• cancións 
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• poemas e adiviñas 
• apoio xeral e diversificado por medio de Internet, etc. 

6.7.3. Materiais elaborados polo profesorado 

Ademais de redaccións, o alumnado tamén elaborará outros tipos de textos como guións con 
preguntas para entrevistas na clase, contos, textos publicitarios, etc. 

En consonancia coa metodoloxía de aprendizaxe por tarefas e a través da acción postulada no 
MECRL, o alumnado poderá elaborar tamén murais e carteis para colgar na aula, guións para 

entrevistas na clase ou similares. 
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7. AVANZADO C1.1. 

7.1. Descrición do nivel 

O alumnado que supere o nivel avanzado C1 poderá comunicarse case sen esforzo, dun xeito fluido e 
espontáneo nos ámbitos persoal e público, así como en actividades específicas nos campos académico e 
profesional. Comprenderá a información importante e os aspectos e detalles relevantes dunha ampla 
gama de textos orais, e tamén será capaz de entender opinións e actitudes tanto implícitas como 
explícitas. Comprenderá en detalle textos escritos, extensos e conceptualmente complexos, sempre que 
poida reler determinadas partes do texto; será quen de producir textos escritos ben estruturados e sobre 
temas de certa complexidade. Empregará, de maneira correcta, estruturas, mecanismos de cohesión e un 
léxico axeitado e variado para resaltar, sintetizar, ampliar e defender puntos de vista, que permitan 
rematar a produción cunha conclusión argumentada. 

O alumnado que acade este nivel disporá dun bo coñecemento da lingua e dun repertorio de expresións 
idiomáticas que lle permitan apreciar, expresar e transmitir matices de significados. 

 

7.2. Obxectivos xerais. Competencias 

No nivel C.1.1. iranse incorporando gradualmente os obxectivos xerais que se relacionan a continuación 
para posteriormente poder acadalos na súa totalidade e dun xeito integral no nivel de certificación C.1.2. 

Unha vez adquiridas as competencias correspondentes ao nivel, o alumnado será capaz de: 

 

COMPETENCIAS DO NIVEL C1  

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. 

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. 

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. 

Producir e coproducir independentemente do soporte, textos escritos extensos e detallados, ben estruturados e 
axustados aos diferentes ámbitos de actuación, sobre  temas complexos nos devanditos ámbitos, resaltando as 
ideas principais, ampliando con certa extensión e defendendo os seus puntos de vista con ideas complementarias, 
motivos e exemplos adecuados, e rematando cunha conclusión apropiada, utilizando para iso, de maneira correcta 
e consistente, estruturas gramaticais e convencións ortográficas, de puntuación e  de presentación do texto 
complexas, mostrando control de mecanismos complexos de cohesión, e dominio dun léxico amplo que lle permita 
expresar matices de significado que inclúan a ironía, o humor e a carga afectiva. 

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 flexibillidade, corrección e 
eficacia unha ampla gama de textos orais ou escritos complexos. 
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7.3. Obxectivos específicos 

 

OBXECTIVOS DO NIVEL C1.1 e do C1.2. 

No nivel C.1.1. iranse incorporando gradualmente os obxectivos específicos que se relacionan a 
continuación para posteriormente poder acadalos na súa totalidade e dun xeito integral no nivel de 
certificación C.1.2. 

ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORAIS 

Comprender, independentemente da canle, a información específica en declaracións, 
mensaxes,  anuncios e avisos detallados, aínda que poidan ter mala ou baixa calidade ou un 
son distorsionado. 
Comprender información complexa con condicións e advertencias, instrucións de 
funcionamento e especificacións de produtos, servizos, así como información sobre 
procedementos coñecidos ou menos habituais e sobre os asuntos relacionados coa súa 
profesión ou actividades académicas. 
Comprender con relativa facilidade a maioría das conferencias, charlas, coloquios, 
faladoiros e debates, sobre temas complexos de carácter público, profesional ou 
académico, entendendo en detalle os argumentos que se esgrimen. 
Comprender os detalles de conversacións e discusións de certa lonxitude entre terceiras 
persoas, mesmo sobre temas abstractos, complexos ou cos que non se está 
familiarizado/a, e captar a intención do que se di. 
Comprender conversacións de certa lonxitude nas que participa, aínda que non estean 
claramente estruturadas. 

Comprender, sen demasiado esforzo, unha ampla gama de programas de radio, 
televisión, obras de teatro ou espectáculos e películas que poidan conter linguaxe coloquial 
ou expresións idiomáticas.  Identificar pormenores e actitudes implícitas entre os  e as 
falantes. 

ACTIVIDADES DE 
PRODUCIÓN E 
COPRODUCIÓN 
DE TEXTOS 
ORAIS 

Facer declaracións públicas con fluidez, case sen  esforzo e usando a entoación para 
transmitir o significado con precisión. 
Realizar presentacións claras e ben estruturadas, sobre un tema complexo, ampliando con 
subtemas, desenvolvendo ideas concretas e defendendo puntos de vista con argumentos e 
exemplos adecuados, apartándose cando sexa necesario do texto preparado  para continuar 
con aspectos propostos pola audiencia e rematar cunha conclusión apropiada, unha vez 
respondidas as preguntas finais. 
Participar nunha entrevista, como persoa entrevistadora ou persoa entrevistada, ampliando 
e desenvolvendo as ideas discutidas, utilizando mecanismos adecuados para manter o bo 
desenvolvemento do discurso. 
Participar en conversacións formais ou informais, cunha ou varias persoas interlocutoras, 
que traten temas abstractos, complexos ou específicos. Facer un uso emocional ou 
humorístico do idioma, expresar as propias ideas e opinións con precisión, presentar liñas 
argumentais de maneira convincente e responder con eficacia. 

ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN 
DE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprender instrucións, indicacións, normativas, avisos ou outras informacións de carácter 
técnico e complexas, incluíndo algún detalle sobre condicións e advertencias, tanto se se 
relacionan coa propia especialidade coma se non, sempre que se poidan reler as seccións 
máis difíciles. 
Comprender alusións en notas, mensaxes e correspondencia persoal, que poidan tratar 
sobre temas complexos e presentar trazos específicos na súa estrutura ou no léxico 
(formato non habitual,  linguaxe coloquial, ton humorístico). 
Comprender a información contida en correspondencia formal de carácter profesional ou 
institucional, identificando os niveis de formalidade e as actitudes ou opinións implícitas. 
Comprender artigos, informes, actas, memorias e outros textos complexos do ámbito 
social, profesional ou académico e identificar detalles que denoten actitudes, sempre que 
se poidan volver ler as seccións difíciles. 
Comprender en detalle a información contida en textos de consulta de carácter profesional 
ou académico, en calquera soporte, sempre que se poidan volver ler as seccións difíciles. 
Comprender, en calquera soporte, as ideas e posturas expresadas en artigos ou outros 
textos xornalísticos de certa extensión, tanto de carácter  xeral como especializado, nos que 
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se comentan e analizan puntos de vista ou opinións. 
Comprender textos literarios contemporáneos, escritos nunha variedade de lingua estándar 
e captar  a mensaxe, as ideas e as conclusións implícitas. 

ACTIVIDADES DE 
PRODUCIÓN E 
COPRODUCIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS 

Tomar notas durante unha conferencia, curso ou seminario que trate temas da súa 
especialidade, ou durante reunións no ámbito profesional, escribindo a información de 
maneira que as notas poderían ser útiles para outras persoas. 
Escribir correspondencia persoal en calquera  soporte e comunicarse en foros, relacionarse 
con flexibilidade e eficacia coas persoas destinatarias,  incluíndo usos de carácter emocional, 
alusivo e humorístico. 
Escribir correspondencia formal dirixida a  institucións públicas ou privadas na que se fagan 
reclamacións ou demandas con certa complexidade e se empreguen os argumentos 
pertinentes para apoiar ou rebater posturas. 
Escribir informes, memorias, artigos e ensaios claros e ben estruturados, sobre temas 
complexos en contornas de carácter público, académico ou profesional, resaltando as ideas 
principais, ampliando con subtemas e rematando cunha conclusión apropiada. 

ACTIVIDADES DE 
MEDIACIÓN 

Mediar entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas para transmitir oralmente ou por 
escrito unha  ampla gama de textos sobre temas relacionados cos campos do seu interese 
persoal, da súa especialización ou dos ámbitos profesional e académico. 
Adaptar sen aparente dificultade o rexistro aos diferentes contextos de uso e manter unha 
expresión  e entoación que permitan transmitir o significado e aclarar posibles confusións. 
Levar a cabo transaccións, xestións e operacións, nas que se debe negociar a solución de 
conflitos, identificar as posturas, desenvolver argumentos,  facer concesións, utilizando unha 
linguaxe negociadora e afrontar dificultades imprevistas. 
Recoñecer significados complexos, en textos orais ou escritos, e adaptar o formato e 
contido en función das necesidades ou intereses do/a receptor/a e aclarar  posibles 
confusións. 

 

7.4. Competencias e contidos 

No nivel C.1.1. iranse incorporando gradualmente as competencias e contidos que se relacionan a 
continuación para posteriormente poder acadalos na súa totalidade e dun xeito integral no nivel de 
certificación C.1.2. 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS DO NIVEIS C1.1 e C1.2 

SOCIOCULTURAIS E 

SOCIOLINGÜÍSTICOS 
C1.1 e C1.2 

Fan referencia ao coñecemento e aplicación dos recursos que lle permitan ao 
alumnado comportarse e comunicarse con efectividade nos ámbitos académico e 
profesional, tendo en conta os aspectos socioculturais e sociolingüísticos. Estes 
contidos enmarcaranse nunha perspectiva intercultural.. 

Teranse en conta os marcadores lingüísticos das relacións sociais, normas de 
cortesía, estereotipos, modismos e rexistros nas seguintes áreas: os servizos 
públicos, as condicións de vida, as relacións persoais, as convencións sociais, os 
valores e as crenzas. 

ESTRATÉXICOS 

 C1.1 e C1.2 

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.  

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: 

• Explicar o que sabe, como aprendeu e dirixir a súa aprendizaxe para seguir 
aprendendo. 

• Planificar a propia aprendizaxe establecendo os seus propios obxectivos a 
curto e a longo prazo. 

• Organizar o material de aprendizaxe cos instrumentos de apoio necesarios 
(manuais, caderno de aprendizaxe, aplicacións móbiles, ferramentas en liña…). 
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• Regular e autoavaliar o propio proceso detectando os erros e os logros nas 
tarefas. 

• Utilizar todos os medios ao seu alcance (Internet, proxectos sobre diversos 
temas, axuda doutros/as interlocutores/as…). 

• Repetir, recoñecer e usar modelos de lingua etc. 
• Relacionar a información nova con coñecementos previos. 
• Deducir e establecer relacións entre as linguas coñecidas. 
• Resumir para comprender e producir textos orais ou escritos. 

 
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: 
• Activar e procurar coñecementos previos sobre a lingua, a situación, os 

contidos, as persoas... 
• Informarse, se hai axudas visuais etc. 
• Identificar o tipo de texto para adaptalo á audiencia. 
• Tomar conciencia do que se quere aprender: do contido xeral, da información 

específica, da información polo miúdo. 
• Establecer hipóteses e inferir outros tipos de informacións a partir de 

elementos paratextuais (entoación, velocidade…) e extratextuais (imaxes, 
gráficos, fotografías…). 

• Restablecer e anticipar posicións en relación ao que segue no texto (palabra, 
frase, resposta…). 

• Reformular hipóteses sobre o contido e o contexto a partir da comprensión de 
novos elementos do propio texto, utilizando o seu coñecemento e experiencias. 

• Asegurar a comprensión, repetir o comprendido, preguntar sobre o dito, volver 
escoitar o texto tendo en conta determinados aspectos. 

• Solicitar repeticións, pedir que se explique unha palabra clave, dicir que non se 
entendeu. 

• Recoñecer as dificultades de comprensión, debido a posibles factores de 
distorsión, á velocidade coa que se expresa etc. 

FUNCIONAIS  

C1.1 e C1.2 

Fan referencia aos expoñentes que o alumnado precisa para desenvolver as 
funcións comunicativas nos diferentes contextos. 
 
Comprensión e expresión das seguintes funcións comunicativas ou actos de fala en 
contextos comunicativos específicos, tanto a través de actos de fala directos como 
indirectos, nunha ampla variedade de rexistros: 
 
Funcións ou actos de fala asertivos, relacionados coa expresión do 
coñecemento, da opinión, da crenza e da conxectura: expresar acordo e desacordo, 
expresar descoñecemento, expresar dúbida e escepticismo, expresar unha opinión, 
formular unha hipótese, supoñer, predicir... 
Funcións ou actos de fala que impliquen compromiso, relacionados coa 
expresión do ofrecemento, da intención, da vontade e da decisión: expresar a 
intención, a vontade e a decisión de facer ou non facer algo; ofrecer axuda; 
prometer e retractarse... 
Funcións ou actos de fala directivos, que teñen como finalidade dar unha 
instrución: ofrecer consello, advertir, dar instrucións, dar ou negar permiso, previr a 
alguén en contra de algo ou de alguén, prohibir, recomendar, lembrarlle algo a 
alguén, restrinxir e suplicar... 
Funcións ou actos de fala fáticos e solidarios, que se realizan para establecer 
ou manter o contacto persoal, social, académico e profesional e expresar actitudes 
con respecto aos/ás demais: aceptar ou declinar unha invitación, compadecerse, 
expresar condolencia, facer cumprimentos, interesarse por alguén ou por algo, pedir 
desculpas e rexeitar... 
Funcións ou actos de fala expresivos, cos que se expresan actitudes e 
sentimentos como resposta ante determinadas situacións: expresar admiración, 
ledicia, aprecio, simpatía, (des)confianza, (des)aprobación, decepción, 
(des)interese, resignación, temor, exculpar, lamentar, reprochar... 
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DISCURSIVOS 

 

C1.1 e C1.2 

Fan referencia ao coñecemento, comprensión e aplicación das competencias 
discursivas que lle permitan ao alumnado producir e comprender textos coherentes 
con respecto ao contexto en que se producen e que presenten unha cohesión 
interna que facilite a súa comprensión.  

Traballarase a seguinte tipoloxía de textos orais: 

 Anuncios publicitarios complexos retransmitidos 

 Instrucións e indicacións detalladas 

 Conversas especializadas 

 Reunións de traballo con vocabulario específico 

 Debates e discusións formais sobre temas complexos ou específicos 
 Entrevistas longas e complexas: de traballo, académicas... 
 Entrevistas xornalísticas de carácter divulgativo 

 Sondaxes e cuestionarios complexos 

 Audiovisuais 

 Conferencias, presentacións e declaracións públicas específicas e detalladas 

 Cancións 
 Representacións teatrais 
 Podcasts 

 Informativos 

 Clases gravadas 

 Páxinas web gobernamentais 
 

Traballarase a seguinte tipoloxía de textos escritos: 

 Correspondencia persoal e profesional especializada 

 Textos extensos da súa especialidade ou doutros ámbitos 

 Instrucións extensas 

 Textos xornalísticos informativos e de opinión sobre temas de actualidade 

 Textos literarios contemporáneos que poidan presentar certa complexidade 
   lingüística, estrutural e  temática 

 Textos de rexistro coloquial en forma de notas, cartas, correo electrónico etc., 
  aínda que se apoien  excepcionalmente en modismos e fraseoloxía específica 

 Informacións, anuncios e slogans publicitarios 

 Textos que poidan amosar trazos non normativos 

 Textos de opinión ou ensaísticos sobre cuestións de actualidade ou sobre temas de 
    interese xeral 
 Textos académicos ou profesionais relacionados ou non coa súa especialidade 

 Textos ensaísticos 

SINTÁCTICOS 

  

C1.1 e C1.2 

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. 

Consolidaranse todos os contidos sintácticos vistos nos niveis anteriores e incidirase 
nos seus usos e valores especiais. Así mesmo, prestarase atención aos seguintes 
aspectos: 

 Formación de palabras: derivación e composición 

 Recoñecemento dos elementos da palabra e significado dos afixos 

 Usos das formas verbais e nominais na composición de textos e adecuación 
destas ao tipo de texto e ao discurso 

 Correlación temporal na construción de textos orais e escritos 

 Usos sintácticos complexos 

 Disposición dos constituíntes oracionais: coñecemento das posibilidades de 
alteración da orde 

 Gramática textual: os procedementos de organización estrutural dos textos 
orais e escritos: focalizacións, tematizacións, reformulacións etc. 

 Uso de mecanismos de cohesión para a organización de textos orais e escritos 
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LÉXICOS  

 

C1.1 e C1.2 

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. 

Consolidaranse todos os contidos léxicos vistos nos niveis anteriores e incidirase 
nos propios deste nivel. 

 Alimentación: tipos de dietas e procesos de alimentación, gastronomía 
típica, establecementos de restauración, tendencias en alimentación, 
produción agrícola... 

 Bens e servizos: inmobles, bens e servizos públicos e privados, individuais e 
colectivos, propiedade  intelectual... 

 Ciencia e tecnoloxía: avances científicos e tecnolóxicos, centros de 
investigación, sociedades científicas... 

 Compras e actividades comerciais: actividades de compra, venda e 
subrogación, rede bancaria, divisas e formas de pagamento... 

 Cultura e actividades artísticas: música e danza, arquitectura, pintura e 
escultura, estilos e correntes artísticas, tendencias de vangarda, literatura, 
fotografía, cine e teatro, novas manifestacións artísticas, artesanía... 

 Economía e industria: finanzas e bolsa, impostos e renda, comercio, 
entidades e empresas, sistemas de produción... 

 Educación e actividades académicas: sistema educativo, profesionais da 
educación, estudos e titulacións, recursos, lexislación e regulamentos, 
actividades e innovacións, problemas e conflitos, tendencias... 

 Goberno, política e sociedade: organización política e de goberno, estrutura 
administrativa, organismos e servizos públicos, organizacións sociais, 
políticas e profesionais, conflitos e movementos sociais, xustiza, modas e 
tendencias sociais... 

 Identidade persoal: dimensión física e anímica, procedencia e localización 
xeográfica, características físicas, estilos de vida, carácter e valores persoais, 
sensacións e percepcións físicas... 

 Información e medios de comunicación: prensa, radio e televisión, Internet, 
publicidade e redes sociais... 

 Lecer e tempo libre: xogos, actividades deportivas, espectáculos, festas, 
hostalería, vacacións, ocio... 

 Relacións persoais e sociais: relacións familiares e de parentesco, 
relacións de amizade e inimizade, formas de convivencia, agrupamentos e 
interaccións humanas, asociacións... 

 Relixión e filosofía: correntes filosóficas e relixiosas, institucións relixiosas... 
 Saúde, coidados físicos e atención sanitaria: estado de saúde e 

tratamentos médicos, procedementos     cirúrxicos e terapias alternativas, 
material sanitario, consultas, sistemas sanitarios... 

 Traballo e actividades profesionais: tipos de traballo e tarefas, novas 
modalidades de emprego, condicións e contratos laborais, asociacións 
sindicais, seguridade e riscos laborais... 

 Viaxes e estancias no estranxeiro: turismo, modas e tendencias turísticas, 
trámites coa administración e burocráticos durante estadías no estranxeiro... 

 Vivenda, fogar e contorna: tipos de hábitat, a organización urbana, a 
localización no espazo, a construción, compra e alugueiro, equipamento, 
decoración e mantemento, a contorna sociocultural, física e económica... 

 Xeografía, natureza e medio rural: accidentes xeográficos, movementos 
migratorios, paisaxe urbana e rural, natureza, ecoloxía e problemas 
ambientais... 
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FONÉTICO- 
FONOLÓXICOS E 
ORTOTIPOGRÁFICOS 
C1.1 e C1.2 

Fan referencia á capacidade do alumnado para recoñecer, seleccionar e producir 
os patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación frecuente (aínda que sexa 
perceptible o acento estranxeiro), así como os elementos gráficos e as convencións 
ortográficas. 

Consolidaranse todos os contidos fonético-fonolóxicos e ortotipográficos vistos nos 
niveis anteriores e incidirase nos propios deste nivel. 

 
 A énfase 
 A entoación e os cambios de ton 
 Os patróns característicos de tons vinculados a intencións comunicativas 

específicas (ironía, sarcasmo, humor…) 
 Os patróns melódicos específicos dalgunhas estruturas sintácticas 
 Secuencias sinxelas cunha entoación característica (refráns, poemas...) 
 A correspondencia entre unidades melódicas e a puntuación 
 O recoñecemento das variantes diatópicas e diastráticas máis estendidas 
 As convencións de distribución e organización do texto 
 As abreviaturas, siglas, símbolos e acrónimos de uso común 

 

7.5. Criterios de Avaliación 

No nivel C.1.1. iranse incorporando gradualmente os criterios de avaliación que se relacionan a 
continuación para posteriormente poder acadalos na súa totalidade e dun xeito integral no nivel de 
certificación C.1.2. 

 
AVALIACIÓN DO NIVEL C1 

ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 
 
C1.1 e C1.2 

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. 

ACTIVIDADES DE 
PRODUCIÓN E 
COPRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 
 
C1.1 e C1.2 

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  fluida 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 fluida, 
respectando as quendas de palabra e tamén valéndose das intervencións dos/as 
outros/as 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 meta oral coherente e cohesionado a partir dunha diversidade de 
textos fonte (orais ou escritos). 
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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. 

ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
 
C1.1 e C1.2 

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. 
Comprende as intencións comunicativas expresadas mediante o uso dunha ampla 
gama de convencións ortotipográficas, tanto en soporte papel como dixital. 

ACTIVIDADES DE  
PRODUCIÓN E 
COPRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
 
C1.1 e C1.2 

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 meta escrito coherente e cohesionado a partir de diversos textos 
fonte (orais ou escritos). 
Sabe facer unha cita e utiliza as referencias seguindo as convencións, segundo o 
ámbito e contexto comunicativos (p.e. 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. 

ACTIVIDADES DE 
MEDIACIÓN 

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 e a canle, sen alterar a información e as posturas orixinais. 
Produce un texto meta coherente e cohesionado a partir de diversos textos fonte 
(orais ou escritos). 
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 das persoas destinatarias 
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. 

  

 



 

 

P
á
x
in

a
1
4
6
 

 

7.5.1. Criterios de avaliación mínimos esixibles 

Cómpre sinalar que todos os obxectivos e contidos que aparecen nesta programación e neste nivel 
serán esixidos a un nivel básico. 

 

Tarefas de expresión, interacción, mediación e comprensión orais 

 

 Deberanse desenvolver todos os puntos da tarefa con suficiencia, aínda que o contido sexa 
ocasionalmente pouco relevante. O rexistro será, en xeral, apropiado aínda que poida presentar 
vacilacións ocasionais. 

 Expresaranse con suficiente claridade os puntos de vista. Desenvolveranse os argumentos de forma 
suficientemente clara e precisa. Marcaranse as relacións entre as ideas utilizando unha variedade 
suficiente de conectores propios do nivel. 

 Terase un control gramatical e léxico suficiente en estruturas propias do nivel. 

 O discurso será suficientemente fluido e natural. Pronuncia e entoación serán suficientemente claras para 
garantir a comunicación. 

 O léxico será do nivel e suficientemente variado e preciso aínda que con repeticións, vacilacións ou 
circunloquios ocasionais. As estruturas serán suficientemente variadas, precisas e adecuadas á situación 
comunicativa. 

 Ademais, na interacción oral, aínda que non se interveña sempre de modo preciso, ofrecerase 
información suficiente e, en xeral, adaptada ao interlocutor e mostrarase suficientemente activo e 
espontáneo. Usaranse de maneira suficientemente eficaz as quendas de palabra. 

 Na comprensión oral, dada a tipoloxía da proba e das distintas tarefas, os mínimos esixibles veñen dados 
polo baremo fixo estipulado. 

 Mediar para dar información oralmente dun texto de maneira precisa e chegar a acordos, aínda que 
cometa algún erro ocasional. 

 

Tarefas de expresión, interacción, mediación e comprensión escritas 

 
 Deberanse desenvolver todos os puntos da tarefa con suficiencia, aínda que o contido sexa 

ocasionalmente pouco relevante. En xeral, axústarase ao tipo de texto e formato requirido e utilizarase un 
rexistro adecuado ao destinatario, propósito ou situación, aínda que ocasionalmente poida presentar 
inconsistencias. 

 O texto ha lerse de maneira suficientemente fluida, aínda que nalgún fragmento presente dificultades na 
comprensión que se superan cunha lectura máis atenta. A información e as ideas están suficientemente 
estruturadas en oracións e parágrafos e faise un uso suficientemente adecuado de conectores 
discursivos e/ou mecanismos de referencialidade propios do nivel, aínda que ocasionalmente poida 
presentar inconsistencias. O uso dos signos de puntuación é suficientemente adecuado. 

 A tarefa demostrará un control gramatical suficiente das estruturas propias do nivel, aínda que poida 
presentar erros ocasionais que nalgún momento dificulten lixeiramente a comprensión. Faise un uso 
suficientemente correcto do vocabulario do nivel, aínda que  se presenten erros de ortografía que non 
dificulten a comprensión. 

 O léxico será propio do nivel, suficientemente variado e preciso, aínda que poida presentar repeticións e 
circunloquios ocasionais. As estruturas do nivel serán suficientemente variadas e adecuadas á situación 

comunicativa. 
 Na comprensión escrita e oral, dada a tipoloxía da proba e das distintas tarefas, os mínimos esixibles 

veñen dados polo baremo fixo estipulado. 
 Facer de intermediario para dar información por escrito dun texto de maneira precisa, aínda 

que cometa algún erro de maneira ocasional. 
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7.6. Temporalización 

Tanto a secuenciación como a temporalización dos contidos enunciados a continuación poden estar 
suxeitas a modificacións ou adaptación segundo a decisión das coordinacións do curso e sempre que as 
condicións particulares dos grupos o requiran, de tal xeito que se poida garantir o cumprimento dos 
obxectivos fixados para o curso e nivel. 

 

Septembro 

 

  Unidade 1                Alltägliches (Aspekte Neu C1, Kapitel 1, Vor dem Start / Auftakt / 
Aussprache) 

Tema     A vida diaria 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Entender e usar a variante coloquial do alemán falado 

    -Describir rutinas e sensacións asociadas á vida diaria 

    -Entender e producir relatos curtos sobre situacións cotiás cun final inesperado 

 

Competencias 

e  

contidos 

 Estratéxicas 

     -Comprensión escrita global 

     -Comprensión escrita selectiva 

 Discursivas 

     -Conversas curtas en linguaxe coloquial 

     -Relatos curtos 

 Léxicas 

     -Actividades cotiás, aburrimento e monotonía, “desconectar” do día a día 

 Fonético-fonolóxicas e ortotipográficas 

     -Apócope e contracción de palabras no rexistro coloquial do alemán falado 

Actividades     -Escoitar unha diversidade de fragmentos de conversa para distinguir as 
variantes de pronunciación estándar e coloquiais 

    -Escoitar unha secuencia de enunciados no rexistro coloquial e entender o seu 
significado 

    -Escoitar e repetir os enunciados anteriores 

    -Completar as regras que explican as características da pronuncia do rexistro 
coloquial 
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    -Ensaiar diálogos nas dúas versións estándar e coloquial 

    -Repasar e ampliar o léxico relativo ás actividades cotiás 

    -Aprender xeitos de expresar aburrimento e monotonía 

    -Aprender expresións usadas para falar de fuxir da rutina diaria 

    -Ler relatos curtos de diversos temas asociados á vida diaria e emparellalos con 
imaxes 

    -Volver ler os relatos para atopar situacións inusuais ou comportamentos 
inesperados 

    -Escribir unha pequena historia sobre a vida cotiá cun final inesperado 

 

 

  Unidade 2               Zeitgefühl (Aspekte Neu C1, Kapitel 1, Modul 1)                

Tema     Percepción subxectiva do tempo 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Coñecer e manexar expresións e xiros relativos ao tempo 

    -Entender unha entrevista escrita sobre a percepción subxectiva do tempo 

    -Explicar os contidos da entrevista nas propias palabras 

 

Competencias 

e  

contidos 

 Estratéxicas 

     -Buscar e anotar información sobre temas dados nun texto escrito e explicala 
nas propias palabras (mediación) 

     -Comprensión lectora selectiva 

 Discursivas 

     -Refráns sobre o tempo 

     -Entrevista a experto sobre a percepción subxectiva do tempo nun medio online 

 Sintácticas 

     -Conectores consecutivos andernfalls, demnach, folglich, somit, sonst 

     -Conectores concesivos außer, es sei denn 

 Léxicas 

     -Compostos coa palabra Zeit (tempo); xiros idiomáticos con Zeit 

-Actividades     -Escoller unha palabra da familia léxica de Zeit para explicala no grupo 

    -Explicar xiros idiomáticos coa palabra  Zeit 

    -Aprender novos xiros e refráns en torno ao concepto de tempo 

    -Ler unha entrevista  a un investigador sobre a percepción do tempo publicada 
nun medio online e anotar información sobre temas dados 
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    -Usar as notas para expoñer o dito no texto nas propias palabras 

    -Volver ler a entrevista e completar unhas cuestións de “verdadeiro e falso” 

 

 

Outubro 

 

  Unidade 3                Zuletzt online (Aspekte Neu C1, Kapitel 1, Modul 3)                 

Tema     TIC: o teléfono móbil e os estilos de vida modernos; a informática como 
ferramenta de traballo 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Ser quen de describir e explicar o uso que se fai do teléfono móbil 

    -Entender un artigo de actualidade sobre os hábitos de uso do teléfono móbil e os 
seus efectos no estilo de vida 

    -Informar sobre que informacións das contidas no artigo foron de interese 

    -Entender e resumir unha entrevista radiofónica sobre o papel dos ordenadores 
como ferramenta de traballo 

 

Competencias 

e  

contidos 

 Socioculturais e sociolingüísticas 

    -Os hábitos de uso do teléfono móbil como distractor, adición ao móbil, e como 
marcan os estilos de vida modernos 

 Estratéxicas 

    -Comprensión lectora global 

    -Comprensión lectora selectiva 

    -Comprensión oral selectiva 

    -Comprensión oral detallada 

 Discursivas 

    -Artigo de revista sobre o tema do uso do teléfono móbil 

    -Entrevista radiofónica sobre a utilidade dos ordenadores para aforrar tempo e 
traballo 

 Sintácticas 

    -Verbos separables e inseparables compostos con durch-, über-, um-, unter-, 
wider-, wieder- 

 Léxicas 

    -Teléfono móbil 

    -Termos da informática e do Internet 

Actividades     -Discutir no curso os hábitos de uso do teléfono móbil  

    -Aprender terminoloxía específica do uso do teléfono móbil 



 

 

P
á
x
in

a
1
5
0
 

    -Ler un artigo dunha revista e marcar os temas dos que se fala no artigo 

    -Volver ler o artigo e anotar información específica relativa a uns temas marcados 

    -Expoñer coas notas informacións que se atoparon curiosas e interesantes 

    -Escoitar unha entrevista a un experto dunha asociación de consumidores sobre 
a súa utilidade para aforrar tempo e traballo e responder a unhas cuestións de 
“verdadeiro e falso” 

    -Volver a escoitar a entrevista e completar un resumo escrito da mesma 

 

 

  Unidade 4                Unser Zuhause (Aspekte Neu C1, Kursbuch, Kapitel 1, Modul 4) 

Tema     Compartir piso (as WG alemanas) 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Entender as recomendacións dunha entrevista radiofónica sobre como superar 
con éxito un WG-Casting 

    -Saber expoñer problemas de convivencia e debater sobre eles; ofrecer unha 
solución 

    -Saber redactar unha carta de reclamación formal para demandar a reparación 
de deficiencias e avarías na casa 

 

Competencias 

e  

contidos 

 Socioculturais e sociolingüísticas 

    -A Wohngemeinschaft (WG) e os “castings” para ser aceptado nunha WG (WG-
Casting) 

 Estratéxicas 

    -Comprensión oral selectiva 

    -Preparar unha discusión 

    -Seguir un plan para redactar unha carta formal co layout e formulacións 
correctas 

 Funcionais 

    -Estruturas usadas en discusións para expresar a existencia dun problema e 
queixarse, para negar o problema e propor unha solución 

    -Estruturas para describir avarías e deficiencias na casa e facer demandas para a 
súa reparación (formal) 

 Discursivas 

    -Cuestionario para un WG-Casting  

    -Entrevista radiofónica sobre o tema das WG e recomendacións para superar con 
éxito estas entrevistas 

    -Discusión informal sobre problemas de convivencia 

    -Carta formal (carta de reclamación sobre defectos e avarías na casa) 

 Léxicas 
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    -Problemas de convivencia 

    -Avarías e defectos na vivenda 

Actividades     -Falar sobre o comportamento e cualidades que lle esixiría a unha persoa para 
compartir piso con ela 

    -Elaborar un cuestionario para entrevistar a un candidato a compartir piso con 
vostede relativo a hábitos persoais, afeccións, animais de compaña, solvencia 
financeira, etc. 

    -Escoitar unha entrevista radiofónica con recomendacións para superar con éxito 
os WG-Castings 

    -Discutir cales das recomendacións lle parecen máis importantes, ou irrelevantes 

    -Diálogo: simular unha disputa entre membros dunha WG por mor do 
incumprimento das regras de convivencia dalgún deles, e ofrecer unha solución 

    -Falar sobre as deficiencias e avarías na instalación e mobiliario dunha vivenda 

    -Ler dúas cartas de de reclamación ao caseiro ou axencia inmobiliaria por causa 
de deficiencias na vivenda, logo escoitar unha conversa e decidir a cal das dúas 
cartas corresponde 

   -Escribir unha carta de reclamación usando o layout e formulacións propias deste 
tipo de corrrespondencia 

 

 

  Unidade 5                Hast du Worte? (Aspekte Neu C1, Kapitel 2, Vor dem Start / Auftakt /  

                                   Aussprache) 

Tema     Falar e comunicación 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Usar a acentuación e a separación de sílabas para ser quen de pronunciar 
palabras longas con grupos consonánticos difíciles  

    -Describir conversacións e o uso da linguaxe en diversos rexistros e situacións 
comunicativas 

    -Entender e describir que fai gracioso un chiste como exemplo de comunicación 
eficaz 

 

Competencias 

e  

contidos 

 Socioculturais e sociolingüísticas 

     -Humor: chistes populares en Alemania 

 Discursivas 

     -Chistes 

 Léxicas 

     -Palabras dos campos semánticos “falar” e “comunicación” 

 Fonético-fonolóxicas e ortotipográficas 

     -Palabras longas con pronuncia difícil (palabras compostas, con agrupación de 
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consonantes de pronuncia difícil e sufixos derivativos diminutivos) 

Actividades     -Tentar ler palabras difíciles do alemán 

    -Escoitar as palabras e marcar as sílabas acentuadas 

    -Pronunciar as palabras amodo e repetilas aumentando a velocidade para 
descubrir cales son máis difíciles de pronunciar 

    -Usar a acentuación das palabras e a demarcación clara de sílabas para facilitar 
a pronunciación desta clase de palabras 

    -Repasar e ampliar o léxico dos campos semánticos “falar” e “comunicación” 

    -Interpretar chistes gráficos 

    -Escoitar dúas maneiras de contar o mesmo chiste: ¿por que contado dunha 
maneira o chiste falla, e contado da outra maneira ten gracia? 

    -Buscar no Internet chistes alemáns que atope graciosos para aprendelos e 
contalos no grupo 

 

 

Novembro 

 

CONTINUACIÓN UNIDADE 5 

 

  Unidade 6                Immer erreichbar (Aspekte Neu C1, Kapitel 2, Modul 1) 

Tema     A dispoñibilidade permanente como nova cultura laboral por mor das TIC 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Ser quen de falar e opinar sobre o tema da dispoñibilidade por mor das TIC 

    -Ser quen de describir os problemas derivados desta nova cultura do traballo 
para a vida privada 

    -Entender opinións de expertos sobre o tema da dispoñibilidade permanente por 
mor das TIC 

 

Competencias 

e  

contidos 

 Socioculturais e sociolingüísticas 

     -A cultura de traballo da dispoñibilidade permanente por mor das TIC nas 
sociedades modernas 

 Estratéxicas 

     -Anotar informacións de textos orais e escritos para resumir e expoñer a 
información nas propias palabras (mediación) 

 Discursivas 

     -Enquisa na rúa sobre a dispoñibilidade permanente por mor do teléfono móbil 

     -Opinións de expertas en innovación e comunicación sobre o tema da 
dispoñibilidade permanente por mor das TIC 
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 Sintácticas 

     -O estilo indirecto 

Actividades     -Explicación do que significa a expresión erreichbar sein e poñer exemplos para 
presentar o tema da dispoñibilidade permanente por mor das TIC e teléfono móbil 

    -Enquisa no grupo sobre os costumes e prácticas do alumnado relativos ao tema 

    -Escoitar unha enquisa na rúa sobre o tema da dispoñibilidade por mor do 
teléfono móbil e tomar notas para resumir as opinións da xente 

    -Ler as declaracións de expertas en innovación e comunicación sobre a 
dispoñibilidade permanente como nova cultura laboral por mor das TIC e anotar 
palabras clave para facer un resumo oral 

    -Debater no grupo unha serie de propostas relativas ao tema da dispoñibilidade 
permanente e as TIC 

 

 

  Unidade 7                Gib Contra! (Aspekte Neu C1, Kapitel 2, Modul 2) 

Tema     Uso da linguaxe para defenderse de acoso e agresións psicolóxicas 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Coñecer xiros e expresións sobre o comportamento verbal agresivo 

-Entender unha entrevista sobre o uso da linguaxe como “arma de autodefensa” 
fronte ás agresións verbais 

    -Aprender sobre a existencia de distintos tipos de estratexias defensivas para 
facer fronte a estas agresións 

 

Competencias 

e  

contidos 

 Estratéxicas 

     -Comprensión oral selectiva 

 Discursivas 

     -Entrevista radiofónica sobre agresións verbais e estratexias para defenderse 

 Léxicas 

     -Xiros e expresións para describir conflitos, agresións verbais e malas intencións 

Actividades     -Aprender xiros e expresións relacionados coa agresividade verbal 

    -Aprender expresións para describir agresións verbais, situacións de 
marxinalización e facer fronte a agresións 

    -Aclaración no grupo do significado dos termos schlagfertig e Schlagfertigkeit e a 
súa relación co uso da linguaxe como “arma de autodefensa” 

    -Escoitar unha entrevista a un “coach de comunicación” sobre o uso de 
estratexias verbais para defenderse de burlas e acoso 

    -Escoitar de novo un fragmento da entrevista sobre as diversas clases de 
estratexias defensivas 
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    -Describir as situacións representadas nunha serie de imaxes, e valorar o 
comportamento das persoas 

    -Explicar cales das estratexias defensivas expostas na entrevista usaría nestas 
situacións 

 

 

Decembro 

 

  Unidade 8                Sprachen lernen (Aspekte Neu C1, Kapitel 2, Modul 3) 

Tema     Aprender linguas 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Entender un texto sobre adquisición e aprendizaxe de linguas en nenos e 
adultos 

    -Comprender as diferencias de expresión da información no Nominalstil con 
respecto  ao Verbalstil como características do rexistro formal da lingua 

    -Ser quen de entender e empregar o Nominalstil 

 

Competencias 

e  

contidos 

 Estratéxicas 

     -Tomar notas dun texto para extraer información relevante e explicar esta nas 
propias palabras (mediación) 

 Discursivas 

     -Texto informativo en linguaxe formal e estilo nominal sobre aprendizaxe e 
adquisición da linguaxe 

     -Comentarios ao texto producidos polos alumnos 

-Versión simplificada do texto informativo con léxico sinxelo e estilo verbal 

 Sintácticas 

     -O Nominalstil 

 Léxicas 

     -Adquisición e aprendizaxe de linguas 

Actividades     -Facer unha posta en común sobre como, cando, onde e para que se aprenden 
linguas, diferenciando a lingua materna das linguas estranxeiras 

    -Ler un texto informativo (sen as burbullas) sobre a adquisición da linguaxe nos 
nenos e a aprendizaxe de linguas por adultos, e tomar notas sobre información 
interesante 

    -Escribir pequenos comentarios sobre a información adquirida comparándoa coa 
experiencia persoal ou ideas previas sobre a aprendizaxe da lingua 

    -Volver ler o texto coas burbullas e comparalo cos comentarios producidos para 
introducir o tema das diferencias entre o estilo verbal e o nominal 
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  Unidade 9                 Sag mal was! (Aspekte Neu C1, Kursbuch, Kapitel 2, Modul 4) 

Tema     Dialectos do alemán 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Coñecer os dialectos do alemán 

    -Entender informacións orais sobre os dialectos do alemán e explicar 
circunstancias relativas ao seu ámbito de uso e o status social tradicionalmente 
asociado aos mesmos 

    -Entender un texto sobre a popularidade actual dos dialectos do alemán 

    -Comentar a información interesante contida no texto 

    -Debater sobre a necesidade de manter vivos os dialectos do alemán 

    -Aprender a escribir unha carta ao director sobre o tema dos dialectos do alemán 

 

Competencias 

e  

contidos 

 Socioculturais e sociolingüísticas 

    -A diversidade lingüística en Alemania: dialectos 

 Estratéxicas 

    -Informar sobre o dito en textos orais e escritos sobre os dialectos do alemán a 
partir de notas (mediación) 

    -Comprensión de lectura selectiva 

    -Escribir unha carta formal (carta ao director) seguindo un plan para elaborala 

 Funcionais 

     -Estruturas usadas nun debate formal para expresar a propia opinión, 
argumentar, expresar acordo ou desacordo cunha afirmación 

 Discursivas 

     -Artigo de prensa sobre dialectos do alemán 

     -Debate formal 

     -Carta formal (carta ao director) 

Actividades     -Comparar a situación de diversidade lingüística de España coa de Alemania e 
definir as similitudes e diferencias 

    -Escoitar distintos exemplos de dialectos do alemán e identificar as rexións onde 
se falan 

    -Volver escoitar os textos e anotar información sobre os ámbitos sociais nos que 
se empregan, así como sobre o seu posible vínculo co status social do falante 

    -Usar as notas para explicar a situación dos dialectos do alemán (mediación) 

    -Ler un artigo dunha revista sobre a recente popularidade dos dialectos alemáns 
e marcar a resposta correcta nunhas cuestións de selección múltiple 

    -Volver ler o artigo e anotar información interesante sobre o tema en follas. 
Intercambiar as follas cos compañeiros do grupo, que len as anotacións e as 
comentan 

    -Debater no grupo sobre o tema “Os dialectos forman parte da cultura e deben 
conservarse” (estruturas) 
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    -Ler textos informativos sobre os dialectos; escoller un deles e redactar unha 
carta ao director na que dan a súa opinión sobre o texto 

 

 

Xaneiro 

 

  Unidade 10              An die Arbeit! (Aspekte Neu C1, Kapitel 3, Vor dem Start / Auftakt / 
Aussprache) 

Tema     O mundo laboral: traballos, profesións e empresas 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Identificar e expresar emocións diversas mediante a entoación e interxeccións 
axeitadas 

    -Ampliar o léxico relativo a profesións e o mundo do traballo 

    -Entender ofertas de emprego e identificar o tipo de empresas que fan a 
demanda 

    -Entender descricións orais de traballos onde se fala dos requisitos e 
responsabilidades requiridas 

 

Competencias 

e  

contidos 

  Estratéxicas 

     -Comprensión lectora detallada (ler entre liñas) 

     -Comprensión oral selectiva 

     -Tomar notas de textos orais coa información requirida e expoñela (mediación) 

 Discursivas 

     -Ofertas de emprego 

     -Descricións de traballos 

 Léxicas 

     -Interxeccións ah!, aha!, soso!, achso!, jaja! e oh! 

     -Léxico de profesións e actividades laborais 

     -Funcionamento dunha empresa 

 Fonético-fonolóxicas e ortotipográficas 

     -Entoación e emocións reforzadas con interxeccións 

Actividades     -Escoitar pequenos diálogos e identificar as emocións expresadas no ton de voz 
e as interxeccións ah!, aha!, soso! e achso!  

    -Escoitar e repetir os diálogos anteriores en parella 

    -Escoitar exclamacións con ah!, jaja! e oh! e marcar as emocións que expresan 

    -Escoitar e repetir as exclamacións anteriores 

    -Repasar e ampliar léxico das profesións e do mundo laboral 

    -Aprender léxico do funcionamento dunha empresa 
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    -Ler ofertas de emprego e tentar de descubrir a que ramo pertencen as empresas 
e que profesionais demandan 

    -Escoitar descricións de ocupacións laborais e as cualificacións que se esixen 
nelas 

 

 

  Unidade 11               Ein bunter Lebenslauf (Aspekte Neu C1, Kapitel 3, Modul 1) 

Tema     Solicitudes de emprego 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Entender un texto informativo sobre criterios de selección dos departamentos de 
recursos humanos 

    -Explicar nas propias palabras os criterios dos departamentos e o motivo dos 
mesmos 

    -Entender unha entrevista sobre consellos para elaborar cartas de presentación e 
currículos 

    -Ser quen de redactar unha carta de presentación para unha entrevista laboral 

 

Competencias 

e  

contidos 

 Estratéxicas 

     -Comprensión lectora selectiva: tomar notas para extraer información requirida 

     -Usar as notas para expoñer a información requirida (mediación) 

     -Comprensión oral selectiva: completar un cuestionario marcando as 
informacións correctas 

     -Id.: escoitar un texto e anotar as respostas correctas a un cuestionario 

     -Escribir unha carta de presentación seguindo un plano de redacción 

 Discursivas 

     -Texto informativo sobre a redacción dun curriculum vitae 

     -Entrevista radiofónica a un xefe de persoal sobre a elaboración de currículos  

     -Carta de presentación para unha entrevista de traballo 

 Sintácticas 

     -Oracións completivas de suxeito e complemento directo 

Actividades     -Ler un texto informativo sobre criterios de selección dos departamentos de 
recursos humanos 

    -Escoitar unha entrevista a un xefe de persoal con consellos para elaborar cartas 
de presentación e currículos 

    -Escribir unha carta de presentación para un posto como profesor de español 
seguindo un modelo e un plano de redacción 

 

 

 



 

 

P
á
x
in

a
1
5
8
 

Febreiro 

 

CONTINUACIÓN UNIDADE 11 

 

  Unidade 12               Multitasking (Aspekte Neu C1, Kapitel 3, Modul 3) 

Tema      Traballo e condicións óptimas para realizar tarefas satisfactoriamente 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Entender un artigo de divulgación científica sobre “multitasking” (facer varias 
cousas á vez) 

    -Resumir e explicar nas propias palabras o contido do artigo 

    -Entender e explicar refráns alemáns sobre as presas no traballo 

    -Discutir sobre as conclusións para a mellora do propio rendemento laboral do 
artigo sobre “multitasking” 

Competencias 

e  

contidos 

 Socioculturais e sociolingüísticos 

     -Refrans alemáns sobre as presas no traballo 

 Estratéxicas 

     -Tomar notas para mediación oral 

 Funcionais 

     -Estruturas para reproducir a información contida nun texto (mediación) 

     -Formular recomendacións 

 Discursivas 

     -Texto periodístico de divulgación científica 

     -Refráns alemáns 

 Sintácticas 

     -Oracións de relativo con was e wo(r) + Präposition 

 Léxicas 

     -Termos da psicoloxía e da neuroloxía 

Actividades     -Falar sobre os propios hábitos de traballo 

    -Ler un artigo de divulgación científica sobre “multitasking” 

    -Resumir e explicar oralmente a información contida no artigo 

    -Ler e interpretar refráns alemáns sobre as presas no traballo 

    -Falar sobre as conclusións do artigo no canto aos efectos na calidade do traballo 
do “multitasking” 
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  Unidade 13             Soft Skills (Aspekte Neu C1, Kapitel 3, Modul 4) 

Tema    Cualificacións esixidas aos aspirantes a un posto de traballo no mundo laboral 
actual 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Ser quen de entender as cualificacións esixidas, ou “soft skills”, para un posto 
nas ofertas de emprego 

    -Entender unha entrevista radiofónica sobre o tema das “soft skills” 

    -Entender un texto informativo sobre a preparación profesional para entrevistas 
de traballo 

    -Explicar a información contida nun texto informativo sobre a preparación 
profesional para entrevistas de traballo 

    -Coñecer e comparar as metodoloxías de recrutamento de persoal en Alemania 

    -Escribir un artigo explicativo breve sobre as “soft skills” 

    -Preparar e realizar unha exposición oral curta sobre algún tema relativo ás 
circunstancias actuais do mundo laboral 

Competencias 

e  

contidos 

 Socioculturais e sociolingüísticas 

     -O sistema de recrutamento de recursos humanos nas grandes empresas en 
Alemania (Assessment Centers) 

     -Preparación para entrevistas persoais e procesos de selección laboral 
(“coaching” para entrevistas de traballo) 

 Estratéxicas 

     -Tomar notas escritas de textos orais 

     -Comprensión global e detallada de textos escritos 

     -Explicar nas propias palabras a información contida nun texto sobre “coaching” 
para entrevistas de traballo e o funcionamento dos Assessment Centers 
(mediación) 

     -Planificar e revisar unha produción escrita  

     -Preparar e executar unha exposición oral breve 

 Discursivas 

    -Entrevista radiofónica 

    -Guías sobre o tema preparación para entrevistas de traballo 

    -Estrutura dunha exposición oral 

 Léxicas 

     -Léxico relativo a cualidades persoais, sociais e profesionais nas ofertas de 
emprego (“soft skills”) 

Actividades     -Describir e interpretar oralmente unha imaxe 

    -Analizar a estrutura lexical da terminoloxía moderna descritiva de cualidades 
requiridas no mercado laboral actual 

    -Escoitar unha entrevista radiofónica sobre as “soft skills” 

    -Ler dous textos sobre preparación para entrevistas de traballo e selección de 
persoal 

    -Explicar a información contida nos dous textos sobre preparación para 
entrevistas de traballo e selección de persoal 
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    -Escribir un breve artigo sobre “soft skills” e revisalo 

    -Preparar e realizar unha exposición curta sobre diversos aspectos do mundo do 
traballo actual 

 

 

Marzo 

 

  Unidade 14              Wirtschaftsgipfel (Aspekte Neu C1, Kapitel 4, Vor dem Start / Auftakt /  

                                   Aussprache) 

Tema     Economía, finanzas e comercio 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Coñecer o léxico e os conceptos fundamentais da economía moderna 

    -Ser quen de desprazar partes da oración e empregar a entoación apropiada 
para dar énfase a unha información 

Competencias 

e  

contidos 

  Sintácticas 

     -Énfase e estrutura tópico-comentario para resaltar partes da oración 

 Léxicas 

     -Termos da economía, finanzas e comercio 

 Fonético-fonolóxicas e ortotipográficas 

     -Entoación e modificación de estruturas sintácticas para enfatizar información 
nas oracións 

Actividades     -Exercicios de aprendizaxe do léxico da economía 

    -Xogo de taboleiro con preguntas e respostas sobre temas económicos 

    -Exercicios de pronunciación 

 

 

  Unidade 15              Vom Kohlenpott… (Aspekte Neu C1, Kapitel 4, Modul 1) 

Tema     Industria 

O 

B 

X 

E 

    -Entender unha conferencia sobre procesos económicos e de desenvolvemento 
industrial na zona do Ruhr 

    -Entender un texto sobre a rexión Rin-Meno 

    -Facer unha presentación sobre unha rexión industrial española 
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C 

T 

I 

V 

O 

S 

Competencias 

e  

contidos 

 Socioculturais e sociolingüísticas 

    -As rexións industriais alemás  

 Estratéxicas 

    -Comprensión detallada 

    -Tomar notas sobre información relevante nunha exposición oral 

    -Usar notas e imaxes nunha presentación 

 Discursivas 

     -Conferencia 

 Sintácticas 

     -Repaso dos tempos do Präteritum e Plusquamperfekt 

     -Repaso dos conectores e oracións temporais do alemán 

     -Transformación de oracións temporais en sintagmas preposicionais 
(nominalización) 

 Léxicas 

     -Léxico sobre actividades industriais 

Actividades     -Escoitar unha conferencia sobre unha rexión industrial de Alemania 

    -Ler un texto sobre a descuberta e historia do carbón 

    -Ler un texto sobre a rexión Rin-Meno 

    -Facer unha presentación sobre unha rexión industrial española 

 

 

  Unidade 16          Die Welt ist ein Dorf (Aspekte Neu C1, Kapitel 4, Modul 3) 

Tema Economía e o fenómeno da globalización 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Entender explicacións relativas a fenómenos económicos en entrevistas 
radiofónicas 

    -Saber definir conceptos e ideas 

    -Entender a información esencial sobre fenómenos económicos contida en textos 
escritos e ser quen de explicarllos a outras persoas 
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Competencias 

e  

contidos 

 Socioculturais e sociolingüísticas 

     -O fenómeno da globalización económica 

 Estratéxicas 

     -Comprensión global e detallada 

     -Explicar nas propias palabras conceptos descritos nunha entrevista radiofónica 
(mediación) 

     -Extraer e resumir a información relevante de entradas de blog para expoñela 
nas propias palabras (mediación) 

     -Facer notas sobre información relevante en textos orais e escritos 

 Funcionais 

     -Estruturas para definir conceptos e fenómenos 

 Discursivas 

     -Entrevista radiofónica 

     -Entradas de blogs 

 Sintácticas 

     -Repaso dos conectores e oracións causais e modais 

     -Transformación de oracións causais e modais a sintagmas preposicionais 
(nominalización) 

 Léxicas 

     -Economía, comercio e servizos 

Actividades     -Escoitar unha entrevista radiofónica sobre a globalización 

    -Definir o fenómeno da globalización 

    -Ler dous textos sobre a globalización e resumilo para transferir a información 
relevante a un compañeiro 

 

 

  Unidade 17             Wer soll das bezahlen? (Aspekte Neu C1, Kapitel 4, Modul 4) 

Tema    Obtención de capital para financiar proxectos  

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Entender e explicar conceptos básicos de finanzas 

    -Comprender textos explicativos sobre “crowdfunding” 

    -Comprender a información contida nun proxecto nunha plataforma de 
crowdfunding 

    -Redactar un proxecto de “crowdfunding” 

    -Entender unha conferencia sobre como negociar financiamento para un proxecto 
empresarial cun banco 

    -Escribir unha carta formal de agradecemento 

Competencias 

e  

 Socioculturais e sociolingüísticas 

     -”Crowdfunding” 
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contidos      -Negociacións cos bancos para obter financiamento para proxectos empresariais 

 Estratéxicas 

     -Comprensión global; resumir nunha frase o tema dun texto informativo 

     -Facer notas sobre os puntos principais expostos nunha conferencia 

 Discursivas 

     -Texto informativo sobre “crowdfunding” 

     -Descrición dun proxecto nunha plataforma de “crowdfunding” 

     -Conferencia sobre a obtención de financiamento para ideas de negocios nos 
bancos 

     -Carta formal de agradecemento (correo electrónico) 

 Léxicas 

     -Léxico financeiro, crédito e capitalización de ideas de negocio 

Actividades     -Ler definicións de termos financeiros 

    -Definir e explicar termos financeiros 

    -Ler un texto sobre “crowdfunding” e explicar o contido 

    -Ler a descrición dun proxecto nunha plataforma de “crowdfunding” 

    -Redactar un proxecto de “crowdfunding” para unha idea propia 

    -Escoitar unha conferencia sobre como negociar cos bancos para obter capital 
para un proxecto empresarial 

    -Redactar unha carta formal de agradecemento (correo electrónico) 

 

 

Abril 

 

CONTINUACIÓN UNIDADE 17 

 

  Unidade 18              Ziele (Aspekte Neu C1, Kapitel 5, Vor dem Start / Auftakt / Aussprache) 

Tema     Falar de intencións e propósitos 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Pronunciar correctamente os inicios vocálicos das sílabas de palabras alemás 

    -Entender e ser quen de explicar os soños, desexos e fins das persoas 

    -Redactar unha entrada de blog sobre os propios soños, desexos e fins 

    -Entender e comentar citas de personalidades famosas 

Competencias  Socioculturais e sociolingüísticas 
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e  

contidos 

     -Tres personalidades da cultura alemá 

 Estratéxicas 

     -Comprensión detallada de textos escritos para identificar ao autor 

     -Explicar o sentido de citas nas propias palabras (mediación) e comentalas 

 Discursivas 

    -Entradas de blogs 

    -Citas de famosos 

 Léxicas 

     -Formulación de intencións e propósitos, realización de intencións 

 Fonético-fonolóxicas e ortotipográficas 

     -Pronuncia da consoante exectiva (Knacklaut) diante de vogais e ditongos 

Actividades     -Aprender a pronunciar a consoante exectiva (Knacklaut) 

    -Repasar e ampliar o léxico relativo á expresión de intencións e propósitos 

    -Ler textos sobre soños, desexos e obxectivos de diversas persoas e 
indentificalas 

    -Escribir un texto curto (entrada de blog) sobre os propios soños, desexos e 
obxectivos 

    -Ler e comentar citas de personalidades das artes artes e das ciencias sobre 
acadar  fins 

 

 

  Unidade 19              Vernetzt (Aspekte Neu C1, Kapitel 5, Modul 1) 

Tema    TIC e redes sociais 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

   -Entender un texto escrito sobre os aspectos positivos e negativos das redes 
sociais 

   -Escribir unha carta ao director coa propia opinión razoada sobre os aspectos 
positivos e negativos das redes sociais 

   -Facer recomendacións sobre un uso seguro das redes sociais para presentar na 
clase 

Competencias 

e  

contidos 

 Estratéxicas 

    -Como redactar unha carta ao director 

 Funcionais 

    -Estruturas para expresar coincidencia o discrepancia cunha opinión 

    -Estruturas para expresar a propia opinión 

    -Estruturas argumentativas para comparar vantaxes e desvantaxes de algo 
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 Discursivas 

    -Entrevista escrita 

    -Carta ao director 

 Sintácticas 

    -Transformación de oracións consecutivas negativas en construcións con zu ... 
um zu e zu ... als dass 

 Léxicas 

    -TIC e redes sociais 

Actividades     -Facer unha enquisa entre os alumnos sobre o sei uso de redes sociais 

    -Ler opinións sobre as redes sociais para explicalas nas propias palabras e 
comentalas 

    -Ler unha entrevista a un experto sobre as redes sociais 

    -Elaborar recomendacións sobre un uso seguro das redes sociais para presentar 
na clase 

    -Escribir unha carta ao director sobre a entrevista 

 

 

Maio 

 

  Unidade 20              Der Weg ist das Ziel (Aspekte Neu C1, Kapitel 5, Modul 2)  

Tema     Consellos para cambiar a unha profesión máis satisfactoria 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Entender unha entrevista radiofónica sobre sentarse novas metas profesionais e 
cambiar de profesión 

    -Entender unha guía sobre como evitar o fracaso ao realizar as propias metas 
profesionais 

    -Ser quen de expoñer un plan e consultalo con outras persoas 

 

Competencias 

e  

contidos 

  Estratéxicas 

     -Comprensión oral selectiva 

 Funcionais 

     -Estruturas para falar dun proxecto, dar consellos e discutir sobre os mesmos 

 Discursivas 

     -Entrevista radiofónica sobre cambios de profesión 

     -Guía breve sobre como evitar o fracaso ao realizar as propias metas 
profesionais 
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 Léxicas 

     -Xiros e expresións coa palabra Ziel (meta) en torno a acadar, fallar, etc. a meta 

     -Xiros e expresións coa palabra Plan 

Actividades     -Aprender xiros e expresións coa palabra Ziel (meta) 

    -Escoitar a primeira parte dunha entrevista radiofónica sobre o tema “metas 
profesionais” e completar un resume deste segmento da entrevista 

    -Escoitar a segunda parte da entrevista e tomar notas sobre os consellos do 
entrevistado para ter éxito no cambio de profesión 

    -Ler unha pequena guía sobre como evitar o fracaso ao realizar as propias metas 
profesionais 

    -Facer un plan para acadar unha determinada meta relacionada con algo 
importante na súa vida  respondendo a unha serie de preguntas e presentalo a un 
compañeiro 

    -Consultar co compañeiro os aspectos do plan e discutir os consellos 

 

 

  Unidade 21             Ab morgen! (Aspekte Neu C1, Kapitel 5, Modul 3) 

Tema    Facer o propósito de cambiar malos hábitos 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Entender un artigo sobre propósitos de aninovo 

    -Discutir se é difícil cumprir os bos propósitos e facer recomendacións e dar 
consellos sobre como cambiar malos hábitos 

    -Escribir un correo electrónico de resposta facendo recomendacións para 
mellorar hábitos de vida 

    -Entender unha enquisa na rúa sobre o tema dos bos propósitos 

Competencias 

e  

contidos 

 Socioculturais e sociolingüísticas 

     -Os propósitos de aninovo 

 Funcionais 

     -Estruturas para dar consellos e facer suxestións 

 Discursivas 

     -Artigo de prensa 

     -Correo electrónico privado 

     -Enquisa 

 Sintácticas 

     -Repaso das oracións concesivas e finais 

     -Transformación de oracións concesivas e finais en sintagmas preposicionais 
(nominalización) 
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 Léxicas 

     -Formulación de intencións e propósitos, realización de intencións 

Actividades     -Enquisa: que son os típicos bos propósitos que se fan en aninovo 

    -Discutir se é difícil cumprir os bos propósitos e cambiar malos hábitos 

    -Ler un artigo sobre os bos propósitos 

    -Escribir un correo electrónico de resposta a un amigo que solicita consellos para 
cambiar malos hábitos 

    -Discutir consellos para lograr cumprir o abandono de malos hábitos 

    -Escoitar unha enquisa na rúa sobre o tema dos bos propósitos 

 

 

 

 

7.7. Recursos de aprendizaxe para o nivel 

7.7.1. Bibliografía 

 

Libros de texto 

ASPEKTE neu C1, Lehrbuch + Arbeitsbuch Teil 1, Ed. Klett-Langenscheidt ISBN 9783126050371 

 

Lectura recomendada 

AM KÜRZEREN ENDE DER SONNENALLE, de Thomas Brussig Editorial Fischer Tb 14847 

 

Materiais complementarios recomendados 

DICCIONARIO MONOLINGÜE „DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE“, Editorial Langenscheidt ISBN 
3-468-49028-3 

DEUTSCH ÜBEN BAND 3 / 4 “WEG MIT DEN TYPISCHEN FEHLERN”, Editorial Hueber, ISBN 
007451-8 

 

DEUTSCH ÜBEN BAND 5 / 6 „SAG’S BESSER“, Editorial Hueber, ISBN 007453-5 

 

VERBOS ALEMANES. DICIONARIO DE CONJUGACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN, de Braucek, B. / 
Castell, A. Ed. Idiomas, 2002, ISBN 84-8141-025-X 

 

MITTELPUNKT B2 Grammatiktrainer, ISBN 978-3-12-676603-6; (identisch mit: 3-12-676603-X) 

 

MITTELPUNKT B2 Intensivtrainer. Übungsheft Lese- und Hörverstehen + Audio-CD ; ISBN 978-3-12-
676604-3 (identisch mit: 3-12-676604-8) 
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7.7.2. Recursos didácticos aportados polo profesorado 

Ao longo do curso o profesorado aportará así mesmo materiais axeitados ao desenvolvemento das 
actividades de ensino - aprendizaxe co obxectivo de repasar contidos, profundar neles, presentar 
novos contidos etc. 

Os materiais extra poden consistir en: 
● follas de exercicios ben elaboradas polo profesor, ben fotocopiadas doutros manuais 
● tests de repaso 
● películas e anuncios publicitarios en soporte audiovisual 
● cancións 
● poemas e adiviñas 
● apoio xeral e diversificado por medio de Internet, etc. 

 

7.7.3. Materiais elaborados polo alumnado 

Ademais de redaccións, os alumnos tamén elaborarán outros tipos de textos como guións con 
preguntas para entrevistas na clase, contos, textos publicitarios, etc. 

En consonancia coa metodoloxía de aprendizaxe por tarefas e a través da acción postulada no 
MECRL, o alumnado poderá tamén elaborar no marco de proxectos murais e carteis para colgar na 
aula, guións para entrevistas na clase ou similares. 

 

 

7.7.4. Uso das TIC 

Facilitarase ao alumnado información sobre ligazóns a páxinas de Internet destinadas á 
autoaprendizaxe e tests (por exemplo na páxina do Instituto Goethe); información sociocultural sobre 
os países de fala alemá (páxinas específicas dedicadas por exemplo a cociña, festas e tradicións, 
etc.; publicacións periódicas online e as principais emisoras de televisión e radio en Internet). O 
profesorado asistirá os alumnos no acceso e utilización destas páxinas. 

 

 

8. AVANZADO C1.2. 

 

8.1. Descrición do nivel avanzado C1 

O alumnado que supere o nivel avanzado C1 poderá comunicarse case sen  esforzo, dun xeito fluido e 
espontáneo nos ámbitos persoal e público, así como en actividades específicas nos campos académico 
e profesional. Comprenderá a información importante e os aspectos e detalles relevantes dunha ampla 
gama de textos orais, e tamén será capaz de entender opinións e actitudes tanto implícitas como 
explícitas. Comprenderá en detalle textos escritos, extensos e conceptualmente complexos, sempre que 
poida reler determinadas partes do texto; será quen de producir textos escritos ben estruturados e sobre 
temas de certa complexidade. Empregará, de maneira correcta, estruturas, mecanismos de cohesión e 
un léxico axeitado e variado para resaltar, sintetizar,  ampliar  e  defender puntos de vista, que permitan 
rematar a produción cunha conclusión argumentada. 

O alumnado que acade este nivel disporá dun bo coñecemento da lingua e dun repertorio de 
expresións idiomáticas que lle permitan apreciar, expresar e transmitir matices de significados. 
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8.2. Obxectivos xerais. Competencias 

 

OBXECTIVOS DO NIVEL C1.2 

 

No nivel C.1.2. cómpre acadar na súa totalidade e dun xeito integral todos os obxectivos xerais que se 
relacionan a continuación debido a que xa foron incorporados no nivel anterior, o C.1.1. 

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. 
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. 
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. 
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 convención 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. 
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 flexibillidade, corrección 
e eficacia unha ampla gama de textos orais ou escritos complexos. 

 

 

 

 

8.3. Obxectivos específicos por destrezas 

 

 

OBXECTIVOS DO NIVEL C1.2 

No nivel C.1.2. cómpre acadar na súa totalidade e dun xeito integral todos os obxectivos específicos que se 
relacionaron e xa foron incorporados no nivel anterior, o C.1.1. 



 

 

P
á
x
in

a
1
7
0
 

ACTIVIDADES DE  
COMPRENSIÓN 
DE 
TEXTOS ORAIS 

Comprender, independentemente da canle, a información específica en declaracións, 
mensaxes, anuncios e avisos detallados, aínda que poidan ter mala ou baixa calidade ou un 
son distorsionado. 
Comprender información complexa con condicións e advertencias, instrucións de 
funcionamento e especificacións de produtos, servizos, así como información sobre 
procedementos coñecidos ou menos habituais e sobre os asuntos relacionados coa súa 
profesión ou actividades académicas. 
Comprender con relativa facilidade a maioría das conferencias, charlas, coloquios, 
faladoiros e debates, sobre temas complexos de carácter público, profesional ou académico, 
entendendo en detalle os argumentos que se esgrimen. 
Comprender os detalles de conversacións e discusións de certa lonxitude entre terceiras 
persoas, mesmo sobre temas abstractos, complexos ou cos que non se está 
familiarizado/a, e captar a intención do que se di. 
Comprender conversacións de certa lonxitude nas que participa, aínda que non estean 
claramente estruturadas. 

Comprender, sen demasiado esforzo, unha ampla gama de programas de radio, televisión, 
obras de teatro ou espectáculos e películas que poidan conter linguaxe coloquial ou 
expresións idiomáticas. Identificar pormenores e actitudes implícitas entre os  e as falantes. 

ACTIVIDADES DE 
PRODUCIÓN E 
COPRODUCIÓN 
DE 
TEXTOS ORAIS 

Facer declaracións públicas con fluidez, case sen  esforzo e usando a entoación para 
transmitir o significado con precisión. 
Realizar presentacións claras e ben estruturadas, sobre un tema complexo, ampliando con 
subtemas, desenvolvendo ideas concretas e defendendo puntos de vista con argumentos e 
exemplos adecuados, apartándose cando sexa necesario do texto preparado  para continuar 
con aspectos propostos pola audiencia e rematar cunha conclusión apropiada, unha vez 
respondidas as preguntas finais. 
Participar nunha entrevista, como persoa entrevistadora ou persoa entrevistada, ampliando e 
desenvolvendo as ideas discutidas, utilizando mecanismos adecuados para manter o bo 
desenvolvemento do discurso. 
Participar en conversacións formais ou informais, cunha ou varias persoas interlocutoras, 
que traten  temas abstractos, complexos ou específicos. Facer un uso emocional ou 
humorístico do idioma, expresar as propias ideas e opinións con precisión, presentar liñas 
argumentais de maneira convincente e responder con eficacia. 

ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprender instrucións, indicacións, normativas, avisos ou outras informacións de carácter 
técnico e complexas, incluíndo algún detalle sobre condicións e advertencias, tanto se se 
relacionan coa propia especialidade coma se non, sempre que se poidan reler as seccións 
máis difíciles. 
Comprender alusións en notas, mensaxes e correspondencia persoal, que poidan tratar 
sobre temas complexos e presentar trazos específicos na súa estrutura ou no léxico (formato 
non habitual,  linguaxe coloquial, ton humorístico). 
Comprender a información contida en correspondencia formal de carácter profesional ou 
institucional, identificando os niveis de formalidade e as actitudes ou opinións implícitas. 
Comprender artigos, informes, actas, memorias e outros textos complexos do ámbito social, 
profesional ou académico e identificar detalles que denoten actitudes, sempre que se 
poidan volver ler as seccións difíciles. 
Comprender en detalle a información contida en textos de consulta de carácter profesional 
ou académico, en calquera soporte, sempre que se poidan volver ler as seccións difíciles. 
Comprender, en calquera soporte, as ideas e posturas expresadas en artigos ou outros 
textos xornalísticos de certa extensión, tanto de carácter  xeral como especializado, nos que 
se comentan e analizan puntos de vista ou opinións. 
Comprender textos literarios contemporáneos, escritos nunha variedade de lingua estándar 
e captar   a mensaxe, as ideas e as conclusións implícitas. 

ACTIVIDADES DE 
PRODUCIÓN E 
COPRODUCIÓN 
DE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Tomar notas durante unha conferencia, curso ou seminario que trate temas da súa 
especialidade, ou durante reunións no ámbito profesional, escribindo a información de 
maneira que as notas poderían ser útiles para outras persoas. 
Escribir correspondencia persoal en calquera  soporte e comunicarse en foros, relacionarse 
con flexibilidade e eficacia coas persoas destinatarias,   incluíndo usos de carácter emocional, 
alusivo e humorístico. 
Escribir correspondencia formal dirixida a institucións públicas ou privadas na que se fagan 
reclamacións ou demandas con certa complexidade e se empreguen os argumentos 
pertinentes para apoiar ou rebater posturas. 
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Escribir informes, memorias, artigos e ensaios claros e ben estruturados, sobre temas 
complexos en contornas de carácter público, académico ou profesional, resaltando as ideas 
principais, ampliando con subtemas e rematando cunha conclusión apropiada. 

ACTIVIDADES DE 
MEDIACIÓN 

Mediar entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas para transmitir oralmente ou por 
escrito unha ampla gama de textos sobre temas relacionados cos campos do seu interese 
persoal, da súa especialización ou dos ámbitos profesional e académico. 
Adaptar sen aparente dificultade o rexistro aos diferentes contextos de uso e manter unha 
expresión  e entoación que permitan transmitir o significado e aclarar posibles confusións. 
Levar a cabo transaccións, xestións e operacións, nas que se debe negociar a solución de 
conflitos, identificar as posturas, desenvolver argumentos,  facer concesións, utilizando unha 
linguaxe negociadora e afrontar dificultades imprevistas. 
Recoñecer significados complexos, en textos orais ou escritos, e adaptar o formato e contido 
en función das necesidades ou intereses do/a receptor/a e aclara r posibles confusións. 

 

8.4.  Competencias e contidos 

No nivel C.1.2. cómpre acadar na súa totalidade e dun xeito integral todas as competencias e contidos 
que se relacionan a continuación debido a que xa foron incorporados no nivel anterior, o C.1.1. 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS DO NIVEIS C1.1 e C1.2 

SOCIOCULTURAIS E              
SOCIOLINGÜÍSTICO S 

 

C1.1 e C1.2 

Fan referencia ao coñecemento e aplicación dos recursos que lle permitan ao 
alumnado comportarse e comunicarse con efectividade nos ámbitos académico e 
profesional, tendo en conta os aspectos socioculturais e sociolingüísticos. 

Teranse en conta os marcadores lingüísticos das relacións sociais, normas de 
cortesía, estereotipos, modismos e rexistros nas seguintes áreas: os servizos 
públicos, as condicións de vida, as relacións persoais, as convencións sociais, os 
valores e as crenzas. 

ESTRATÉXICOS  

 

C1.1 e C1.2 

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. 

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 a propia aprendizaxe establecendo os seus propios obxectivos a curto 

e a longo prazo. 
• Organizar o material de aprendizaxe cos instrumentos de apoio necesarios 

(manuais, caderno de aprendizaxe, aplicacións móbiles, ferramentas en liña…). 
• Regular e autoavaliar o propio proceso detectando os erros e os logros nas 

tarefas. 
• Utilizar todos os medios ao seu alcance (Internet, proxectos sobre diversos 

temas, axuda doutros/as interlocutores/as…). 
• Repetir, recoñecer e usar modelos de lingua etc. 
• Relacionar a información nova con coñecementos previos. 
• Deducir e establecer relacións entre as linguas coñecidas. 
• Resumir para comprender e producir textos orais ou escritos. 

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: 
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• Activar e procurar coñecementos previos sobre a lingua, a situación, os 
contidos, as persoas... 

• Informarse, se hai axudas visuais etc. 
• Identificar o tipo de texto para adaptalo á audiencia. 
• Tomar conciencia do que se quere aprender: do contido xeral, da información 

específica, da información polo miúdo. 
• Establecer hipóteses e inferir outros tipos de informacións a partir de elementos 

paratextuais (entoación, velocidade…) e extratextuais (imaxes, gráficos, 
fotografías…). 

• Restablecer e anticipar posicións en relación ao que segue no texto (palabra, 
frase, resposta…). 

• Reformular hipóteses sobre o contido e o contexto a partir da comprensión de 
novos elementos do propio texto, utilizando o seu coñecemento e experiencias. 

• Asegurar a comprensión, repetir o comprendido, preguntar sobre o dito, volver 
escoitar o texto tendo en conta determinados aspectos. 

• Solicitar repeticións, pedir que se explique unha palabra clave, dicir que non se 
entendeu. 

• Recoñecer as dificultades de comprensión, debido a posibles factores de 
distorsión, á velocidade coa que se expresa etc. 

FUNCIONAIS  

C1.1 e C1.2 

Fan referencia aos expoñentes que o alumnado precisa para desenvolver as funcións 
comunicativas nos diferentes contextos: 

Comprensión e expresión das seguintes funcións comunicativas ou actos de fala en 
contextos comunicativos específicos, tanto a través de actos de fala directos como 
indirectos, nunha ampla variedade de rexistros: 
Funcións ou actos de fala asertivos, relacionados coa expresión do coñecemento, 
da opinión, da crenza e da conxectura: expresar acordo e desacordo, expresar 
descoñecemento, expresar dúbida e escepticismo, expresar unha opinión, formular 
unha hipótese, supoñer, predicir... 
Funcións ou actos de fala que impliquen compromiso, relacionados coa 
expresión do ofrecemento, da intención, da vontade e da decisión: expresar a 
intención, a vontade e a decisión de facer ou non facer algo; ofrecer axuda; prometer 
e retractarse... 
Funcións ou actos de fala directivos, que teñen como finalidade dar unha 
instrución: ofrecer consello, advertir, dar instrucións, dar ou negar permiso, previr a 
alguén en contra de algo ou de alguén, prohibir, recomendar, lembrarlle algo a 
alguén, restrinxir e suplicar... 
Funcións ou actos de fala fáticos e solidarios, que se realizan para establecer ou 
manter o contacto persoal, social, académico e profesional e expresar actitudes con 
respecto aos/ás demais: aceptar ou declinar unha invitación, compadecerse, 
expresar condolencia, facer cumprimentos, interesarse por alguén ou por algo, pedir 
desculpas e rexeitar... 
Funcións ou actos de fala expresivos, cos que se expresan actitudes e 
sentimentos como resposta ante determinadas situacións: expresar admiración, 
ledicia, aprecio, simpatía, (des)confianza, (des)aprobación, decepción, (des)interese, 
resignación, temor, exculpar, lamentar, reprochar... 

DISCURSIVOS  

C1.1 e C1.2 

Fan referencia ao coñecemento, comprensión e aplicación das competencias 
discursivas que lle permitan ao alumnado producir e comprender textos coherentes 
con respecto ao contexto en que se producen e qu e presenten unha cohesión 
interna que facilite a súa comprensión. 

Traballarase a seguinte tipoloxía de textos orais: 

• Anuncios publicitarios complexos retransmitidos 
• Instrucións e indicacións detalladas 
• Conversas especializadas 
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• Reunións de traballo con vocabulario específico 
• Debates e discusións formais sobre temas complexos ou específicos 
• Entrevistas longas e complexas: de traballo, académicas... 
• Entrevistas xornalísticas de carácter divulgativo 
• Sondaxes e cuestionarios complexos 
• Audiovisuais 
• Conferencias, presentacións e declaracións públicas específicas e detalladas 
• Cancións 
• Representacións teatrais 
• Podcasts 
• Informativos 
• Clases gravadas 
• Páxinas web gobernamentais 

 

Traballarase a seguinte tipoloxía de textos escritos: 

• Correspondencia persoal e profesional especializada 
• Textos extensos da súa especialidade ou doutros ámbitos 
• Instrucións extensas 
• Textos xornalísticos informativos e de opinión sobre temas de actualidade 
• Textos literarios contemporáneos que poidan presentar certa complexidade 

lingüística, estrutural e temática 
• Textos de rexistro coloquial en forma de notas, cartas, correo electrónico etc., 

aínda que se apoien  excepcionalmente en modismos e fraseoloxía específica 
• Informacións, anuncios e slogans publicitarios 
• Textos que poidan amosar trazos non normativos 
• Textos de opinión ou ensaísticos sobre cuestións de actualidade ou sobre temas 

de interese xeral 
• Textos académicos ou profesionais relacionados ou non coa súa especialidade 
• Textos ensaísticos 

SINTÁCTICOS  

C1.1 e C1.2 

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.  

Consolidaranse todos os contidos sintácticos vistos nos niveis anteriores e incidirase 
nos seus usos e valores  especiais. Así mesmo, prestarase atención aos seguintes 
aspectos: 

 Formación de palabras: derivación e composición 
 Recoñecemento dos elementos da palabra e significado dos afixos 
 Usos das formas verbais e nominais na composición de textos e adecuación 

destas ao tipo de texto e ao  discurso 
 Correlación temporal na construción de textos orais e escritos 
 Usos sintácticos complexos 
 Disposición dos constituíntes oracionais: coñecemento das posibilidades de 

alteración da orde 
 Gramática textual: os procedementos de organización estrutural dos textos 

orais e escritos: focalizacións,  tematizacións, reformulacións etc. 
 Uso de mecanismos de cohesión para a organización de textos orais e 

escritos 
 

 

LÉXICOS  

C1.1 e C1.2 

Os contidos léxicos deberanse adaptar ás realidades socioculturais dos países das 
linguas obxecto de estudo e fan referencia á capacidade do alumnado para recoñecer, 
comprender e usar o léxico que lle permita desenvolverse nos temas que se relacionan. 

 

Consolidaranse todos os contidos léxicos vistos nos niveis anteriores e incidirase nos 
propios deste nivel. 

 Alimentación: tipos de dietas e procesos de alimentación, gastronomía típica, 
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establecementos de  restauración, tendencias en alimentación, produción 
agrícola... 

 Bens e servizos: inmobles, bens e servizos públicos e privados, individuais e 
colectivos, propiedade  intelectual... 

 Ciencia e tecnoloxía: avances científicos e tecnolóxicos, centros de investigación, 
sociedades científicas... 

 Compras e actividades comerciais: actividades de compra, venda e 
subrogación, rede bancaria, divisas e  formas de pagamento... 

 Cultura e actividades artísticas: música e danza, arquitectura, pintura e 
escultura, estilos e correntes artísticas, tendencias de vangarda, literatura, 
fotografía, cine e teatro, novas manifestacións artísticas, artesanía... 

 Economía e industria: finanzas e bolsa, impostos e renda, comercio, entidades 
e empresas, sistemas de produción... 

 Educación e actividades académicas: sistema educativo, profesionais da 
educación, estudos e titulacións, recursos, lexislación e regulamentos, 
actividades e innovacións, problemas e conflitos, tendencias... 

 Goberno, política e sociedade: organización política e de goberno, estrutura 
administrativa, organismos e servizos públicos, organizacións sociais, políticas e 
profesionais, conflitos e movementos sociais, xustiza, modas e tendencias 
sociais... 

 Identidade persoal: dimensión física e anímica, procedencia e localización 
xeográfica, características físicas, estilos de vida, carácter e valores persoais, 
sensacións e percepcións físicas... 

 Información e medios de comunicación: prensa, radio e televisión, Internet, 
publicidade e redes sociais... 

 Lecer e tempo libre: xogos, actividades deportivas, espectáculos, festas, 
hostalería, vacacións, ocio... 

 Relacións persoais e sociais: relacións familiares e de parentesco, 
relacións de amizade e inimizade,  formas de convivencia, agrupamentos e 
interaccións humanas, asociacións... 

 Relixión e filosofía: correntes filosóficas e relixiosas, institucións relixiosas... 
 Saúde, coidados físicos e atención sanitaria: estado de saúde e 

tratamentos médicos, procedementos cirúrxicos e terapias alternativas, material 
sanitario, consultas, sistemas sanitarios... 

 Traballo e actividades profesionais: tipos de traballo e tarefas, novas 
modalidades de emprego, condicións e contratos laborais, asociacións sindicais, 
seguridade e riscos laborais... 

 Viaxes e estancias no estranxeiro: turismo, modas e tendencias turísticas, 
trámites coa administración e  burocráticos durante estadías no estranxeiro... 

 Vivenda, fogar e contorna: tipos de hábitat, a organización urbana, a 
localización no espazo, a construción, compra e alugueiro, equipamento, 
decoración e mantemento, a contorna sociocultural, física e económica... 

 Xeografía, natureza e medio rural: accidentes xeográficos, movementos 
migratorios, paisaxe urbana e rural, natureza, ecoloxía e problemas ambientais... 

FONÉTICO- 
FONOLÓXICOS E 
ORTOTIPOGRÁFICOS 

 

C1.1 e C1.2 

Fan referencia á capacidade do alumnado para recoñecer, seleccionar e producir os 
patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación frecuente (aínda que sexa 
perceptible o acento estranxeiro), así como os elementos gráficos e as convencións 
ortográficas.. 

Consolidaranse todos os contidos fonético-fonolóxicos e ortotipográficos vistos nos 
niveis anteriores e incidirase nos propios deste nivel. 
 

 A énfase 
 A entoación e os cambios de ton 

 Os patróns característicos de tons vinculados a intencións comunicativas 
específicas (ironía, sarcasmo,  humor…) 

 Os patróns melódicos específicos dalgunhas estruturas sintácticas 
 Secuencias sinxelas cunha entoación característica (refráns, poemas...) 

 A correspondencia entre unidades melódicas e a puntuación 
 O recoñecemento das variantes diatópicas e diastráticas máis estendidas 
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 As convencións de distribución e organización do texto 
 As abreviaturas, siglas, símbolos e acrónimos de uso común 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P
á
x
in

a
1
7
6
 

8.5. Criterios de Avaliación 

No nivel C.1.2. cómpre acadar na súa totalidade e dun xeito integral todos os criterios de avaliación 
que se relacionan a continuación debido a que xa foron incorporados no nivel anterior, o C.1.1. 

 

AVALIACIÓN DO NIVEL C1 

ACTIVIDADES DE  
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 
 
 

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. 

ACTIVIDADES DE 
PRODUCIÓN E 
COPRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 

 
 

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  fluida 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 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 meta oral coherente e cohesionado a partir dunha 
diversidade de textos fonte (orais ou escritos).  
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. 
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ACTIVIDADES DE  
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

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. 
Comprende as intencións comunicativas expresadas mediante o uso 
dunha ampla gama de convencións ortotipográficas, tanto en soporte papel 
como dixital. 

ACTIVIDADES DE  
PRODUCCIÓN E 
COPRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

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 meta escrito coherente e cohesionado a partir de diversos 
textos fonte (orais ou escitos). 
Sabe facer unha cita e utiliza as referencias seguindo as convencións, 
segundo o ámbito e contexto comunicativos (p. e. 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. 

ACTIVIDADES DE 
MEDIACIÓN 

 

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 e a canle, sen alterar a información e as posturas orixinais. 
Produce un texto meta coherente e cohesionado a partir de diversos textos 
fonte (orais ou escritos). 
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 das persoas destinatarias.  
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. 
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8.5.1. Criterios de avaliación mínimos esixibles 

O alumno que adquiriu as competencias propias e os obxectivos do nivel C1, para  cada destreza, debe ser 
capaz de: 

 
Comprensión oral 

 

 Comprender información específica en declaracións e anuncios públicos que teñen pouca calidade e un son 
distorsionado; por exemplo, nunha estación ou nun estadio. 

 Comprender información técnica complexa, como, por exemplo, instrucións de funcionamento, 
especificacións de produtos e servizos cotiáns. 

 Comprender información complexa e consellos sobre todos os asuntos relacionados coa súa profesión ou 
as súas actividades académicas. 

 Comprender con relativa facilidade a maioría das conferencias, charlas, discusións e debates sobre temas 
complexos de carácter profesional ou académico. 

 Comprender unha ampla gama de material gravado e retransmitido, incluíndo algún uso fóra do habitual, e 
identificar pormenores e sutilezas como actitudes e relacións implícitas entre os falantes. 

 Comprender películas que conteñen unha cantidade considerable de argot ou linguaxe coloquial e de 
expresións idiomáticas. 

 Comprender os detalles de conversas e debates de certa lonxitude entre terceiras persoas, mesmo sobre 
temas abstractos, complexos ou descoñecidos, e captar a intención do que se di. 

 Comprender conversas de certa lonxitude nas que participa aínda que non estean claramente estructuradas 
e a relación entre as ideas sexa soamente implícita. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Expresión oral 

 Facer declaracións públicas con fluidez, casi sen esforzo, usando certa entoación para transmitir matices 
sutís de significado con precisión. 

 Realizar presentacións claras e ben estructuradas sobre un tema complexo, ampliando con certa extensión, 
integrando outros temas, desenvolvendo ideas concretas e defendendo os seus puntos de vista con ideas 
complementarias, motivos e exemplos adecuados, e terminando cunha conclusión apropriada, así como 
responder espontáneamente e sen apenas esforzo ás preguntas da audiencia. 

 

 

Interacción oral e mediación 

 Participar dunha maneira plena nunha entrevista, como entrevistador o entrevistado, ampliando e 
desenvolvendo as ideas discutidas con fluidez e sen apoio e facendo un bo uso das interxecións e outros 
mecanismos para expresar reaccións e manter o bo desenvolvemento do discurso. 

 En transaccións e intercambios para obter bens e servizos, negociar a solución de conflitos e desenvolver a 
súa argumentación no caso de danos e prexuízos, utilizando unha linguaxe persuasiva para reclamar unha 
indemnización, e establecer con claridade os límites de calquera concesión que estea disposto a realizar.  

 Participar activamente en conversas e discusións formais animadas e nas que se traten temas abstractos, 
complexos e descoñecidos, identificando con precisión os argumentos dos diferentes puntos de vista, 
argumentando a súa postura formalmente, con precisión e convicción, respondendo a preguntase 
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comentarios e contestando de forma fluida, espontánea e axeitada a argumentacións complexas contrarias. 

 Participar activamente en conversacións informais animadas que traten temas abstractos, complexos e 
descoñecidos, expresando as súas ideas e opinións con precisión, presentando liñas argumentais 
complexas de maneira convincente e respondendo ás mesmas con eficacia. 

 Mediar para dar información oralmente de un texto escrito de maneira precisa e chegar a acordos 

 

Comprensión escrita 

 Comprender con todo detalle instrucións extensas e complexas sobre aparatos e procedementos novos, 
tanto se as instrucións se relacionan coa súa especialidade coma se non, sempre quese poida volver ler as 
seccións difíciles. 

 Comprender calquera correspondencia facendo un uso esporádico do dicionario. 

 Comprender con todo detalle artigos, informes e outros textos extensos e complexos no ámbito social, 
profesional ou académico, e identificar detalles sutís que inclúan actitudes e opinións tanto implícitas como 
explícitas. 

 Comprender sen dificultade textos literarios contemporáneos extensos e captar a mensaxe, as ideas ou 
conclusións implícitas. 

  

  

  

Expresión escrita 

 Escribir informes, artigos e ensaios claros e ben estruturados sobre temas complexos resaltando as ideas 
principais, ampliando con certa extensión, defendendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos 
e exemplos adecuados, e remantando cunha conclusión apropiada. 

 Escribir textos de ficción de maneira clara, detallada e ben estruturada, cun estilo convincente, persoal e 
natural, apropiados para os lectores aos que vai dirixidos. 
Tomar notas detalladas durante unha conferencia, curso ou seminario que trate temas da súa especialidade, 
transcribindo a información de forma tan precisa e preto ao orixinal que as notas tamén poderían ser útiles 
para outras persoas 

. 

Interacción e mediación escrita 

 Escribir correspondencia persoal, independentemente do soporte, na que se expresa con claridade, detalle e 
precisión e relaciónase co destinatario con flexibilidade e eficacia, incluíndo usos de carácter emocional, 
alusivo e humorístico. 

 Escribir correspondencia formal coa corrección debida e axustándose ás convencións que requiren a 
situación, o destinatario e o formato. 

 Facer de intermediario para dar información por escrito dun texto de maneira precisa. 

 

 

8.6. Temporalización 

 

Tanto a secuenciación como a temporalización dos contidos enunciados a continuación poden estar suxeitas a 
modificacións ou adaptación segundo a decisión das coordinacións do curso e sempre que as condicións 
particulares dos grupos o requiran, de tal xeito que se poida garantir o cumprimento dos obxectivos fixados para 
o curso e nivel. 
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Setembro 

 

  Unidade 1               Aspekte Neu C1, Kapitel 6, Vor dem Start / Auftakt 

                                   Zu Risiken und Nebenwirkungen (Aspekte Neu C1, Kapitel 6, Modul 1) 

Tema    A saúde; remedios caseiros; o efecto placebo 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Ser quen de entender un test sobre hábitos de vida e saúde e realizalo 

    -Expresar a propia opinión sobre este tipo de tests nas revistas de saúde 

    -Falar de remedios caseiros e opinar sobre a súa utilidade 

    -Entender unha entrevista radiofónica sobre os placebos e resumir o seu contido 

Competencias 

e  

contidos 

 Socioculturais e sociolingüísticas 

     -Remedios caseiros 

 Estratéxicas 

     -Resumir a información dunha entrevista radiofónica a partir de notas 
(mediación) 

 Discursivas 

     -Entrevista radiofónica  

 Sintácticas 

     -Transformación de oracións con dass en oracións de infinitivo 

 Léxicas 

     -Léxico da saúde e terminoloxía médica 

Actividades -Repasar e ampliar léxico da saúde e terminoloxía médica 

-Facer un test sobre hábitos de vida e saúde e ler os resultados 

-Discutir sobre a utilidade deste tipo de tests e os motivos polos que son tan 
populares nas revistas de saúde 

-Describir remedios caseiros contra enfermidades comúns e discutir sobre a súa 
eficacia 

-Discutir o significado de xiros idiomáticos alemáns sobre sensacións de dor e 
malestar 

-Explicar o que é o efecto placebo 

-Escoitar unha entrevista radiofónica sobre o tema dos placebos e anotar a 
información relevante 

-Expoñer no grupo o que se aprendeu sobre os placebos facendo uso das notas 
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  Unidade 2                 Gesünder leben (Aspekte Neu C1, Kapitel 6, Modul 2) 

Tema    ¿Por que viven as mulleres máis ca os homes? Saúde e hábitos de vida en 
homes e mulleres 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Entender un texto sobre a saúde e as diferencias na expectativa de vida dos 
homes e mulleres 

    -Ser quen de expoñer a información contida nun gráfico 

Competencias 

e  

contidos 

 Socioculturais e sociolingüísticas 

     -Hábitos de vida e expectativa de vida nos países de cultura occidental 

 Estratéxicas 

     -Comprensión selectiva 

 Funcionais 

     -Estruturas para describir gráficos 

 Discursivas 

     -Artigo sobre a saúde e expectativa de vida dunha revista de divulgación 
científica 

     -Presentación e explicación de gráficos 

 Léxicas 

     -Léxico da saúde e terminoloxía médica 

     -Xiros idiomáticos para expresar estados de ánimo e emocións baseados en 
léxico das partes do corpo  

Actividades     -Ler un texto sobre a saúde e as diferencias na expectativa de vida dos homes e 
mulleres 

    -Escoitar dúas maneiras de explicar un gráfico e comparalas 

    -Preparar e realizar unha presentación dun gráfico tomando notas e 
seleccionando as estruturas propias 

    -Explicar xiros idiomáticos baseados na terminoloxía das partes do corpo 

 

 

Outubro 

 

  Unidade 3               Schmeckt’s noch? (Aspekte Neu C1, Kapitel 6, Modul 3) 
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Tema    Seguridade alimentaria 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Entender unha reportaxe sobre consumo e seguridade alimenticia dun periódico  

    -Comparar as actitudes sociais en Alemania e España no relativo á seguridade 
alimentaria 

    -Describir os propios hábitos de compra de produtos alimenticios 

Competencias 

e  

contidos 

 Socioculturais e sociolingüísticas 

     -Comparación entre Alemania e España na preocupación pola seguridade 
alimentaria 

 Estratéxicas 

     -Comprensión escrita xeral 

     -Comprensión oral selectiva 

 Discursivas 

     -Reportaxe de prensa sobre seguridade alimentaria 

     -Conversa informal sobre hábitos de compra de alimentos 

     -Redacción curta sobre os propios hábitos de compra 

 Sintácticas 

     -Transformación de oracións condicionais en sintagmas nominais 
(nominalización) 

 Léxicas 

     -Produción de alimentos, tratamento dos mesmos, produtos naturais 

Actividades     -Ler unha reportaxe sobre consumo e seguridade alimentaria dun periódico  

    -Falar sobre as similitudes e diferencias entre Alemania e España no canto aos 
hábitos de compra e consumo de alimentos  

    -Escoitar unha conversa de consumidores alemanes sobre a seguridade e 
calidade dos produtos alimenticios de distintos tipos de establecementos 

    -Escribir unha redacción curta sobre os propios hábitos e prefencias no tema do 
consumo de produtos bio  

 

 

  Unidade 4               Rundum gesund (Aspekte Neu C1, Kapitel 6, Modul 4) 

Tema    Wellness 

O 

B 

    -Entender noticias explicativas sobre o “wellness” e os tratamentos e 
establecementos onde se practica 
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X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Facer unha reseña crítica sobre o fenómeno do “wellness” 

    -Aprender a preparar e realizar unha ponencia curta sobre un tema da saúde 

Competencias 

e  

contidos 

 Socioculturais e sociolingüísticas 

     -A moda do “wellness” 

 Estratéxicas 

     -Comprensión lectora xeral 

     -Comprensión oral selectiva 

     -Elaboración dunha reseña crítica 

     -Preparación e realización dunha ponencia 

 Funcionais 

     -Estruturas para introducir o tema dun comentario escrito, dar a propia opinión 
sobre o tema tratado e dar argumentos en apoio da propia tese 

     -Estruturas usadas nunha ponencia 

 Discursivas 

     -Noticias breves en páxinas web de asociacións 

     -Reseña crítica relativa ás noticias sobre “wellness” 

     -Ponencia 

 Léxicas 

     -Ideas relacionadas co concepto de “wellness”: relaxación, benestar, saúde, 
beleza... 

     -Establecementos e tratamentos de “wellness” 

     -Erros populares relativos ao tema da saúde 

 Fonético-fonolóxicas e ortotipográficas 

     -Entoación, tempo e pausas e preguntas retóricas en exposicións e ponencias 
para captar a atención da audiencia 

Actividades     -Explicar no grupo o que se entende por “wellness” 

    -Ler noticias informativas da páxina web dunha asociación de “wellness” 

    -Escribir un comentario sobre as noticias sobre “wellness” 

    -Ler o “handout” dunha ponencia sobre erros populares relativos ao tema da 
saúde e corrixir as faltas 

    -Escoitar unha ponencia sobre erros populares relativos ao tema da saúde 

    -Redactar un guión de puntos para usar nunha ponencia 

    -Elaborar unha ponencia sobre algún tema relativo á saúde e os seus materias 
complementarios (o “handout” e o guión) 
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    -Escoitar o comezo dunha ponencia para identificar os recursos prosódicos e 
retóricos que usa o orador para captar a atención da audiencia 

    -Escoitar e repetir a ponencia, practicando os recursos prosódicos e retóricos e 
acompañándose con linguaxe corporal 

    -Practicar os recursos ditos usando a ponencia da tarefa 4 do Modul 4 

    -Ensaiar a presentación da ponencia 

    -Realizar a ponencia diante da clase e responder ás cuestións feitas na quenda 
de preguntas 

 

 

  Unidade 5              Recht so! (Aspekte Neu C1, Kapitel 7, Vor dem Start / Auftakt /   

                                  Aussprache) 

Tema    Crimes e delitos 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Ser quen de entender e pronunciar correctamente palabras compostas 
complexas do alemán 

    -Coñecer a terminoloxía legal relativa a delitos e crimes 

    -Entender definicións de crimes e delitos na linguaxe xurídica 

Competencias 

e  

contidos 

 Discursivas 

     -Leis e linguaxe xurídica 

 Léxicas 

     -Formación de palabras mediante composición 

     -Criminalidade e delitos 

 Fonético-fonolóxicas e ortotipográficas 

     -A acentuación nas palabras compostas complexas (compostas de tres e máis 
palabras base) do alemán 

Actividades     -Escoitar e distinguir os acentos principais e secundarios nas sílabas tónicas de 
palabras compostas complexas do alemán 

    -Escoitar e repetir palabras compostas complexas para aprender a pronuncia 
correcta 

    -Aprender o léxico relativo a crimes e delitos 

    -Ler definicións de crimes e delitos do código penal alemán 
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Novembro 

 

  Unidade 6                Dumm gelaufen (Aspekte Neu C1, Kapitel 7, Modul 1) 

Tema     Delincuentes parvos 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Entender noticias de prensa sobre detencións de delincuentes 

    -Explicar as noticias a terceiros 

    -Revisar e ampliar o vocabulario relativo á criminalidade 

Competencias 

e  

contidos 

 Estratéxicas 

     -Comprensión escrita: tomar notas para extraer a información relevante e 
presentala no pleno (mediación) 

 Discursivas 

     -Noticias de prensa 

 Sintácticas 

     -Oración pasiva impersoal 

     -Oración pasiva con verbo modal  

 Léxicas 

     -Delitos 

     -Xiros e expresións coloquiais para describir a xente como parva ou lista 

Actividades     -Ler noticias de prensa sobre detencións de delincuentes torpes e tomar notas 
para resumilas no grupo. ¿Cales casos son os máis graciosos? 

    -Facer un asociograma sobre criminalidade con termos sacados dos textos 

    -Aprender xiros e expresións coloquiais para describir a xente como lista ou 
parva 

 

 

  Unidade 7               Jugendsünden (Aspekte Neu C1, Kapitel 7, Modul 2) 

Tema    Delincuencia xuvenil 

O 

B 

X 

    -Entender e explicar un gráfico sobre delincuencia xuvenil 

    -Entender un debate radiofónico sobre sobre causas e prevención da 
delincuencia xuvenil 
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E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Debater sobre medidas ou penas para reducir a delincuencia xuvenil ou previla 

Competencias 

e  

contidos 

 Estratéxicas 

    -Comprensión lectora detallada 

    -Comprensión oral selectiva 

 Funcionais 

    -Estruturas para describir a información nun gráfico 

    -Estruturas para expoñer / defender unha posición sobre un tema, para rebatila 

 Discursivas 

    -Presentación e explicación de gráficos 

    -Debate radiofónico 

 Léxicas 

    -Delincuencia xuvenil: delitos e penas 

    -Colocacións (combinacións nome-verbo) no campo semántico “criminalidade” 

Actividades     -Discutir no grupo sobre cales son os delitos xuvenís máis típicos 

    -Ler un gráfico sobre delincuencia xuvenil en Alemania entre os anos 2003 e 
2007 e marcar as respostas correctas nun cuestionario 

    -Comentar o gráfico: buscar estruturas para describir un gráfico no apéndice 
“Redemittel” do libro e no capítulo 6, módulo 2 do libro de exercicios (exercicio 3) 

    -Preparar unha presentación do gráfico respondendo a unha serie de puntos 
marcados 

    -Discutir sobre as posibles causas da delincuencia xuvenil 

    -Escoitar un debate  sobre o tema da delincuencia xuvenil entre unha xuíz, unha 
policía e un traballador social na radio e tomar notas  

    -Aprender colocacións (combinacións nome-verbo) do campo da criminalidade 

    -Discutir no grupo sobre que medidas ou penas serían necesarias para reducir ou 
previr a delincuencia xuvenil 

 

 

  Unidade 8                Da lacht Justitia… (Aspekte Neu C1, Kapitel 7, Modul 3) 

Tema     Leis 

O 

B 

X 

    -Entender un comentario satírico sobre os excesos do proceso lexislativo 

    -Entender un podcast sobre o proceso de elaboración e aprobación de lexislación 
no parlamento alemán 
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E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

Competencias 

e  

contidos 

  Estratéxicas 

    -Buscar información no texto e anotala co fin de explicalo nas propias palabras 

    -Comprensión lectora detallada (ironía) 

 Discursivas 

    -Comentario satírico sobre a promulgación de leis absurdas 

 Sintácticas 

    -Participio modal 

 Léxicas 

    -Actividade lexislativa 

Actividades     -Explicar unha caricatura sobre a actividade lexislativa no Bundestag 

    -Ler un comentario irónico sobre a promulgación de leis absurdas e anotar 
información factual sobre a actividade lexislativa no parlamento 

    -Volver ler o texto para entender a opinión persoal da autora sobre a actividade 
lexislativa descrita no texto 

    -Escoitar un podcast sobre o proceso de elaboración de leis no parlamento 
alemán 

 

 

Decembro 

 

  Unidade 9               Kriminell (Aspekte Neu C1, Kapitel 7, Modul 4) 

Tema    Novela policíaca 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Comprender un artigo de prensa sobre un xénero de literatura de consumo 

    -Facer un resumo escrito dun artigo de prensa sobre un xénero de literatura de 
consumo 

    -Ser quen de discutir alternativas para facer regalos e chegar a un acordo 
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Competencias 

e  

contidos 

 Socioculturais e sociolingüísticas 

     -Literatura policíaca 

 Estratéxicas 

     -Comprensión escrita: extraer a información relevante dun texto para resumilo 
por escrito (mediación) 

     -Discusión sobre que regalo facerlle a un compañeiro de traballo no seu 
cumpreanos 

 Funcionais 

     -Estruturas para facer un resumo do artigo 

     -Estruturas para facer propostas, aceptalas ou rexeitalas e negociar un acordo 

 Discursivas 

     -Artigo de prensa sobre un tema literario 

     -Discusión sobre que regalar a un compañeiro de traballo aficionado ao xénero 
policíaco 

Actividades     -Falar de novelas e series policíacas e explicar se lle gustan ou non, e por que 

    -Recoller información no grupo sobre autores e personaxes famosos do xénero 
policíaco tanto na literatura coma no cine e televisión 

    -Reunir información sobre os elementos centrais dunha trama policíaca 

    -Ler un artigo de prensa sobre a evolución do xénero policíaco e os motivos da 
súa popularidade e facer notas para extraer a información esencial 

    -Completar coa información obtida unha serie de afirmacións sobre o artigo para 
crear un resumo 

    -Facer un resumo escrito da información do texto 

    -Simular un diálogo no que discuten que tipo de regalo facerlle a un compañeiro 
de traballo que é aficionado ao xénero policíaco 

 

 

  Unidade 10               Aspekte Neu C1, Kapitel 8, Vor dem Start 

                                    Wussten Sie schon? (Aspekte Neu C1, Kapitel 8, Modul 1) 

Tema     Facultades e emocións humanas 

    Investigación científica 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

    -Repasar e ampliar o léxico relativo á psique e as facultades e emocións 
humanas 

    -Entender noticias breves sobre descubrimentos científicos 
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S 

Competencias 

e  

contidos 

  Estratéxicas 

    -Comprensión lectora global 

    -Tomar notas dun texto para resumir o seu contido nas propias palabras 
(mediación) 

 Discursivas 

    -Noticias breves sobre descubrimentos científicos 

 Sintácticas 

    -Uso subxectivo dos verbos modais (1): sollen e wollen para referir afirmacións 
alleas 

    -Paráfrases para referir afirmacións alleas sen os verbos modais 

 Léxicas 

     -Psique, emocións e facultades mentais 

Actividades     -Ler unha serie de afirmacións e facer suposicións sobre a súa veracidade 

    -Ler catro noticias breves dunha revista de divulgación científica para confirmar 
as súas suposicións sobre a veracidade das afirmacións anteriores 

    -Coller unha das noticias e tomar notas para describir o estudio e o seu resultado 
nas súas propias palabras 

 

 

Xaneiro 

 

CONTINUACIÓN UNIDADE 10 

 

  Unidade 11              Vom Anfang an anders? (Aspekte Neu C1, Kapitel 8, Modul 2) 

Tema    Diferencias psicolóxicas entre homes e mulleres 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Entender unha conferencia científica sobre as diferencias psicolóxicas entre 
homes e mulleres 

    -Ser quen de reflectir a propia opinión sobre as conclusións da conferencia nunha 
entrada de blog 

Competencias 

e  

contidos 

 Socioculturais e sociolingüísticas 

    -O debate sobre a concepción do xénero como unha construción social ou un 
feito ancorado na bioloxía humana 
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 Estratéxicas 

    -Comprensión oral selectiva 

    -Comprensión escrita global 

 Funcionais 

    -Estruturas para escribir unha entrada de blog dando a propia opinión sobre unha 
conferencia sobre as diferencias psicolóxicas entre homes e mulleres 

 Discursivas 

    -Conferencia científica sobre as diferencias psicolóxicas entre os sexos 
masculino e feminino 

    -Entradas de blog 

 Léxicas 

    -Terminoloxía da bioloxía e da psicoloxía 

Actividades     -Discutir no grupo tres afirmacións sobre as diferencias entre nenos e nenas e 
dar a súa opinión 

    -Facer un test psicolóxico relativo a diferencias entre os sexos 

    -Escoitar unha conferencia sobre o tema “A evolución dos sexos – novidades da 
neuroloxía” e tomar notas sobre uns puntos dados, logo comparar as notas no 
curso 

    -Informar no grupo sobre as informacións que o sorprenderon 

    -Escribir unha entrada de blog dando a propia opinión sobre unha conferencia 
sobre as diferencias psicolóxicas entre homes e mulleres 

 

 

  Unidade 12              Voll auf Zack (Aspekte Neu C1, Kapitel 8, Modul 3) 

Tema     Nenos superdotados 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Entender un programa radiofónico sobre os problemas escolares de nenos 
superdotados 

Competencias 

e  

contidos 

 Estratéxicas 

    -Comprensión oral global 

    -Comprensión oral selectiva 

    -Comprensión oral selectiva: tomar notas para contestar preguntas sobre o texto 

 Funcionais 
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    -Estruturas para expresar suposicións 

 Discursivas 

    -Programa radiofónico sobre problemas escolares de nenos superdotados 

 Sintácticas 

    -Usos subxectivos dos verbos modais (2): müssen, nicht können, dürfen, können 
para expresar suposición 

    -Paráfrases para expresar suposición sen usar verbos modais 

 Léxicas 

    -Partículas modais para expresar suposición 

    -Xiros coloquiais para falar da intelixencia das persoas 

Actividades     -Escoitar a primeira parte dun programa de radio sobre os problemas escolares 
de nenos superdotados e usar estruturas prefixadas para facer suposicións sobre 
os problemas do cativo 

    -Escoitar a segunda parte do programa para comprobar a veracidade das 
suposicións e marcar as respostas correctas nun cuestionario 

    -Explicar o significado de xiros idiomáticos coloquiais relativos á intelixencia 

 

 

Febreiro 

 

  Unidade 13              Kindertage… schönste Jahre!? (Aspekte Neu C1, Kapitel 8, Modul 4) 

Tema    Educación e infancia 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Entender un artigo de prensa sobre a evolución nos estilos educativos 

    -Entender diversas opinións de xente sobre as condicións na educación dos 
nenos para que sexan felices como adultos nunha enquisa na rúa 

    -Escribir sobre experiencias e persoas na súa infancia que o influíron 
positivamente ou lle causaron impresión 

    -Ser quen de tomar parte nun debate sobre educación e defender unha posición 

Competencias 

e  

contidos 

 Socioculturais e sociolingüísticas 

     -A evolución nos estilos educativos das sociedades modernas occidentais 

 Estratéxicas 

     -Comprensión escrita selectiva 

 Funcionais 

     -Estruturas para expresar acordo / desacordo, dúbida, ou tomar a palabra nun 
debate 
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 Discursivas 

     -Conto infantil 

     -Artigo de prensa sobre a educación 

     -Entrevistas na rúa sobre as condicións para educar aos nenos para sexan 
felices na idade adulta 

     -Redacción 

     -Debate 

 Léxicas 

     -Termos das ciencias da educación 

Actividades     -Ler un fragmento dun libro infantil alemán clásico (Der Struwwelpeter, de H. 
Hoffmann, do ano 1845) 

    -Facer suposicións sobre como continúa a historia 

    -Ler un artigo sobre a evolución dos estilos educativos 

    -Escoitar entrevistas na rúa sobre as condicións para educar aos nenos para 
sexan felices na idade adulta 

    -Escribir unha redacción curta sobre persoas ou cousas que lle causaron 
impresión na súa infancia ou o influíron positivamente 

    -Debater sobre o tema “Que papel xoga a educación para ter logo sorte e éxito 
na vida 

 

 

  Unidade 14              Die schöne Welt der Künste (Aspekte Neu C1, Kapitel 9, Vor dem Start /  

                                   Auftakt / Aussprache) 

Tema     Que é arte 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Ser quen de usar os recursos prosódicos como medio de cohesión textual 

    -Coñecer o léxico das artes 

    -Ser quen de dar a propia opinión sobre o que se considera como arte ou non 

    -Ser quen de expresar intereses e preferencias en materia de arte 

    -Ser quen de describir a vida e obra dun artista 

Competencias 

e  

contidos 

 Socioculturais e sociolingüísticas 

     -O concepto de arte na modernidade 

 Funcionais 

     -Medios de cohesión textual 

     -Estruturas para expresar opinións e preferencias 
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 Léxicas 

     -Adverbios, sintagmas preposicionais e partículas como conectores textuais 

     -Termos do mundo das artes 

 Fonético-fonolóxicas e ortotipográficas 

     -Uso da entoación e acentuación como mecanismo de cohesión textual 

Actividades     -Ler e escoitar unha pasaxe dunha autobiografía e identificar o uso da entoación 
e acentuación para darlle cohesión ao texto 

    -Practicar o uso da entoación e acentuación como recurso para cohesionar o 
texto 

    -Repasar e ampliar o léxico do mundo das artes 

    -Describir imaxes e dar a propia opinión sobre se son arte ou non 

    -Explicar un dito relativo ao que se pode considerar ou non arte 

    -Falar dos propios intereses relativos a estilos e xéneros artísticos 

    -Facer una presentación dun artista que lle gusta 

 

 

  Unidade 15              Kreativ (Aspekte Neu C1, Kapitel 9, Modul 1) 

Tema     Factores que estimulan a creatividade 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Entender textos sobre clichés relativos á creatividade e os factores ou 
circunstancias que a favorecen 

Competencias 

e  

contidos 

 Estratéxicas 

    -Comprensión lectora global 

 Discursivas 

    -Textos breves sobre clichés relativos á creatividade e os factores ou 
circunstancias que a favorecen 

 Sintácticas 

    -Transformación de complementos preposicionais en oracións con adverbios 
preposicionais 

Actividades     -Discutir sobre a veracidade de catro teses sobre a creatividade 

    -Ler catro textos breves sobre clichés relativos á creatividade e os factores ou 
circunstancias que a favorecen 
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    -Formular consellos sobre como favorecer a creatividade baseados no dito nos 
textos 

 

 

Marzo 

 

  Unidade 16                Kino, Kino (Aspekte Neu C1, Kapitel 9, Modul 2) 

Tema     Cine e consumo de cine en Alemania 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Entender un programa de radio sobre estreos e recomendacións de películas  

    -Explicar un gráfico sobre hábitos de consumo cinematográfico en Alemania 

    -Entender textos sobre visitas ao cine 

Competencias 

e  

contidos 

 Socioculturais e sociolingüísticas 

    -Cine alemán 

 Estratéxicas 

    -Comprensión oral selectiva 

    -Preparar a descrición dun gráfico 

    -Comprensión lectora selectiva 

 Funcionais 

    -Estruturas para explicar palabras  

    -Estruturas para sinalar similitudes, resaltar diferencias e nomear cousas 
sorprendentes ou inesperadas para usar na descrición dun gráfico 

 Discursivas 

    -Programa de radio sobre  estreos e recomendacións de películas 

    -Gráfico sobre o consumo de cine en Alemania 

 Léxicas 

     -Cine e salas de cine 

Actividades     -Falar de películas alemás que se coñecen e describilas brevemente 

    -Explicar termos descoñecidos como preparación para a escoita dun programa 
de radio sobre cine 

    -Escoitar un programa radiofónico sobre estreos e recomendacións de películas 

    -Completar estruturas usadas para sinalar similitudes, resaltar diferencias e 
nomear cousas sorprendentes ou inesperadas 
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    -Describir un gráfico sobre o consumo de cine en Alemania 

    -Ler textos sobre visitas ao cine e resolver cuestións de selección múltiple 

 

 

  Unidade 17              Ein Leben für die Kunst (Aspekte Neu C1, Kapitel 9, Modul 3) 

Tema    O desafío de escoller unha carreira artística 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Entender un texto sobre a formación e etapas iniciais nas carreiras de xoves 
artistas 

    -Describir a vida dos artistas novos e dar a propia opinión sobre se ese tipo de 
vida é para un ou non 

Competencias 

e  

contidos 

 Estratéxicas 

    -Comprensión lectora selectiva 

 Discursivas 

    -Reportaxe sobre a formación e etapas iniciais nas carreiras de xoves artistas 

 Sintácticas 

     -Adverbios conxuncionais concesivos, adversativos e temporais 

Actividades     -Explicar o sentido de expresións alemás coa palabra Kunst (arte) 

    -Ler unha Reportaxe sobre a formación e etapas iniciais nas carreiras de xoves 
artistas e recoller información sobre as condicións para o éxito na carreira artística e 
a vida diaria dun artista novo 

    -Falar sobre a vida dos artistas novos e dar a propia opinión sobre se ese tipo de 
vida é para un ou non, explicando os motivos 

 

 

  Unidade 18             Leseratten (Aspekte Neu C1, Kapitel 9, Modul 4) 

Tema    Ler, textos literarios 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

    -Entender un texto autobiográfico sobre a afección a ler 

    -Ser quen de explicar gustos e preferencias en relación a ver a versión 
cinematográfica dun libro ou ler o libro 

    -Ser quen de explicar as cousas que fan interesante un libro 

    -Entender unha reseña literaria 

    -Ser quen de escribir a reseña dunha novela ou película 
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I 

V 

O 

S 

Competencias 

e  

contidos 

 Socioculturais e sociolingüísticas 

     -literatura e autores literarios alemáns 

 Estratéxicas 

     -Comprensión lectora: extraer a información relevante dun texto e explicala nas 
propias palabras (mediación) 

 Funcionais 

    -Estruturas para describir unha obra literaria nunha reseña 

 Discursivas 

     -Texto autobiográfico 

     -Reseña literaria 

 Léxicas 

     -Palabras da familia léxica do verbo lesen (ler) 

     -Xiros e expresións populares relacionadas coa lectura e os libros 

Actividades     -Falar sobre lecturas favoritas e explicar o motivo de que lle gusten 

    -Ler un texto autobiográfico dunha autora alemá onde fala de como naceu a súa 
afición á lectura e o que significa para ela ler libros 

    -Explicar se prefire ver a adaptación cinematográfica dunha obra literaria ou ler o 
libro, e por que 

    -Aprender vocabulario da familia léxica do verbo lesen (ler) 

    -Averiguar o significado de xiros e expresións populares relacionadas cos libros e 
a lectura 

    -Poñer en común os criterios que definen o que é un bon libro 

    -Ler unha reseña crítica dun libro e analizar que aspectos da obra se mencionan 
e como está construida 

    -Escribir a reseña dunha novela ou película que lera ou vira recentemente 

 

 

Abril 

 

  Unidade 19             Erinnerungen (Aspekte Neu C1, Kapitel 10, Vor dem Start / Auftakt) 

Tema     A memoria e os recordos 

O 

B 

X 

E 

    -Expresar de xeito diferenciado os fenómenos da memoria e os recordos 

    -Entender diversos tipos de textos descritivos de adiantos e invencións 
tecnolóxicas 

    -Ser quen de describir unha realidade na que non existisen certos adiantos 



 

 

P
á
x
in

a
1
9
7
 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

tecnolóxicos 

Competencias 

e  

contidos 

 Socioculturais e sociolingüísticas 

     -Efemérides relativas a progresos tecnolóxicos 

 Estratéxicas 

     -Comprensión lectora global 

 Funcionais 

     -Estruturas para describir situacións hipotéticas (oracións condicionais irreais) 

 Discursivas 

     -Noticias breves da prensa 

     -Recordos persoais 

     -Cartas privadas 

 Léxicas 

     -Terminoloxía relativa á memoria, recordos, esquecementos e despistes 

Actividades     -Repasas e ampliar o léxico relativo á memoria, esquecementos e despistes 

    -Ler textos e emparellalos con imaxes 

    -Identificar a información contida nos textos asignándolle unha data 

    -Explicar como sería a vida na actualidade sen os inventos e progresos 
tecnolóxicos descritos nos textos 

 

 

  Unidade 20              Erinnern und vergessen (Aspekte Neu C1, Kapitel 10, Modul 1) 

Tema    O funcionamento da memoria 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Describir recordos da infancia 

    -Entender un texto de divulgación científica sobre o funcionamento da memoria 

    -Entender un programa radiofónico sobre o funcionamento da memoria e 
métodos mnemotécnicos 

Competencias  Estratéxicas 
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e  

contidos 

    -Comprensión escrita selectiva: buscar información e tomar notas para contestar 
preguntas sobre o funcionamento da memoria 

    -Comprensión oral selectiva: identificar os temas obxecto dunha emisión 
radiofónica 

    -Id.: anotar información sobre temas dados 

 Discursivas 

    -Artigo de divulgación científica sobre o funcionamento da memoria 

    -Programa radiofónico sobre o funcionamento da memoria e métodos 
mnemotécnicos 

 Sintácticas 

    -Oracións condicionais sen conector 

    -Transformación de oracións condicionais en construcións participiais 

 Léxicas 

    -Xiros e expresións para falar da mala memoria e esquecementos 

    -Termos da psicoloxía e neuroloxía 

Actividades     -Falar de memorias da infancia 

    -Aclarar xiros e expresións para falar da mala memoria e esquecementos 

    -Ler un artigo de divulgación científica sobre o funcionamento da memoria e 
tomar notas para contestar preguntas relativas ao tema 

    -Escoitar unha entrevista radiofónica a un neurólogo co tema do funcionamento 
da memoria e métodos mnemotécnicos, e identificar os temas tratados na entrevista 

    -Volver escoitar a entrevista para anotar informacións sobre temas dados 

 

 

Maio 

 

  Unidade 21              Kennen wir uns…? (Aspekte Neu C1, Kapitel 10, Modul 3) 

Tema     Prosopagnosia, cando es incapaz de recoñecer rostros 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

    -Comprender unha conversa telefónica sobre un incidente desagradable 

    -Entender un texto de divulgación científica sobre a prosopagnosia 

Competencias  Estratéxicas 
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e  

contidos 

    -Comprensión oral detallada 

   -Comprensión escrita 

 Discursivas 

    -Conversa telefónica 

    -Artigo de divulgación científica sobre a prosopagnosia 

 Sintácticas 

    -Verbos de modalidade 

Actividades     -Escoitar unha conversa telefónica e explicar o problema do que se fala nela 

    -Volver escoitar a conversa e completar con verbos a transcrición da conversa 

    -Explicar o significado dos dos verbos 

    -Ler un artigo de divulgación científica sobre o trastorno cognitivo da 
prosopagnosia e elaborar cinco preguntas 

    -Buscar información ás preguntas no texto traballando en grupo 

                     REPASO E PREPARACIÓN DE EXAMES FINAIS 

 

8.7. Recursos de aprendizaxe para o nivel 

8.7.1. Bibliografía 

Libros de texto 

ASPEKTE neu C1, Lehrbuch + Arbeitsbuch Teil 2, Ed. Klett-Langenscheidt ISBN 9783126050388 

Lectura recomendada 

ANSICHTEN EINES CLOWNS, de Heinrich Böll, Editorial dtv, München 1965, ISBN 3- 423-00400 

Materiais complementarios recomendados 

 

DICCIONARIO MONOLINGÜE „DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE“, Editorial Langenscheidt ISBN 3-468-
49028-3 

 

 

DEUTSCH ÜBEN BAND 3 / 4 “WEG MIT DEN TYPISCHEN FEHLERN”, Editorial Hueber, ISBN 007451-8 

 

DEUTSCH ÜBEN BAND 5 / 6 „SAG’S BESSER“, Editorial Hueber, ISBN 007453-5 

 

VERBOS ALEMANES. DICIONARIO DE CONJUGACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN, de Braucek, B. / Castell, 
A. Ed. Idiomas, 2002, ISBN 84-8141-025-X 

 

MITTELPUNKT B2 Grammatiktrainer, ISBN 978-3-12-676603-6; (identisch mit: 3-12-676603-X) 

 

MITTELPUNKT B2 Intensivtrainer. Übungsheft Lese- und Hörverstehen + Audio-CD, ISBN 978-3-12-676604-3 
(identisch mit: 3-12-676604-8) 
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8.7.2. Recursos didácticos aportados polo profesorado 

Ao longo do curso o profesoador aportará así mesmo materiais axeitados ao desenvolvemento das 
actividades de ensino-aprendizaxe co obxectivo de repasar contidos, profundar neles, presentar novos 
contidos etc. 

Os materiais extra poden consistir en: 
● follas de exercicios ben elaboradas polo profesor, ben fotocopiadas doutros manuais 
● tests de repaso 
● películas e anuncios publicitarios en soporte audiovisual 
● cancións 
● poemas e adiviñas 
● Apoio xeral e diversificado por medio de Internet 
● etc. 

 

8.7.3. Materiais elaborados polo alumnado 

Ademais de redaccións, os alumnos tamén elaborarán outros tipos de textos como guións con preguntas para 
entrevistas na clase, contos, textos publicitarios, etc. 

En consonancia coa metodoloxía de aprendizaxe por tarefas e a través da acción postulada no MECRL, os 
alumnos poderán tamén elaborar no marco de proxectos murais e carteis para colgar na aula, guións para 
entrevistas na clase ou similares. 

 

8.7.4. Uso das TIC 

Facilitarase ao alumnado información sobre ligazóns a páxinas de Internet destinadas á autoaprendizaxe e 
tests (por exemplo na páxina do Instituto Goethe); información sociocultural sobre os países de fala alemá 
(páxinas específicas dedicadas por exemplo a cociña, festas e tradicións, etc.; publicacións periódicas online 
e as principais emisoras de televisión e radio en Internet). O profesorado asistirá os alumnos no acceso e 
utilización destas páxinas. 

 

 

9. CURSOS MONOGRÁFICOS 

  

9.1. AL PUB XER C1 60A Competencias comunicativas. Primeiro cuadrimestre 

 Temporalización 

            Este curso monográfico se desenvolve ao longo do primeiro cuadrimestre, dende o 12 de setembro 
ata o 23 de xaneiro. 

 

                                1 SPRACHE(N)      UND KOMMUNIKATION 

 

 

 

NIVEL 

 

 

C1  

 Setembro (do 12 ao 26) 

 5 sesións 

 10 horas 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 
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RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Materiais 
propios  

Audios e vídeos 

Podcast 

Internet 

 Individual, por parellas e en   

 grupos.   

 

MODALIDADE DE 
TRABALLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

B

 

X

 

E

 

C

 

T  

I  

V

 

O

 

S 

 

 

 

 

C
O 

Comprender conferencias, charlas, discusións e debates especializados sobre temas 
complexos de carácter público, profesional ou académico. 
Comprender interaccións complexas, detalles de conversacións ou debates animados 
entre terceiras persoas sobre temas complexos. 
Comprender conversacións, discusións e debates extensos nos que se participa, aínda 
que estes non estean claramente estruturados. 
Comprender películas, obras de teatro ou outros espectáculos e programas de televisión 
ou radio que conteñan linguaxe coloquial ou expresións idiomáticas e apreciar implicacións 
de tipo sociocultural. 

 

 

CE 

Comprender practicamente calquera tipo de información pública, instrución, ou disposición 
que poida interesarlle a un/ha mesmo/a ou a terceiras persoas, incluíndo pormenores. 
Comprender publicacións periódicas de carácter xeral ou especializado dentro da propia 
área profesional, académica ou de interese. 

 

 

 

 

 

 

PC
O
M 

Facer declaracións públicas con fluidez e flexibilidade usando a entoación para transmitir 
con precisión matices sutís de significado. 

Participar con soltura en entrevistas, como entrevistador/a ou entrevistado/a, estruturando 
o que di, desenvolvéndose con autoridade e con fluidez, mostrando dominio da situación 
así como capacidade de reacción e improvisación. 

Conversar en situacións da vida social e persoal, dominando unha ampla gama de 
rexistros e un uso apropiado da ironía. 

Mediar entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas para trasladar oralmente 
practicamente calquera tipo de texto. 

Recoñecer significados implícitos complexos, en textos orais ou escritos, e apreciar 
diferenzas de estilo no léxico, na pronuncia ou na escritura, p.ex. variantes lingüísticas, 
linguaxe literaria ou léxico especializado. 

Adaptar de maneira natural o formato, o contido, o estilo e o rexistro aos diferentes 
contextos de uso, en función das necesidades ou intereses do/a receptor/a, e mostrar unha 
riqueza na expresión que permita transmitir matices de significado. 

 
 

PC
E
M 

Tomar notas e apuntamentos mentres se participa en reunións, seminarios, cursos ou 
conferencias, recollendo as palabras ou expresións clave empregadas polas persoas 
interlocutoras. 

Escribir recensións, informes ou artigos complexos que presentan unha argumentación ou 
unha apreciación crítica sobre textos técnicos de índole académica ou profesional, sobre 
obras literarias ouartísticas, sobre proxectos de investigación ou sobre outras recensións e 
artigos (temáticos) escritos por terceiros. 

Mediar entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas para trasladar por escrito 
practicamente calquera tipo de texto. 

Recoñecer significados implícitos complexos, en textos orais ou escritos, e apreciar 
diferenzas de estilo no léxico, na pronuncia ou na escritura, p.ex. variantes lingüísticas, 
linguaxe literaria ou léxico especializado. 
Adaptar de maneira natural o formato, o contido, o estilo e o rexistro aos diferentes 
contextos de uso, en función das necesidades ou intereses do/a receptor/a. 
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C 

O 

M 

P 

E 

T 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

E 

 

 

C 

O 

N 

T 

I 

D 

O 

S 

I- Socioculturais e    
sociolingüísticos 

 

II- Estratéxicos 

 

III- Funcionais 

1. A consideración social dos 
dialectos nos países de 
fala e cultura xermanas. 

2. A publicidade. Os seus 
recursos e a súa recepción 
en países de lingua alemá. 

De aprendizaxe: 
1. Explicar o que sabe, 

como o aprendeu e dirixir 
a súa aprendizaxe para 
seguir aprendendo. 

2. Planificar a propia 
aprendizaxe establecendo 
os seus obxectivos. 

3. Organizar o material de 
aprendizaxe cos 
instrumentos de apoio 
necesarios. 

4. Autoavaliar o propio 
proceso detectando os 
erros e os logros nas 
tarefas. 

5. Utilizar todos os medios 
ao seu alcance. 

6. Repetir, recoñecer e usar 

      modelos de lingua. 
7. Relacionar a información 

nova con coñecementos 
previos. 

8.  Deducir e establecer 
relacións entre as linguas 
coñecidas. 

De comunicación: 

1. 1.  Activar e procurar 
coñecementos previos 
sobre a lingua, a situación, 
os contidos, as persoas... 

2. 2. Informarse, se hai axudas 
visuais etc. 

3. 3. Identificar o tipo de texto 
para adaptalo á audiencia. 

4. 4. Tomar conciencia do que se 
quere aprender: do contido 
xeral, da información 
específica, da información 
polo miúdo. 

5. Restablecer e anticipar 
posicións en relación ao 
que segue no texto 
(palabra, frase, 
resposta…). 

6. Reformular hipóteses sobre 
o contido e o contexto a partir 
da comprensión de novos 
elementos do propio texto, 
utilizando o seu 
coñecemento e experiencias. 

7. Asegurar a 
comprensión, repetir o 
comprendido, … 

1. Funcións ou actos de fala 
asertivos, relacionados 
coa expresión do 
coñecemento, da opinión, 
da crenza e da conxectura: 
expresar acordo e 
desacordo, expresar 
descoñecemento, expresar 
dúbida e escepticismo, 
expresar unha opinión, 
formular unha hipótese, 
supoñer, predicir... 

2. Funcións ou actos de fala 
directivos, que teñen 
como finalidade dar unha 
instrución: ofrecer consello, 
advertir, dar instrucións, dar 
ou negar permiso, previr a 
alguén en contra de algo ou 
de alguén, prohibir, 
recomendar, lembrarlle 
algo a alguén, restrinxir e 
suplicar... 

3. Funcións ou actos de fala 
expresivos, cos que se 
expresan actitudes e 
sentimentos como resposta 
ante determinadas 
situacións: expresar 
admiración, ledicia, aprecio, 
simpatía, (des)confianza, 
(des)aprobación, 
decepción, (des)interese, 
resignación, temor, 
exculpar, lamentar, 
reprochar... 
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C  

I  
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S 

 

E 

 

 

C 

O 

N 

T  

I  

D 

O 

S 

IV- Discursivos 

 

V- Sintácticos 

 

VI- Léxicos 

Textos orais: 

1. Anuncios publicitarios 
complexos retransmitidos 

2. Instrucións e indicacións 
detalladas 

3. Reunións de traballo con 
vocabulario específico 

4. Debates e discusións 
formais sobre temas 
complexos ou 
específicos 

5. Audiovisuais 

6. Podcasts 

 
Textos escritos: 

1. Instrucións extensas 

2. Textos xornalísticos 
informativos e de 
opinión sobre temas de 
actualidade 

3. Textos literarios 
contemporáneos que 
poidan presentar certa 
complexidade lingüística, 
estrutural e temática 

4. Informacións, anuncios 
e slogans publicitarios 

5. Textos que poidan 

amosar trazos non 
normativos 

1. Formación de 
palabras: 
derivación e 
composición 

2.  Recoñecemento 
dos elementos da 
palabra e 
significado dos 
afixos 

2. 3.  Usos das formas 
verbais e 
nominais na 
composición de 
textos e 
adecuación 
destas ao tipo de  
texto e ao 
discurso 

4. Correlación 
temporal     na 
construción de 
textos orais e 
escritos 

5. Partículas modais 

6. Disposición dos 
constituíntes oracionais: 
coñecemento das 
posibilidades de alteración 
da orde. 

 7.  Gramática textual: os 
procedementos de 
organización estrutural dos 
textos orais e escritos: 
focalizacións, 
tematizacións, 
reformulacións etc. 

8. Uso de mecanismos de 
cohesión para a 
organización de textos 
orais e escritos 

 

1.  Bens e servizos: inmobles, 
bens e servizos públicos e 
privados, individuais e 
colectivos, propiedade 
intelectual... 
Compras e actividades 
comerciais: actividades 
de compra, venda e 
subrogación, rede 
bancaria, divisas e formas 
de pagamento... 

Cultura e actividades 
artísticas: 

literatura. 
Economía e industria: 
finanzas e bolsa, impostos e 
renda, comercio, entidades 
e empresas, sistemas de 
produción. 

  Información e medios de    
comunicación: prensa, radio 
e televisión, internet, 
publicidade e redes sociais... 

 2. VII- Fonético-fonolóxico e ortotipográficos 

1. A énfase 
2. A entoación e os cambios de ton 
3. Os patróns característicos de tons vinculados a intencións comunicativas específicas 
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(ironía, sarcasmo, humor…) 
4. Os patróns melódicos específicos dalgunhas estruturas sintácticas 
5. Secuencias sinxelas cunha entoación característica (refráns, poemas...) 
6. A correspondencia entre unidades melódicas e a puntuación. 
7. O recoñecemento das variantes diatópicas e diastráticas máis estendidas 

 

2. ZUKUNFT. Digitalisierung. Wirtschaft. 

 

 

NIVEL 

 

 

C1 

Setembro (26 e 28) / Outubro 
(do 3 ao 17) 

5 sesións 

10 horas 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Materiais 
propios. 
Libro de 
texto 

Audios e vídeos 

Podcasts 
Internet 

 

 

Individual, por parellas e en 
grupos 

 

MODALIDADE DE 
TRABALLO 

 

 

 

 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

 I 

 
 

CO 

Comprender conferencias, charlas, discusións e debates especializados sobre temas 
complexos de carácter público, profesional ou académico. 
Comprender interaccións complexas, detalles de conversacións ou debates animados 
entre terceiras persoas sobre temas complexos. 

Comprender conversacións, discusións e debates extensos nos que se participa, 
aínda que estes non estean claramente estruturados. 

 

 

 

 
CE 

Comprender textos produto da actividade profesional ou académica, p.ex. actas, 
resumos, conclusións, informes, proxectos, traballos de investigación, ou documentos 
de uso interno ou de difusión pública correspondente a estes ámbitos. 

Comprender información detallada en textos extensos e complexos no ámbito público, 
social e institucional; identificar actitudes e opinións implícitas e apreciar as relacións, 
alusións e implicacións de tipo sociopolítico, socioeconómico ou sociocultural. 

Comprender e interpretar de maneira crítica a información contida en material 
bibliográfico especializado de carácter académico ou profesional, en calquera soporte. 
Comprender publicacións periódicas de carácter xeral ou especializado dentro da 
propia 

área profesional, académica ou de interese. 
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 V 

O 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCO
M 

 
 

 

 

 

 
 

Facer declaracións públicas con fluidez e flexibilidade usando a entoación para 
transmitir con precisión matices sutís de significado. 

Realizar presentacións extensas, ben estruturadas e detalladas, sobre temas 
complexos 

de ámbito público ou profesional, adaptando o discurso con flexibilidade para adecualo 
ás necesidades e intereses dos e das oíntes. 

Pronunciar relatorios sobre temas e asuntos académicos complexos ante un público 
que non coñece o tema, adaptándose ao auditorio e respondendo ás preguntas ou 
intervencións que se formulen. 

Participar con fluidez en reunións, seminarios, discusións, debates ou coloquios 
formais 

Comprender conferencias, charlas, discusións e debates especializados sobre temas 
complexos de carácter público, profesional ou académico. 
Comprender interaccións complexas, detalles de conversacións ou debates animados 
entre terceiras persoas sobre temas complexos. 

Comprender conversacións, discusións e debates extensos nos que se participa, 
aínda que estes non estean claramente estruturados. 

Facer declaracións públicas con fluidez e flexibilidade usando a entoación para 
transmitir con precisión matices sutís de significado. 

Realizar presentacións extensas, ben estruturadas e detalladas, sobre temas 
complexos 

de carácter xeral ou especializado dentro da propia área profesional, académica ou de 
interese, utilizar argumentos claros e persuasivos para defender o propio punto de vista 

Mediar entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas para trasladar oralmente 
practicamente calquera tipo de texto. 

Adaptar de maneira natural o formato, o contido, o estilo e o rexistro asuntos 
complexos de carácter xeral ou especializado, profesional  

aos diferentes contextos de uso, en función das necesidades ou intereses do/a 
receptor/a, e mostrar unha riqueza na expresión que permita transmitir matices de 
significado. 
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PCEM 

Tomar notas e apuntamentos mentres se participa en reunións, 
seminarios, cursos ou conferencias, recollendo as palabras ou 
expresións clave empregadas polas persoas interlocutoras. 
Escribir recensións, informes ou artigos complexos que presentan unha argumentación 
ou unha apreciación crítica sobre textos técnicos de índole académica ou profesional, 
sobre proxectos de investigación ou sobre outras recensións e artigos (temáticos) 
escritos por terceiros. 
Escribir recensións, informes ou artigos complexos que presentan unha 
argumentación ou unha apreciación crítica sobre textos técnicos de índole 
académica ou profesional, sobre proxectos de investigación ou sobre outras 
recensións e artigos (temáticos) escritos por terceiros. 
Mediar entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas para trasladar por 
escrito practicamente calquera tipo de texto. 
Recoñecer significados implícitos complexos, en textos 
escritos, e apreciar diferenzas de estilo no léxico, na 
escritura, p.ex. léxico especializado. 
Adaptar de maneira natural o formato, o contido, o estilo e o rexistro 
aos diferentes contextos de uso, en función das necesidades ou 
intereses do/a receptor/a, e mostrar unha riqueza na expresión que 
permita transmitir matices de significado 

 

C 

O 

M 

P  
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T  
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N 
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A  

S 

 

E 

 

 
C 
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 I 

D 

O 

S 

I- Socioculturais e 
sociolingüísticos 

 

II- Estratéxicos 

 

III- Funcionais 

 De aprendizaxe: 
1. Explicar o que sabe, como o 

aprendeu e dirixir a súa 
aprendizaxe para seguir 
aprendendo. 

2. Planificar a propia 
aprendizaxe establecendo os 
seus propios obxectivos a 
curto e a longo prazo. 

3. Organizar o material de 
aprendizaxe cos instrumentos 
de apoio necesarios (manuais, 
caderno de aprendizaxe, 
aplicacións móbiles, 
ferramentas en liña…) 

4. Autoavaliar o propio proceso 
detectando os erros e os 
logros nas tarefas. 

5. Utilizar todos os medios ao 
seu alcance (Internet, 
proxectos sobre diversos 
temas, axuda doutros/as 
interlocutores/as...) 

6. Repetir, recoñecer e usar 
  modelos de lingua etc. 

7. Relacionar a información nova 
con coñecementos previos. 

8. Deducir e establecer relacións 
entre as linguas coñecidas. 

9. Resumir para comprender e 
producir textos orais ou escritos. 

 

De comunicación: 

1. Activar e procurar 

 coñecementos previos sobre a 

1. Funcións ou actos de fala 
asertivos, relacionados coa 
expresión do coñecemento, da 
opinión, da crenza e da 
conxectura: expresar acordo e 
desacordo, expresar 
descoñecemento, expresar 
dúbida e escepticismo, 
expresar unha opinión, 
formular unha hipótese, 
supoñer, predicir... 

2. Funcións ou actos de fala 
directivos, que teñen como 
finalidade dar unha instrución: 
ofrecer consello, advertir, dar 
instrucións, dar ou negar 
permiso, previr a alguén en 
contra de algo ou de alguén, 
prohibir, recomendar, 
lembrarlle algo a alguén, 
restrinxir e suplicar... 

3. Funcións ou actos de fala 
expresivos, cos que se 
expresan actitudes e 
sentimentos como resposta 
ante determinadas situacións: 
expresar admiración, ledicia, 
aprecio, simpatía, 
(des)confianza, 
(des)aprobación, decepción, 
(des)interese, resignación, 
temor, exculpar, lamentar,… 
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lingua, a situación, os contidos, 
as persoas... 

2. Informarse, se hai axudas 
visuais etc. 

3. Identificar o tipo de texto para 
adaptalo á audiencia. 

4. Tomar conciencia do que se 
quere aprender: do contido 
xeral, da información específica, 
da información polo miúdo. 

5. Establecer hipóteses e inferir 
outros tipos de informacións a 
partir de elementos paratextuais 

  (entoación, velocidade…)      
e extratextuais (imaxes, 
gráficos, fotografías…). 

6. Reformular hipóteses 
sobre o contido e o 
contexto a partir da 
comprensión de novos 
elementos do propio texto, 
utilizando o seu 
coñecemento e 
experiencias. 

7. Asegurar a comprensión, 
repetir o comprendido, preguntar 
sobre o dito, volver escoitar o texto 
tendo en conta determinados 
aspectos. 
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 IV- Discursivos V- Sintácticos VI- Léxicos 

Textos orais: 
1. Conversas 

especializadas 
2. Reunións de 

traballo con 
vocabulario 
específico 

3. Debates e 
discusións formais 
sobre temas 
complexos ou 
específicos 

4. Entrevistas 
xornalísticas de 
carácter divulgativo 

5. Sondaxes e 
cuestionarios 
complex 

6. Audiovisuais 
7. Conferencias, 

presentacións e 
declaracións 
públicas 
específicas e 
detalladas 

8. Podcasts 
9. Informativos 
10. Páxinas web 

gobernamentais 
Textos escritos: 

1. Textos extensos da 
súa especialidade 
ou doutros ámbitos.  

2. Textos xornalísticos 
informativos e de 
opinión sobre temas 
de actualidade. 

3. Textos de opinión 
ou ensaísticos 
sobre cuestións de 
actualidade ou 
sobre temas de 
interese xeral. 

4. Textos académicos 
ou profesionais 
relacionados ou non 
coa súa 
especialidade. 

1. Recoñecemento dos elementos 
da palabra e significado dos 
afixos. 

2. Correlación temporal na 
construción de textos orais e 
escritos. 

3. Usos sintácticos complexos 
1. Disposición dos constituíntes   

oracionais: coñecemento das 
posibilidades de alteración 
da orde. 

4. Gramática textual: os 
procedementos de 
organización estrutural dos 
textos orais e escritos: 
focalizacións, tematizacións, 
reformulacións etc. 

5. Uso de mecanismos de 
cohesión para a organización 
de textos orais e escritos 

1. Alimentación: tipos de dietas e 
procesos de alimentación, 
produción agrícola... 
Ciencia e tecnoloxía: avances 
científicos e tecnolóxicos, centros 
de investigación, sociedades 
científicas... 

2. Economía e industria: entidades 
e empresas, sistemas de 
produción... 

3. Identidade persoal: 
dimensión física e anímica, 
procedencia e localización 
xeográfica, estilos de vida, 
carácter e valores persoais, 
sensacións e percepcións 
físicas... 

4.  Información e medios de 
comunicación: prensa, radio e 
televisión, internet, publicidade e 
redes sociais... 

5. Vivenda, fogar e contorna: 
tipos de hábitat, a contorna 
sociocultural, física e 
económica... 

6. Xeografía, natureza e medio 
rural: accidentes xeográficos, 
movementos migratorios, 
paisaxe urbana e rural, 
natureza, ecoloxía 
 e problemas ambientais... 

  

 
 

VII- Fonético-fonolóxico e ortotipográficos 

1. A énfase 
2. A entoación e os cambios de ton 

3. Os patróns característicos de tons vinculados a intencións comunicativas específicas   (ironía, sarcasmo, 
humor…) 

4. Os patróns melódicos específicos dalgunhas estruturas sintácticas 
5. Secuencias sinxelas cunha entoación característica (refráns, poemas...) 
6. A correspondencia entre unidades melódicas e a puntuación 
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3.  UMWELT. Umweltschutz. Nachhaltigkeit 
 

 

 

NIVEL 

 

 

C1 

Outubro (do 19 ao 26) e 
novembro (do 2 ao 7) 

5 sesións 

  10 horas 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Material 
propio 
Libro de 
texto 

Audios e 
vídeos 
Podcasts 
Internet 

 

 

Individual, por parellas e en 
grupos 

 

MODALIDADE DE 
TRABALLO 

 

 

 

 

O 

B 

X 

E 

C 

T  

I  

V 

O 

S 

 

 

 

CO 

1. Comprender, independentemente da canle, a información específica en declaracións, 
mensaxes, anuncios e avisos detallados, aínda que poidan ter mala ou baixa calidade 
ou un son distorsionado (p.e. en vídeos con entrevistas de traballo simuladas, nas que a 
dicción e a acústica presentan sempre condicións óptimas) 

2. Comprender con relativa facilidade faladoiros e debates, sobre temas complexos de 
carácter profesional, como as cualidades dun bo traballador ou aspectos que provoca 
estrés e outras doenzas laborais, entendendo en detalle os argumentos que se 
esgrimen. 

 

CE 

3. Comprender, en calquera soporte, as ideas e posturas expresadas en artigos ou textos 
xornalísticos de certa extensión, nos que se comentan e analizan puntos de vista ou 
opinión, aquí ao respecto do mundo laboral. 

 

 

 

PC
O
M 

4. Participar en conversacións formais ou informais, cunha ou varias persoas 
interlocutoras, que traten asuntos relativos á natureza e ao medio ambiente. 

5. Transmitir de xeito oral os puntos destacados e máis relevantes dos textos fonte, así 
como os detalles considerados importantes en función dos intereses e necesidades dos 
destinatarios. 

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

 

 

PC
EM 

7. Producir e coproducir un texto escrito extenso e detallado –unha guía de consellos 
medioambientais–, ben estruturado e axustado aos diferentes ámbitos de actuación, 
resaltando as ideas principais. 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. 

 I- Socioculturais e  
sociolingüísticos 

 

II- Estratéxicos 

 

III- Funcionais 
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1. Conciencia 
medioambiental no 
mundo 
xermanoparlante 

2. Asociacións e 
partidos 
“verdes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Informarse, se hai axudas 
visuais etc. 

2. Identificar o tipo de texto 
para adaptalo á audiencia. 

3. Tomar conciencia do que se 
quere aprender: do contido 
xeral, da información 
específica, da información 
polo miúdo. 

4. Establecer hipóteses e 
inferir outros tipos de 
informacións a partir de 
elementos paratextuais 
(entoación, velocidade…) e 
extratextuais (imaxes, 
gráficos, fotografías…). 

5. Restablecer e anticipar 
posicións en relación ao que 
segue no texto (palabra, frase, 
resposta…). 

6. Recoñecer as dificultades de 
comprensión, debido a 
posibles factores de 
distorsión, á velocidade coa 
que se expresa etc. 

1. Funcións ou actos de fala 
asertivos, relacionados coa 
expresión do coñecemento, da 
opinión, da crenza e da 
conxectura: expresar acordo e 
desacordo, expresar 
descoñecemento, expresar 
dúbida e escepticismo, 
expresar unha opinión, 
formular unha hipótese, 
supoñer, predicir... 

2. Funcións ou actos de fala que 
impliquen compromiso, 
relacionados coa expresión do 
ofrecemento, da intención, da 
vontade e da decisión: 
expresar a intención, a vontade 
e a decisión de ter unha 
actitude cívica, de respeto e 
coidado da contorna. 

Funcións ou actos de fala 
directivos, que teñen como 
finalidade dar unha instrución: 
ofrecer consellos 
medioambientais. 
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  3. Funcións ou actos de fala fáticos 
e solidarios, que se realizan para 
establecer ou manter o contacto 
persoal e expresar actitudes con 
respecto á contorna, ao cambio 
climático e en xeral aos 
movementos relacionados coa 
protección do medio ambiente: 
aceptar ou declinar unha 
invitación, compadecerse, 
expresar condolencia, facer 
cumprimentos, pedir desculpas e 
rexeitar... 

4. Funcións ou actos de fala 
expresivos, cos que se 
expresan actitudes e 
sentimentos como resposta 
ante determinadas 
situacións: expresar 
admiración,aprecio, 
simpatía, (des)confianza, 
(des)aprobación, decepción, 
(des)interese. 

IV- Discursivos V- Sintácticos VI- Léxicos 

Textos orais: 

1. Audiovisuais 

2. Conferencias, 
presentacións e 
declaracións 
públicas específicas 
e detalladas 

3. Representacións 
teatrais. 

4. Podcasts 

Textos 

escritos: 

1. Informes, resumos e 
esquemas de textos 
extensos, 
xornalísticos e 
ensaísticos en torno 
ao mundo laboral. 

1. Verbos con determinado 
réxime preposicional. 

2. Perífrasis verbo-nominais. 

3. Verbos con prefixos 
separables ou inseparables 
con cambio de significado 
(durch-, um-, über-, etc.) 

1. Traballo e actividades 
profesionais: tipos de traballo e 
tarefas, novas modalidades de 
emprego, condicións e contratos 
laborais, asociacións sindicais, 
seguridade e riscos laborais... 

VII- Fonético-fonolóxico e ortotipográficos 

1. A énfase 

2. A entoación e os cambios de ton 

3. Os patróns melódicos específicos das estruturas sintácticas dadas nesta unidade. 
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4. KUNSTWELTEN 

Musik, Wandmalerei (Graffiti) und Architektur 

 

 

 

NIVEL 

 

 

C1 

Novembro (do 9 
ao 23) 

5 sesións 

10 horas 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Materiais 
propios  

Audios e 
vídeos 
Podcasts 
Internet 

 

 

Individual, por parellas e en grupos 

 

MODALIDADE DE 
TRABALLO 

 

 

 

 

 
 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

 

 

 

CO 

1. Comprender, independentemente da canle, a información específica en declaracións, 
mensaxes, anuncios e avisos detallados, aínda que poidan ter mala ou baixa calidade 
ou un son distorsionado. 

2. Comprender información sobre asuntos académicos (aquí, un vídeo sobre como 
escribir ben o tipo de texto denominado Erörterung) 

3. Comprender, sen demasiado esforzo, cancións que forman parte da banda sonora de 
películas, así como fragmentos das mesmas que poidan conter linguaxe coloquial ou 
expresións idiomáticas. Identificar pormenores e actitudes implícitas entre os e as 
falantes. 

 

CE 

4. Comprender, en calquera soporte, as ideas e posturas expresadas en artigos ou textos 
xornalísticos de certa extensión, nos que se comentan e analizan puntos de vista ou 
opinión, aquí ao respecto dos graffiti entendidos como arte ou como acto vandálico. 

 

 

 

 

PCO
M 

5. Participar en conversacións formais ou informais, cunha ou varias persoas interlocutoras, 
que traten asuntos relativos a gustos musicais, ás bandas sonoras, aos graffiti e a 
arquitectura. 

6. Realizar unha presentación clara e ben estruturada sobre os graffiti e sobre mulleres 
que practican esta arte e sobre o seximo na escena graffiteira, ampliando con 
subtemas, desenvolvendo ideas concretas e defendendo puntos de vista con 
argumentos e exemplos adecuados, apartándose cando sexa necesario do texto 
preparado para continuar con aspectos propostos pola audiencia e rematar cunha 
conclusión apropiada, unha vez respondidas as preguntas finais. 

7. Transmitir de xeito oral os puntos destacados e máis relevantes dos textos fonte, así 
como os detalles considerados importantes en función dos intereses e necesidades dos 
destinatarios. 

 

 

PCEM 

8. Escribir un artigo de opinión (Erörterung), claro e ben estructurado sobre un asunto 
que esperte controversia, resaltando as ideas principiais –neste caso os argumentos 
a favor e en contra-, ampliando con subtemas e rematando cunha conclusión 
apropiada. 

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

 I- Socioculturais e 
sociolingüísticos 

 

II- Estratéxicos 

 

III- Funcionais 
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 1. Entender a importancia da 
arte en xeral e da música e 
a pintura en particular nos 
países de lingua e cultura 
alemás. 

De aprendizaxe: 

1. Resumir para comprender
 e producir textos orais ou 
escritos. 

2. Relacionar a información 
nova con coñecementos 
previos. 

De comunicación: 

1. Informarse 

2. Identificar o tipo de texto 
para adaptalo á audiencia. 

1. Expresar acordo e 
desacordo. 

2. Expresar descoñecemento 
e/ou dúbida. 

3. Ofrecer consello, dar 
instrucións para coidar a 
linguaxe corporal, previr a 
alguén para que non incurra 
en malentendidos culturais. 

IV- Discursivos V- Sintácticos VI- Léxicos 

Textos orais: 

1.   Audiovisuais 

Textos escritos: 

1. Informes, resumos e 
esquemas de textos 
extensos, xornalísticos e 
ensaísticos en torno á 
música, aos graffiti e á 
arquitectura. 

1. Oracións de estilo indirecto 
con Konjunktiv I. 

2. Estrutura oracional complexa 
e estilo indirecto libre, sen 
enlace e con posible omisión 
do verbo introductorio (Er 
berichtete, er habe seit 
Monaten nichts von ihr gehört) 

3. Subordinación
 adverbial: oracións 
condicionais (falls) 

4. Negación. Posición. 
Focalización. Repaso. 

1. Cultura e actividades 
artísticas: música, 
arquitectura e pintura, 
estilos e correntes artísticas, 
tendencias de vangarda. 

VII- Fonético-fonolóxico e ortotipográficos 

1. A énfase 

2. A entoación e os cambios de ton 

3. Os patróns melódicos específicos das estruturas sintácticas dadas nesta unidade. 

 

 

5. VERTRAGLICHES und JURISTISCHES 

 

 
 

NIVEL 

 
 

C1 

Novembro (do 28 ao 30) e 
Decembro (do 7 ao 14 de 
decembro) 

5 sesións 

10 horas 

 
 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Materiais 
propios  

Audios e 
vídeos 
Podcasts 

Internet 

 
 

Individual, por parellas e en grupos 

 

MODALIDADE DE 
TRABALLO 
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O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

 

 

CO 

Comprender conferencias, charlas, discusións e debates especializados sobre temas 
complexos de carácter público, profesional ou académico. 
Comprender interaccións complexas, detalles de conversacións ou debates animados 
entre terceiras persoas sobre temas complexos. 
Comprender conversacións, discusións e debates extensos nos que se participa, 
aínda que estes non estean claramente estruturados. 

 

 

 

 
 

CE 

Comprender practicamente calquera tipo de información pública, instrución, ou 
disposición que poida interesarlle a un/ha mesmo/a ou a terceiras persoas, incluíndo 
pormenores. 

Comprender as implicacións da información contida en instrucións, normativas, 
ordenamentos, contratos ou outros textos legais complexos relativos ao mundo 
profesional ou académico en xeral e ao propio campo de especialización en particular. 

Comprender textos produto da actividade profesional ou académica, p.ex. actas, 
resumos, conclusións, informes, proxectos, traballos de investigación, ou documentos de 
uso interno ou de difusión pública correspondente a estes ámbitos. 

Comprender información detallada en textos extensos e complexos no ámbito público, 
social e institucional; identificar actitudes e opinións implícitas e apreciar as relacións, 

alusións e implicacións de tipo sociopolítico, socioeconómico ou sociocultural. 

Comprender e interpretar de maneira crítica a información contida en material 
bibliográfico especializado de carácter académico ou profesional, en calquera soporte. 
Comprender correspondencia persoal e formal de carácter público, institucional, 
académico ou profesional, incluída aquela sobre asuntos especializados ou legais, 

identificando as actitudes, os niveis de formalidade e as posturas implícitas dos/as 
remitentes. 

 

 

 

 

 

 
 

PCOM 

Realizar presentacións extensas, ben estruturadas e detalladas, sobre temas complexos 

de ámbito público ou profesional, adaptando o discurso con flexibilidade para 
adecualo ás necesidades e intereses dos e das oíntes. 

Pronunciar relatorios sobre temas e asuntos académicos complexos ante un público que 
non coñece o tema, adaptándose ao auditorio e respondendo ás preguntas ou 
intervencións que se formulen. 
Realizar e xestionar con eficacia operacións e transaccións complexas ante institucións 
públicas ou privadas de calquera índole, e negociar, con argumentos ben organizados e 
persuasivos, unha solución aos conflitos que puidesen xurdir. 

Conversar en situacións da vida social e persoal, dominando unha ampla gama de 
rexistros e un uso apropiado da ironía. 

Participar con fluidez en reunións, seminarios, discusións, debates ou coloquios formais 
sobre asuntos complexos de carácter xeral ou especializado, profesional ou académico, 
utilizar argumentos claros e persuasivos para defender o propio punto de vista 
Mediar entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas para trasladar por escrito 
practicamente calquera tipo de texto. 

 

 

 

PCEM 

Negociar textos de acordos, resolucións, contratos ou comunicados, modificar e corrixir 
borradores. 
Escribir, independentemente do soporte, correspondencia complexa, formal ou persoal, 
clara, correcta e ben estruturada, xa sexa para solicitar algo, demandar ou ofrecer os seus 
servizos a clientes/as, superiores ou autoridades, adoptando as convencións de formato e 
estilo que requiran as circunstanciasrdos, resolucións, contratos ou comunicados, 
modificar e corrixir borradores. 
Recoñecer significados implícitos complexos, en textos escritos, e apreciar diferenzas de 
estilo no léxico, na escritura, p.ex. léxico especializado. 

 

C 

I- Socioculturais e 
sociolingüísticos 

 

II- Estratéxicos 

 

III- Funcionais 
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1. Convencións á hora de 
expresar conceptos 
xurídicos e 
administrativos, por 
escrito e oralmente. 

2. Aspectos legais e 
contractuales en textos 
en lingua alemá. 

De aprendizaxe: 

1. Planificar a propia 
aprendizaxe establecendo 
os seus propios obxectivos a  
curto e a longo prazo. 

2. Organizar o material de 
aprendizaxe cos 
instrumentos de apoio 
necesarios (manuais, 
caderno de aprendizaxe, 
aplicacións móbiles, 
ferramentas en liña…) 

3. Autoavaliar o propio 
proceso detectando os erros 
e os logros nas tarefas. 

4. Repetir, recoñecer e usar 

modelos de lingua etc. 
5. Relacionar a información 

nova con coñecementos 
previos. 

6. Resumir para 
comprender e producir 
textos orais ou escritos. 

 

De comunicación: 

1. Activar e procurar 
coñecementos previos 
sobre a lingua, a situación, 
os contidos, as persoas... 

2. Informarse, se hai 
axudas visuais etc. 

3.  Identificar o tipo de texto 
para adaptalo á audiencia. 

4. Tomar conciencia do que se 
quere aprender: do contido 
xeral, da información 
específica, da información 
polo miúdo. 

5. Restablecer e anticipar 
posicións en relación ao que 
segue no texto 

(palabra, frase, resposta…). 
6. Reformular hipóteses sobre 

o contido e o contexto a 
partir da comprensión de 
novos elementos do propio 
texto, utilizando o seu 
coñecemento e experiencias. 

7. Asegurar a comprensión, 
repetir o comprendido, 
preguntar sobre o dito, volver 
escoitar o texto… 

8.   Solicitar repeticións, pedir   
que se explique unha palabra 
clave, dicir que non se 
entendeu. 

1. Funcións ou actos de fala 
directivos, que teñen como 
finalidade dar unha instrución: 
ofrecer consello, advertir, dar 
instrucións, dar ou negar 
permiso, previr a alguén en 
contra de algo ou de alguén, 
prohibir, recomendar, 
lembrarlle algo a alguén, 
restrinxir e suplicar... 

2. Funcións ou actos de fala 
fáticos e solidarios, que se 
realizan para establecer ou 
manter o contacto persoal, 
social, académico e profesional 
e expresar actitudes con 
respecto aos/ás demais: 
aceptar ou declinar unha 
invitación, compadecerse, 
expresar condolencia, facer 
cumprimentos, interesarse por 
alguén ou por algo, pedir 
desculpas e rexeitar... 
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IV- Discursivos  V- Sintácticos VI- Léxicos 

 Textos orais: 

1. Conversas especializadas 

2. Reunións de traballo 
con vocabulario 
específico 

3. Debates e discusións 
formais sobre temas 
complexos ou específicos 

4. Podcasts 

Textos escritos: 

1. Correspondencia 
persoal e profesional 
especializada 
2. Textos extensos da 
súa especialidade ou 
doutros ámbitos 
3. Instrucións extensas 

1. Formación de palabras: 
derivación e composición 

2. Recoñecemento dos 
elementos da palabra e 
significado dos afixos 

3. Usos das formas verbais e 
nominais na composición de 
textos e adecuación destas 
ao tipo de texto e ao discurso 

4. Correlación temporal na 
construción de textos orais e 
escritos 

5. Usos sintácticos complexos 
6. Disposición dos constituíntes 

oracionais: coñecemento 
das posibilidades de 
alteración da orde 

7. Gramática textual: os 
procedementos de 
organización estrutural dos 
textos orais e escritos: 
focalizacións, tematizacións, 
reformulacións etc. 

8. Uso de mecanismos de 
cohesión para a organización 
de textos orais e escritos 

1. Bens e servizos: inmobles, 
bens e servizos públicos e 
privados, individuais e 
colectivos, propiedade 
intelectual... 

2. Compras e actividades 
comerciais: actividades de 
compra, venda e 
subrogación, rede bancaria, 
divisas e formas de 
pagamento... 

3. Educación e actividades 
académicas: lexislación e 
regulamentos, actividades e 
innovacións, problemas e 
conflitos, tendencias... 

4. Identidade persoal: 
dimensión física e anímica, 
procedencia e localización 
xeográfica, características 
físicas, estilos de vida, 
carácter e valores persoais, 
sensacións e percepcións 
físicas... 

5. Traballo e actividades 
profesionais: tipos de 
traballo e tarefas, novas 
modalidades de 
emprego, condicións e 
contratos laborais, 
asociacións sindicais, 
seguridade e riscos 
laborais... 

VII- Fonético-fonolóxico e ortotipográficos 

1. A énfase 
2. A entoación e os cambios de ton 
3. Os patróns melódicos específicos dalgunhas estruturas sintácticas 
4. A correspondencia entre unidades melódicas e a puntuación 

5. O recoñecemento das variantes diastráticas máis estendidas 
6. As convencións de distribución e organización do texto 
7. As abreviaturas, siglas, símbolos e acrónimos de uso común 
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6. MEDIEN. WERBUNG. KONSUM 

 

NIVEL 

 

  C1 

DECEMBRO (do 19 ao 21) e 

XANEIRO (do 9 ao 23) 

5 sesións 

10 horas 

TEMPORALIZACIÓN 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Material 
propio  

Audios e vídeos 
Podcasts 
Internet 

 

Individual, por parellas e en grupos 

MODALIDADE DE 
TRABALLO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O 

B 

X 

E 

C 

T 

I 

V 

O 

S 

 

CO 

1. Comprender o que se pretende comunicar co fin de sacar as conclusións apropiadas. 
2. Recoñecer, segundo o contexto e en distintos rexistros (familiar, informal, formal ou 

neutro), a intención e o significado dun amplo repertorio de actos de fala. 

 

 

 

CE 

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

4. Localizar 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 conexiónsnon sempre se expresen con marcadores explícitos, algo 
habitual na publicidade 

5. Recoñecer expresións idiomáticas e coloquiais –habituais na publicidade- e aprecia 
connotacións de significado, aínda que en ocasións poida que necesite consultar un 
dicionario. 

6. Comprender, segundo o contexto, o xénero e o tipo textual, os significados asociados a 
unha ampla 
gama de estruturas sintácticas da lingua escrita. 

 

 

 

 

PCO
M 

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

8. Expresar o que quere dicir, superando dificultades ocasionais que poida ter. 
9. Desenvolver argumentos detallados de maneira sistemática e ben estruturada, 

relacionando loxicamente os puntos principais, resaltando os puntos importantes, 
desenvolvendo aspectos específicos e concluíndo adecuadamente. 

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

11. Expresarse cun alto grao de corrección de modo consistente. 
12. Adaptar os textos ao propósito comunicativo, respectando a situación, os/as 

receptores/as e a canle, sen alterar a información e as posturas orixinais. 

 

 

 

 

PCEM 

13. Facer uso dun coñecemento concreto dos aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
propios das culturas de lingua alemá. 

14. Adaptar os textos ao propósito comunicativo, respectando a situación, os/as 
receptores/as e a canle (ao tipo de consumidor), sen alterar a información e as posturas 
orixinais. 

15. Xestionar 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. 

16. Adaptar sen aparente dificultade o rexistro aos diferentes contextos de uso, a diferentes 
potenciais 
clientes, e mantén unha expresión e entoación que permitan transmitir o significado e 
aclarar posibles confusións. 

C 
O 

I- Socioculturais e 
sociolingüísticos 

II- Estratéxicos III- Funcionais 
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1. Convencións lingüísticas 
e humor na publicidade 
dos países de lingua e 
cultura alemás. 

De aprendizaxe: 

1. Autoavaliar o propio 
proceso detectando os 
erros e os logros nas 
tarefas. 

2. Repetir, recoñecer e usar 
modelos de lingua, etc. 

3. Relacionar a información 
nova con coñecementos 
previos. 

4. Resumir para comprender e 
producir textos orais ou 
escritos. 

De comunicación: 
5. Establecer hipóteses e 

inferir outros tipos de 
informacións a partir de 
elementos paratextuais 
(entoación, velocidade…) e 
extratextuais (imaxes, 
gráficos económicos, 
fotografías…). 

6.  Reformular hipóteses sobre 
o contido e o contexto a partir 
da comprensión de novos 
elementos do propio texto, 
utilizando o seu 
coñecemento e experiencias. 

7.  Asegurar a comprensión, 
repetir o comprendido, 
preguntar sobre 

o dito, volver escoitar o 
texto tendo en conta 
determinados aspectos. 

8.  Solicitar repeticións, pedir 
que se explique unha palabra 
clave, dicir que non se 
entendeu. 

Asertivos: 

1. Expresión do 
coñecemento, da opinión, 
da crenza e da 
conxectura: expresar 
acordo e desacordo, 
expresar 
descoñecemento, 
expresar dúbida e 
escepticismo ante un 
produto determinado. 

Directivos: 

2. Ofrecer consello, advertir, dar 

instrucións en torno ao 
correcto uso dun produto. 

Expresivos: 

3. Expresar (des)interese 
ante determinadas 
ofertas. 

IV- Discursivos V- Sintácticos VI- Léxicos 
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Textos orais: 
1. Debates e discusións 

formais sobre o mundo 
da publicidade. 

2. Audiovisuais 
3. Podcasts 

4. Informativos 
Textos escritos: 
5. Instrucións extensas de 

uso e riscos dun produto 
6. Textos xornalísticos 

informativos e de 
opinión sobre os 
aspectos desta 
unidade. 

7. Textos de opinión ou 
ensaísticos en torno aos 
temas aquí tratados. 

1. Estudo, repaso e ampliación 
de contidos importantes. 

1. Información e medios 
de comunicación: 
publicidade. 

2. Compras e actividades 
comerciais: actividades 
de compra, venda e 
subrogación, rede 
bancaria, divisas e formas 
de pagamento. 

3. Bens e servizos: 
inmobles, bens e 
servizos públicos e 
privados. 

VII- Fonético-fonolóxico e ortotipográficos 

1. Secuencias sinxelas cunha entoación característica (refráns, poemas, eslóganes publicitarios.) 

2. A correspondencia entre unidades melódicas e a puntuación. 

3. O recoñecemento das variantes diatópicas e diastráticas máis estendidas, presentes na publicidade. 
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9.2. AL PUB XER A1 A2 60B Alemán para o traballo. Segundo cuadrimestre  

 

 

 

1 SICH KENNENLERNEN. SICH VORSTELLEN 

 

 

 

NIVEL 

 

 

A1-A2  

 Xaneiro (do 25ao 30) 

Febreiro (do 8 ao 27) 

 6 sesións 

 12 horas 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RECUR
SOS 
DIDÁCTI
COS 

Materiais propios  Audios e vídeos 

Podcast 

Internet 

 Individual, por parellas 
e en   

 grupos.   

 

MODALIDADE DE 
TRABALLO 

 

 

 

 

 

O

B

X

 

E

 

C

T

  

I

  

V

 

O

S 

 

 

 

 

CO 

Comprender o esencial en situación nas que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas 
frecuentes que se refiren ao ámbito personal sempre que se fale con lentitude e con 
claridade. 
Seguir un texto breve articulado con claridade, con xeito e con pausas, no que se utilicen 
expresión 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, e que estean pronunciadas con lentitude e claridades. 
Utilizar estratexias que faciliten a comprensión recorrendo a claves lingüísticas e non 
lingüísticas. 

 

 

CE 

Comprender textos que inclúan ou soliciten información persoal básica.  
Utilizar estratexias que faciliten a comprensión recorrendo a claves lingüísticas e non 
lingüísticas. 

 

 

PCOM 

Desenvolverse nas relacións sociais habituais de xeito sinxelo pero eficaz, utilizando e 
recoñecendo fórmulas habituais de inicio e peche da conversa, tomando a palabra con 
cortesía, utilizando expresións básicas moi habituais adecuadas á situación e aos 
interlocutores. 
Desenvolverse en actividades habituais e transaccións e xetións cotiás, sinxelas, propias de 
situacións e temas coñecidos, facéndose entender ofrecendo ou solicitando información 
básica. 
Solicitar a colaboración do interlocutor e utilizar estrarexias para asegurar a comunicación. 

 
 

PCEM 

Intercambiar correspondencia breve e sinxela, sobre temas predicibles relacionados coa 
experiencia persoal. 
Utilizar elementos coñecidos lidos nun texto escrito para elaborar os propios textos, e 
organizar estes dacordo con textos modelo.  
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I- Socioculturais e    
sociolingüísticos 

 

II- Estratéxicos 

 

III- Funcionais 

1. Adquirir un coñecemento 
da sociedade, da 
mentalidade e da cultura 
dos países e territorios en 
que se fala o idioma 
obxecto de estudo. 

De aprendizaxe: 
1. Establecer de forma clara 

e realista os propios 
obxectivos e as 
necesidades a curto e a 
longo prazo. 

2. Organizar 
adecuadamente o tempo 
persoal para a 
aprendizaxe da lingua. 

3. Desenvolver o estilo de 
aprendizaxe que mellor se 
adapte ás características 
persoais e ás distintas 
tarefas e contidos 
lingüísticos. 

4. Desenvolver e utilizar 
técnicas de estudo e de 
traballo adecuadas ás 
propias capacidades e ás 
distintas tarefas e contidos 
lingüísticos obxecto de 
aprendizaxe. 

5. Desenvolver a autonomía 
de aprendizaxe, utilizando 
en recursos dispoñibles  
tanto dentro coma fóra da 
aula e da escola e 
buscando ou creando 
oportunidades para 
practicar a lingua. 

6. Usar materiais de 
consulta e 
autoaprendizaxe 
adecuados ao nivel 
(dicionarios, gramáticas, 
libros de exercicios, novas 
tecnoloxías, etc.) 

7. Utilizar a linguaxe 
aprendida a medida que 
se adquire. 

8. Saber traballar en equipo, 
considerando os 
compañeiros como outra 
fonte máis de 
aprendizaxe. 

 

De expresión: 

8. 1.  Determinar os 
requirimentos da tarefa e 
avaliar os propios 
coñecementos e recursos 
lingüísticos para 

 Usos sociais da 
lingua: 

1. Saudar e despedirse. 
2. Presentarse ou presentar a 

alguén. 
3. Dirixirse a alguén. 
4. Pedir desculpas. 
5. Agradecer. 
6. Interesarse por persoas. 

 Control da 
comunicación: 

1. Manifestar comprensión e 
incomprensión. 

2. Pedir confirmación da 
comprensión ao 
interlocutor. 

3. Solicitar axuda ao 
interlocutor para facilitar a 
comprensión: por exemplo, 
falar devagar, soletrear, 
repetir. 

4. Preguntar o significado 
dunha palabra ou 
expresión. 

Información xeral: 
1. Pedir e dar información 

sobre datos persoais. 
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desenvolvela. 

9. 2. Adecuar de forma básica o 
texto (oral ou escrito) ao 
destinatario, ao contexto e 
á canle. 

10. 3. Identificar o tipo de texto 
para adaptalo á audiencia. 

11. 4.  Consultar as posibles 
dúbidas e corrixir os erros. 

 

De comprensión: 
1. Predicir e facer hipótesis 

do contido texto baseándose 
nos seus coñecementos do 
tema e no contexto. 

2. Deducir e inferir do 
contexto o significado 
probable das palabras ou 
frases que descoñece. 

3. Tratar de lembrar as 
palabras ou estruturas novas 
aprendidas. 

 

De interacción: 
1. Utilizar estratexias sinxelas 

para comenzar, mantener ou 
acabar unha conversa breve 
e para pedir que lle presten 
atención. 

2. Cooperar co interlocutor 
para facilitar a comprensión 
mutua, pedindo ou facilitando  
axuda ou aclaracións cando 
sexa preciso. 

3. Efectuar, de forma básica, 
as repeticións, aclaracións e 
correccións necesarias para 
compensar as dificultades, 
rupturas e malentendidos na 
comunicación. 
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IV- Discursivos 

 

V- Sintácticos 

 

VI- Léxicos 

 Coherencia: 

1. Asociar enunciados simples 
e memorizados coas 
situacións en que é 
adecuado utilizalos (fórmulas 
de cortesía, saúdos, 
despedidas). 

2. Adaptar formas de 
tratamento e fórmulas 
sociais básicas (saúdos, 
despedidas) ánrelación 
social co/coa interlocutor/a. 

 
Cohesión: 
 
1. Utilizar recursos moi 

sinxelos para iniciar, 
desenvolver ou rematar un 
texto escrito ou oral (dirixirse 
a alguén, tomar a palabra). 

 
2. Utilizar os recursos básicos 

de puntuación. 

 
3. Utilizar os patróns básicos 

de entoación axeitados á 
situación comunicativa. 

 
4. Usar conectores básicos 

para enlazar grupos de 
palabras. 

 

1. A oración simple. 
2. Tipos de oración, 

elementos 
constituíntes e a 
súa posición. 

3. Oración 
declarativa: 
afirmativa e 
negativa. 

4. Oración 
interrogativa 
parcial: elemento 
interrogativo en 
posición inicial 
(Wie ist Ihr 
Familienname?) 

5. Oración 
interrogativa total: 
Verbo en posición 
inicial (Kommen 
Sie aus 
Österreich?) 

6. Formas elípticas: 
proformas 
oracionais: Ja, 
Nein, Doch. 

7. Coordinación. 
Expresión de 
relacións lóxicas. 
Conxunción und. 
Oposición aber. 
Disxunción oder. 

8. Omisión dos 
elementos 
comúns. Omisión 
do suxeito. 

9. O sintagma 
nominal. Núcleo. 
Substantivo: 
Clases: comúns e 
propios; xénero: 
masculino, 
feminino, neutro; 
número: singular 
e plural; caso: 
nominativo. 

10. Pronome. 
Persoais: 
nominativo, 
acusativo. 
Interrogativos: 
was; wer. 

11. Modificación do 
núcleo. 
Determinantes: 

 Identificación persoal: 

 Nome. 

 Enderezo. 

 Teléfono, enderezo 
electrónico. 

  Idade e sexo. 

  Estado civil. 

  Orixe e nacionalidade. 

  Profesión propia e dos 
achegados. 

  Familia directa. 

  Formas de tratamento 
sinxelas. 
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Determinados: 
der/die/das; 
indeterminados: 
ein/eine/ein; 
negativo: 
kein/keine/kein; 
en nominativo. 

12. Posesivos: 
nominativo. 

13. Numerais: 
Cardinais. 

14. O sintagma 
verbal: Núcleo: 
verbo: Tempo: 
Expresión do 
presente: pres. 
de indic. 

Expresión do futuro: 
pres. do indic. 

15. Contidos 
ortográficos: O 
alfabeto: 
Representación 
gráfica de 
fonemas e sons: 
correspondencia. 

16. A puntuación: 
Sons e fonemas 
vocálicos: 
cantidade 
vocálica. Os 
ditongos. 

 3. VII- Fonético-fonolóxico e ortotipográficos 

1. Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións. 
2. Metafonía (Umlaut). 
3. <r> en posición final ou preconsonántica: influencia da vogal precedente. 
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                                       2. ERSTE KONTAKTE AM ARBEITS PLATZ. 
FREIZEIT 

 

 

 

NIVEL 

 

 

A1-A2  

 Marzo (do 1 ao 20) 

 6 sesións 

 12 horas 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Materiais 
propios  

Audios e vídeos 

Podcast 

Internet 

 Individual, por parellas 
e en   

 grupos.   

 

MODALIDADE DE 
TRABALLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

B 

X 

E 

C 

T  

I  

V 

O 

S 

 

 

 

 

C
O 

Comprender o esencial en situación nas que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas 
frecuentes que se refiren ao ámbito personal sempre que se fale con lentitude e con 
claridade. 
Seguir un texto breve articulado con claridade, con xeito e con pausas, no que se utilicen 
expresión 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, e que estean pronunciadas con lentitude e claridades. 
Utilizar estratexias que faciliten a comprensión recorrendo a claves lingüísticas e non 
lingüísticas. 

 

 

C
E 

Comprender textos que inclúan ou soliciten información persoal básica.  
Comprender mensaxes breves que conteñan informacións moi sinxelas relacionadas con 
actividades e situación da vida cotíá. 
Comprender o sentido global e localizar información relevante en textos moi básicos e 
claramente estruturados relacionados con temas da súa experiencia. Comprender 
correspondencia persoal moi breve e sinxela. 
Utilizar estratexias que faciliten a comprensión recorrendo a claves lingüísticas e non 
lingüísticas. 

 

 

 

P
C
O
M 

Desenvolverse nas relacións sociais habituais de xeito sinxelo pero eficaz, utilizando e 
recoñecendo fórmulas habituais de inicio e peche da conversa, tomando a palabra con 
cortesía, utilizando expresións básicas moi habituais adecuadas á situación e aos 
interlocutores. 
Desenvolverse en actividades habituais e transaccións e xetións cotiás, sinxelas, propias 
de situacións e temas coñecidos, facéndose entender ofrecendo ou solicitando información 
básica. 
Expoñer plans e facer hipóteses, de forma breve e sinxela, en conversas informais en 
relación con asuntos cotiáns; e expresar de forma breve a opinión, as crenzas ou suxestións 
sobre un tema coñecido. 
Solicitar a colaboración do interlocutor e utilizar estrarexias para asegurar a comunicación. 

 
 

P
C
E
M 

Intercambiar información concreta e sinxela sobre aspectos cotiáns e habituais nos 
diferentes ámbitos de actividade social. 
Describir de forma sinxela lugares, obxectos e persoas, e narrar feitos e experiencias, así 
como expoñer plans e presentar proxectos relaciones con temas cotiáns. 
Intercambiar correspondencia breve e sinxela, sobre temas predicibles relacionados coa 
experiencia persoal. 
Utilizar elementos coñecidos lidos nun texto escrito para elaborar os propios textos, e 
organizar estes dacordo con textos modelo. 
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I- Socioculturais e    
sociolingüísticos 

 

II- Estratéxicos 

 

III- Funcionais 

1. Adquirir un coñecemento 
da sociedade, da 
mentalidade e da cultura 
dos países e territorios en 
que se fala o idioma 
obxecto de estudo. 

2. As relacións persoais: 
estrutura e relacións 
sociais e familiares: 
relacións familiares, 
xeracionais e profesionais; 
[...] 

3. A linguaxe corporal e os 
sons paralingüísticos: 
expresións faciais, acenos, 
posturas, distancia 
interpersoal, contacto 
visual; calidade de voz, 
ton, volume, etc. 

De aprendizaxe: 
1. Establecer de forma clara 

e realista os propios 
obxectivos e as 
necesidades a curto e a 
longo prazo. 

2. Organizar 
adecuadamente o tempo 
persoal para a 
aprendizaxe da lingua. 

3. Desenvolver o estilo de 
aprendizaxe que mellor se 
adapte ás características 
persoais e ás distintas 
tarefas e contidos 
lingüísticos. 

4. Desenvolver e utilizar 
técnicas de estudo e de 
traballo adecuadas ás 
propias capacidades e ás 
distintas tarefas e contidos 
lingüísticos obxecto de 
aprendizaxe. 

5. Desenvolver a autonomía 
de aprendizaxe, utilizando 
en recursos dispoñibles  
tanto dentro coma fóra da 
aula e da escola e 
buscando ou creando 
oportunidades para 
practicar a lingua. 

6. Usar materiais de 
consulta e 
autoaprendizaxe 
adecuados ao nivel 
(dicionarios, gramáticas, 
libros de exercicios, novas 
tecnoloxías, etc.) 

7. Utilizar a linguaxe 
aprendida a medida que 
se adquire. 

8. Saber traballar en equipo, 
considerando os 
compañeiros como outra 
fonte máis de 
aprendizaxe. 

De expresión: 

12. 1.  Determinar os 
requirimentos da tarefa e 
avaliar os propios 
coñecementos e recursos 
lingüísticos para 
desenvolvela. 

13. 2. Planificar o texto na súa 

  Usos sociais da lingua: 

 1.  Saudar e 
despedirse. 

 2.  Presentarse ou presentar a     
alguén. 

 3.  Dirixirse a alguén. 

 4.  Pedir desculpas. 

 5.  Agradecer. 

 6.  Interesarse por persoas. 

 

 Control da 
comunicación: 

1. Manifestar comprensión e 
incomprensión. 

2. Pedir confirmación da 
comprensión ao interlocutor. 

3. Solicitar axuda ao 
interlocutor para facilitar a 
comprensión: por exemplo, 
falar devagar, soletrear, 
repetir. 

4. Preguntar o significado 
dunha palabra ou 
expresión. 

Información xeral: 

 1.  Pedir e dar información 
sobre datos persoais. 

2. Indicar posesión. 
3. Indicar onde e cando ocurre 

algo. 
4. Referirse a accións cotiás 

presentes. 
5. Expresar intereses, 

preferencias e gustos ( e 
contrarios) 

6. Mostrar acordo, satisfacción 
(e contrarios). 
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estrutura básica. 

14. 3. Adecuar de forma básica o 
texto (oral ou escrito) ao 
destinatario, ao contexto e 
á canle. 

15. 4. Probar novas expresións e, 
en xeral, ser capaz de 
adoptar certos riscos sen 
bloquear a comunicación. 

16. 3. Identificar o tipo de texto 
para adaptalo á audiencia. 

17. 4.  Consultar as posibles 
dúbidas e corrixir os erros. 

De comprensión: 

5. Decidir con antelación 
prestar especial atención a 
distintos aspectos do texto 
oral ou escrito (p.e., 
comprender o sentido xeral, 
procurar información 
específica...). 

6. Predicir e facer hipótesis 
do contido texto 
baseándose nos seus 
coñecementos do tema e 
no contexto. 

7. Deducir e inferir do 
contexto o significado 
probable das palabras ou 
frases que descoñece. 

8. No caso de textos escritos, 
utilizar ferramentas como 
subliñar ou tomar notas 
para lograr unha mellor 
comprensión do contido e 
da estrutura do texto. 

9. Tratar de lembrar as 
palabras ou estruturas 
novas aprendidas. 

De interacción: 

10.Preparar ou planificar o 
posible desenvolvemento 
do intercambio tendo en 
conta a situación de 
comunicación e o obxectivo 
que se pretende acadar. 

11. Utilizar estratexias sinxelas 
para comenzar, mantener 
ou acabar unha conversa 
breve e para pedir que lle 
presten atención. 

12. Cooperar co interlocutor 
para facilitar a comprensión 
mutua, pedindo ou 



 

 

P
á
x
in

a
2
2
8
 

facilitando  axuda ou 
aclaracións cando sexa 
preciso. 

13. Efectuar, de forma básica, 
as repeticións, aclaracións 
e correccións necesarias 
para compensar as 
dificultades, rupturas e 
malentendidos na 
comunicación. 
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IV- Discursivos 

 

V- Sintácticos 

 

VI- Léxicos 

Coherencia: 

1. Asociar enunciados 
simples e memorizados 
coas situacións en que é 
adecuado utilizalos 
(fórmulas de cortesía, 
saúdos, despedidas). 

2. Adaptar formas de 
tratamento e fórmulas 
sociais básicas (saúdos, 
despedidas) ánrelación 
social co/coa 
interlocutor/a. 

 
Cohesión: 
 

3. Utilizar recursos moi 
sinxelos para iniciar, 
desenvolver ou rematar 
un texto escrito ou oral 
(dirixirse a alguén, tomar 
a palabra). 

4. Utilizar os recursos 
básicos de puntuación. 

5. Utilizar os patróns 
básicos de entoación 
axeitados á situación 
comunicativa. 

6. Usar conectores básicos 
para enlazar grupos de 
palabras. 

 

1. A oración simple. 
Tipos de oración,  

    elementos 
constituíntes e a 
súa posición. 

2. Oración declarativa: 
afirmativa e 
negativa. 

3. Oración 
interrogativa parcial: 
elemento 
interrogativo en 
posición inicial 
(Wie ist Ihr 
Familienname?) 

4. Oración 
interrogativa total: 
Verbo en posición 
inicial (Kommen Sie 
aus Österreich?) 

5. Formas elípticas: 
proformas 
oracionais: Ja, Nein, 
Doch. 

6. Coordinación. 
Expresión de 
relacións lóxicas. 
Conxunción und. 
Oposición aber. 
Disxunción oder. 

7. Omisión dos 
elementos comúns. 

8. Omisión do suxeito. 

9. O sintagma 
nominal. Núcleo. 
Substantivo: 
Clases: comúns e 
propios; xénero: 
masculino, 
feminino, neutro; 
número: singular e 
plural; caso: 
nominativo. 

10. Os substantivos 
compostos (die 
Waschmaschine) 

11. Pronome. 
Persoais: 
nominativo, 

 Identificación persoal: 

 Nome. 

 Enderezo. 

 Teléfono, enderezo 
electrónico. 

  Idade e sexo. 

  Estado civil. 

  Orixe e nacionalidade. 

  Profesión propia e dos 
achegados. 

  Familia directa. 

  Formas de tratamento 
sinxelas. 

  No traballo, 

 

  Tempo libre e ocio: 

  Actividades de lecer (xogos, 
deportes, prensa, radio, 
televisión...) 

  Actividades culturais (cine, 
teatro, museos, 
exposicións…) 

  Invitacións. 
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acusativo. 
Interrogativos: was; 
wer. 

12. Modificación do 
núcleo. 
Determinantes: 
Determinados: 
der/die/das; 
indeterminados: 
ein/eine/ein; 
negativo: 
kein/keine/kein; en 
nominativo. 

13. Posesivos: nominativo. 

14. Numerais: Cardinais. 

15. O sintagma verbal: 
Núcleo: verbo: Tempo: 
Expresión do presente: 
pres. de indic. 

Expresión do futuro: 
pres. do indic. 

16. Adverbios 
temporais: bald, 
heute, gestern, 
morgen, nie, 
manchmal, oft, jetzt, 
immer, schon, 
sofort, erst, noch, 
lange, dann. 

17. Adverbios locais: 
da, hier, hintern, 
herein, links, oben, 
rechts, unten, […] 

18. Preposicións 
temporais: an, bis, 
in, nach, um, vor, 
von…bis. 

19.Preposicións 
locais; an, auf, aus, 
bei, in, nach, unter, 
von, zu. 

20. Intención: mögen / 
möchten, wollen. 

21. Modificación do 
núcleo mediante 
negación (Sie 
verstehen nicht). 

 4. VII- Fonético-fonolóxico e ortotipográficos 

1. Signos ortográficos: apóstrofo, diérese para indicar Umlaut, comiñas... 
2. Estrutura silábica. División de palabras no final da liña. División de compostos. 
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                                                3. GESCHÄFTSREISE. IN DER STADT 

 

 

 

 

NIVEL 

 

 

A1-A2  

   Marzo (do 22 ao 29) 

   Abril (do 12 ao 19) 

 6 sesións 

 12 horas 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Materiais 
propios  

Audios e vídeos 

Podcast 

Internet 

 Individual, por parellas e en   

 grupos.   

 

MODALIDADE DE 
TRABALLO 

 

 

 

O 

B 

X 

E 

C 

T  

I  

V 

O 

S 

 

 

 

 

C
O 

Comprender o esencial en situación nas que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas 
frecuentes que se refiren ao ámbito personal sempre que se fale con lentitude e con 
claridade. 
Seguir un texto breve articulado con claridade, con xeito e con pausas, no que se utilicen 
expresión 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, e que estean pronunciadas con lentitude e claridades. 
Utilizar estratexias que faciliten a comprensión recorrendo a claves lingüísticas e non 
lingüísticas. 
Comprender frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas e 
temas con que se estea moi familiarizado sempre que se fale de xeito pausado e ben 
articulado. 
Comprender o sentido xeral e a información esencial predicible de textos audiovisuais 
sinxelos, cando exista o apoio de imaxes moi redundantes. 

 

 

C
E 

Comprender textos que inclúan ou soliciten información persoal básica.  
Comprender mensaxes breves que conteñan informacións moi sinxelas relacionadas con 
actividades e situación da vida cotíá. 
Comprender o sentido global e localizar información relevante en textos moi básicos e 
claramente estruturados relacionados con temas da súa experiencia. Comprender 
correspondencia persoal moi breve e sinxela. 
Utilizar estratexias que faciliten a comprensión recorrendo a claves lingüísticas e non 
lingüísticas. 
Comprender o sentido global e localizar información relevante e predicible en textos pouco 
complexos, en lingua estándar e relacionados con temas da súa experiencia. 

 

 

P
C
O
M 

Desenvolverse nas relacións sociais habituais de xeito sinxelo pero eficaz, utilizando e 
recoñecendo fórmulas habituais de inicio e peche da conversa, tomando a palabra con 
cortesía, utilizando expresións básicas moi habituais adecuadas á situación e aos 
interlocutores. 
Desenvolverse en actividades habituais e transaccións e xetións cotiás, sinxelas, propias de 
situacións e temas coñecidos, facéndose entender ofrecendo ou solicitando información 
básica. 
Expoñer plans e facer hipóteses, de forma breve e sinxela, en conversas informais en relación 
con asuntos cotiáns; e expresar de forma breve a opinión, as crenzas ou suxestións sobre un 
tema coñecido. 
Solicitar a colaboración do interlocutor e utilizar estrarexias para asegurar a comunicación. 

 
 

P
C
E

Intercambiar información concreta e sinxela sobre aspectos cotiáns e habituais nos 
diferentes ámbitos de actividade social. 
Describir de forma sinxela lugares, obxectos e persoas, e narrar feitos e experiencias, así 
como expoñer plans e presentar proxectos relaciones con temas cotiáns. 
Intercambiar correspondencia breve e sinxela, sobre temas predicibles relacionados coa 
experiencia persoal. 
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M Utilizar elementos coñecidos lidos nun texto escrito para elaborar os propios textos, e 
organizar estes dacordo con textos modelo 
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C 

O 

N 

T 

I 

D 

O 

S 

I- Socioculturais e    
sociolingüísticos 

 

II- Estratéxicos 

 

III- Funcionais 

1. Adquirir un coñecemento 
da sociedade, da 
mentalidade e da cultura 
dos países e territorios en 
que se fala o idioma 
obxecto de estudo. 

2. As relacións persoais: 
estrutura e relacións 
sociais e familiares: 
relacións familiares, 
xeracionais e profesionais; 
[...] 

3. As condicións de vida: 
condicións laborais 
(introdución ao mundo 
labora, [...] 

4. A linguaxe corporal e os 
sons paralingüísticos: 
expresións faciais, acenos, 
posturas, distancia 
interpersoal, contacto 
visual; calidade de voz, 
ton, volume, etc. 

De aprendizaxe: 

1.  Establecer de forma clara e 
realista os propios 
obxectivos e as 
necesidades a curto e a 
longo prazo. 

2.  Organizar 
adecuadamente o tempo 
persoal para a 
aprendizaxe da lingua. 

3.  Desenvolver o estilo de 
aprendizaxe que mellor se 
adapte ás características 
persoais e ás distintas 
tarefas e contidos 
lingüísticos. 

4.  Desenvolver e utilizar 
técnicas de estudo e de 
traballo adecuadas ás 
propias capacidades e ás 
distintas tarefas e contidos 
lingüísticos obxecto de 
aprendizaxe. 

5. Desenvolver a autonomía 
de aprendizaxe, utilizando 
en recursos dispoñibles  
tanto dentro coma fóra da 
aula e da escola e 
buscando ou creando 
oportunidades para 
practicar a lingua. 

3. Usar materiais de 
consulta e 
autoaprendizaxe 
adecuados ao nivel 
(dicionarios, gramáticas, 
libros de exercicios, 
novas tecnoloxías, etc.) 

4. Utilizar a linguaxe 
aprendida a medida que 
se adquire. 

5. Saber traballar en equipo, 
considerando os 
compañeiros como outra 
fonte máis de 
aprendizaxe. 

De expresión: 
5. 1.  Determinar os 

requirimentos da tarefa e 
avaliar os propios 
coñecementos e recursos 

 Usos sociais da 
lingua: 

1. Saudar e despedirse. 
2. Presentarse ou presentar a 

alguén. 
3. Dirixirse a alguén. 
4. Pedir desculpas. 
5. Agradecer. 
6. Convidar. 
7. Interesarse por persoas. 

 Control da 
comunicación: 

1. Manifestar comprensión e 
incomprensión. 

2. Pedir confirmación da 
comprensión ao interlocutor. 

3. Solicitar axuda ao 
interlocutor para facilitar a 
comprensión: por exemplo, 
falar devagar, soletrear, 
repetir. 

4. Preguntar o significado 
dunha palabra ou 
expresión. 

Información xeral: 
1. Pedir e dar información 

sobre datos persoais. 
2. Indicar posesión. 
3. Indicar onde e cando ocorre 

algo. 
4. Referirse a accións cotiás 

presentes. 
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lingüísticos para 
desenvolvela. 

6. 2. Planificar o texto na súa 
estrutura básica. 

7. 3. Adecuar de forma básica o 
texto (oral ou escrito) ao 
destinatario, ao contexto e 
á canle. 

8. 4. Probar novas expresións e, 
en xeral, ser capaz de 
adoptar certos riscos sen 
bloquear a comunicación. 

9. 5. Identificar o tipo de texto 
para adaptalo á audiencia. 

10. 6.  Consultar as posibles 
dúbidas e corrixir os erros. 

De comprensión: 

1. Decidir con antelación 
prestar especial atención a 
distintos aspectos do texto 
oral ou escrito (p.e., 
comprender o sentido xeral, 
procurar información 
específica...). 

2. Predicir e facer hipótesis 
do contido texto 
baseándose nos seus 
coñecementos do tema e 
no contexto. 

3. Deducir e inferir do 
contexto o significado 
probable das palabras ou 
frases que descoñece. 

4. No caso de textos escritos, 
utilizar ferramentas como 
subliñar ou tomar notas 
para lograr unha mellor 
comprensión do contido e 
da estrutura do texto. 

5. Tratar de lembrar as 
palabras ou estruturas 
novas aprendidas. 

De interacción: 

1.Preparar ou planificar o 
posible desenvolvemento 
do intercambio tendo en 
conta a situación de 
comunicación e o obxectivo 
que se pretende acadar. 

  2. Utilizar estratexias sinxelas 
para comenzar, mantener 
ou acabar unha conversa 
breve e para pedir que lle 
presten atención. 
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  3. Cooperar co interlocutor 
para facilitar a comprensión 
mutua, pedindo ou 
facilitando  axuda ou 
aclaracións cando sexa 
preciso. 

  4. Efectuar, de forma básica, 
as repeticións, aclaracións 
e correccións necesarias 
para compensar as 
dificultades, rupturas e 
malentendidos na 
comunicación. 
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IV- Discursivos 

 

V- Sintácticos 

 

VI- Léxicos 

Coherencia: 

1. Asociar enunciados simples 
e memorizados coas 
situacións en que é 
adecuado utilizalos (fórmulas 
de cortesía, saúdos, 
despedidas). 

2. Adaptar formas de 
tratamento e fórmulas 
sociais básicas (saúdos, 
despedidas) ánrelación 
social co/coa interlocutor/a. 

3. Seleccionar o léxico e as 
estruturas adecuadas para 
acadar o propósito 
comunicativo. 

4. Adaptarse ás características, 
organización básica e 
formato de distintos textos 
orais e escritos. 

5. Utilizar recursos deícticos 
básicos para garantir  a 
coherencia espazo-temporal. 

 
Cohesión: 
 

3. Utilizar recursos moi 
sinxelos para iniciar, 
desenvolver ou rematar un 
texto escrito ou oral (dirixirse 
a alguén, tomar a palabra). 

4.Utilizar os recursos básicos 
de puntuación. 

5. Utilizar os patróns básicos de 
entoación axeitados á 
situación comunicativa. 

6. Usar conectores básicos para 
enlazar grupos de palabras. 

 

1. Pronomes persoais: 
nominativo, acusativo e 
dativo. 

2. Indefinidos: alles, etwas, 
nichts, ein- (nominativo, 
acusativo), viel, wenig, 
man. 

3. Demostrativos: der, die, 
das (Welches Buch liest 
du? -Das hier). 

4. Posesivos: nominativo 

5. Modalidade. 
Factualidade: indicativo. 
Necesidade: müssen. 
Obriga: müssen: 
Capacidade: können. 
Permiso: dürfen. 
Posibilidade: können. 
Prohibición: nicht dürfen. 

6. Intención: mögen / 
möchten, wollen. 

7. Adverbios temporais: 
bald, heute, gestern, 
morgen, nie, manchmal, 
oft, jetzt, immer, schon, 
sofort, erst, noch, lange, 
dann. 

8. Adverbios locais: da, 
hier, hintern, herein, 
links, oben, rechts, 
unten, […] 

9. Preposicións temporais: 
an, bis, in, nach, um, vor, 
von…bis. 

10. Preposicións locais; an, 
auf, aus, bei, in, nach, 
unter, von, zu. 

  Identificación persoal: 
  Nome. 
  Enderezo. 
  Teléfono, enderezo 
electrónico. 

  Idade e sexo. 
  Estado civil. 
  Orixe e nacionalidade. 
  Profesión propia e dos 
achegados. 

  Formación e experiencia 
laboral. 

  Viaxes e transportes: 
  Lugares de interese público: 
Transporte público (horarios, 
billetes, medios de 
transporte). 

  Transporte particular. 
  Compras e actividades 
comerciais:  

  Establecementos comerciais. 
  Prezos e formas básicas de 
pagamento. 

  Tipos de comida e bebida. 
Tipos de establecementos: 
cafés, bares, restaurantes… 

  Ben e servizos: 
  Medios técnicos de 
comunicación (telefonía, 
internet). 

   

 

 

 

 5. VII- Fonético-fonolóxico e ortotipográficos 

1. Acento dos elementos léxicos illados 
2. Acento e atonicidade: patróns tonais no sintagma. 
3. A entoación: cadencia. 
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4 ALLTAG. TÄTIGKEITEN AM ARBEITSPLATZ 

 

 

 

 

NIVEL 

 

 

A1-A2  

 Abril (do 24 ao 26) 

 Maio (do 3 ao 15) 

 6 sesións 

 12 horas 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Materiais 
propios  

Audios e vídeos 

Podcast 

Internet 

 Individual, por parellas e en   

 grupos.   

 

MODALIDADE DE 
TRABALLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

B 

X 

E 

C 

T  

I  

V 

O 

S 

 

 

 

 

C
O 

Comprender conferencias, charlas, discusións e debates especializados sobre temas 
complexos de carácter público, profesional ou académico. 
Comprender interaccións complexas, detalles de conversacións ou debates animados entre 
terceiras persoas sobre temas complexos. 
Comprender conversacións, discusións e debates extensos nos que se participa, aínda que 
estes non estean claramente estruturados. 
Comprender películas, obras de teatro ou outros espectáculos e programas de televisión ou 
radio que conteñan linguaxe coloquial ou expresións idiomáticas e apreciar implicacións de 
tipo sociocultural. 

 

 

C
E 

Comprender practicamente calquera tipo de información pública, instrución, ou disposición 
que poida interesarlle a un/ha mesmo/a ou a terceiras persoas, incluíndo pormenores. 
Comprender publicacións periódicas de carácter xeral ou especializado dentro da propia área 
profesional, académica ou de interese. 

 

 

 

 

 

 

P
C
O
M 

Facer declaracións públicas con fluidez e flexibilidade usando a entoación para transmitir con 
precisión matices sutís de significado. 

Participar con soltura en entrevistas, como entrevistador/a ou entrevistado/a, estruturando o 
que di, desenvolvéndose con autoridade e con fluidez, mostrando dominio da situación, así 
como capacidade de reacción e improvisación. 

Conversar en situacións da vida social e persoal, dominando unha ampla gama de rexistros 
e un uso apropiado da ironía. 

Mediar entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas para trasladar oralmente 
practicamente calquera tipo de texto. 

Recoñecer significados implícitos complexos, en textos orais ou escritos, e apreciar 
diferenzas de estilo no léxico, na pronuncia ou na escritura, p.ex. variantes lingüísticas, 
linguaxe literaria ou léxico especializado. 

Adaptar de maneira natural o formato, o contido, o estilo e o rexistro aos diferentes 
contextos de uso, en función das necesidades ou intereses do/a receptor/a, e mostrar unha 
riqueza na expresión que permita transmitir matices de significado. 

 
 

P
C
E
M 

Tomar notas e apuntamentos mentres se participa en reunións, seminarios, cursos ou 
conferencias, recollendo as palabras ou expresións clave empregadas polas persoas 
interlocutoras. 

Escribir recensións, informes ou artigos complexos que presentan unha argumentación ou 
unha apreciación crítica sobre textos técnicos de índole académica ou profesional, sobre 
obras literarias ouartísticas, sobre proxectos de investigación ou sobre outras recensións e 
artigos (temáticos) escritos por terceiros. 

Mediar entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas para trasladar por escrito 
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practicamente calquera tipo de texto. 

Recoñecer significados implícitos complexos, en textos orais ou escritos, e apreciar 
diferenzas de estilo no léxico, na pronuncia ou na escritura, p.ex. variantes lingüísticas, 
linguaxe literaria ou léxico especializado. 
Adaptar de maneira natural o formato, o contido, o estilo e o rexistro aos diferentes contextos 
de uso, en función das necesidades ou intereses do/a receptor/a. 
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C 

O 

N 

T 

I 

D 

O 

S 

I- Socioculturais e    
sociolingüísticos 

 

II- Estratéxicos 

 

III- Funcionais 

Coherencia: 

1. Asociar enunciados simples 
e memorizados coas 
situacións en que é 
adecuado utilizalos (fórmulas 
de cortesía, saúdos, 
despedidas). 

2. Adaptar formas de 
tratamento e fórmulas sociais 
básicas (saúdos, 
despedidas) á relación social 
co/coa interlocutor/a. 

3. Seleccionar o léxico e as 
estruturas adecuadas para 
acadar o propósito 
comunicativo. 

4. Adaptarse ás 
características, organización 
básica e formato de distintos 
textos orais e escritos. 

5. Utilizar recursos deícticos 
básicos para garantir  a 
coherencia espazo-temporal. 

 
Cohesión: 
 

1. Utilizar recursos moi 
sinxelos para iniciar, 
desenvolver ou rematar un 
texto escrito ou oral (dirixirse 
a alguén, tomar a palabra). 

2. Utilizar os recursos básicos 
de puntuación. 

3. Utilizar os patróns básicos 
de entoación axeitados á 
situación comunicativa. 

4. Usar conectores básicos 
para enlazar grupos de 
palabras. 

 

De aprendizaxe: 

1.  Establecer de forma clara e 
realista os propios 
obxectivos e as 
necesidades a curto e a 
longo prazo. 

2.  Organizar 
adecuadamente o tempo 
persoal para a 
aprendizaxe da lingua. 

3.  Desenvolver o estilo de 
aprendizaxe que mellor se 
adapte ás características 
persoais e ás distintas 
tarefas e contidos 
lingüísticos. 

4.  Desenvolver e utilizar 
técnicas de estudo e de 
traballo adecuadas ás 
propias capacidades e ás 
distintas tarefas e contidos 
lingüísticos obxecto de 
aprendizaxe. 

5. Desenvolver a autonomía 
de aprendizaxe, utilizando 
en recursos dispoñibles  
tanto dentro coma fóra da 
aula e da escola e 
buscando ou creando 
oportunidades para 
practicar a lingua. 

6. Usar materiais de 
consulta e 
autoaprendizaxe 
adecuados ao nivel 
(dicionarios, gramáticas, 
libros de exercicios, 
novas tecnoloxías, etc.) 

7. Utilizar a linguaxe 
aprendida a medida que 
se adquire. 

8. Saber traballar en equipo, 
considerando os 
compañeiros como outra 
fonte máis de 
aprendizaxe. 

De expresión: 
11. 1.  Determinar os 

requirimentos da tarefa e 
avaliar os propios 
coñecementos e recursos 

Usos sociais da lingua: 

 
1. Saudar e despedirse. 
2. Presentarse ou presentar a 

alguén. 
3. Dirixirse a alguén. 
4. Pedir desculpas. 
5. Agradecer. 
6. Convidar. 
7. Interesarse por persoas. 

 

 Control da comunicación: 

 
1. Manifestar comprensión e 

incomprensión. 
2. Pedir confirmación da 

comprensión ao interlocutor. 
3. Solicitar axuda ao 

interlocutor para facilitar a 
comprensión: por exemplo, 
falar devagar, soletrear, 
repetir. 

4. Preguntar o significado 
dunha palabra ou 
expresión. 

 

Opinións e valoracións:  

 
1. Expresar intereses, 

preferencias e gustos (e 
contrarios). 

2. Mostrar acordo, satisfacción 
(e contrarios) 

3. Preguntar e expresar 
coñecemento ou 
descoñecemento, 
seguridade ou inseguridade. 

4. Estados de saúde, 
sensacións e sentimentos: 

5. Expresar sensacións físicas 
e sentimentos. 
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lingüísticos para 
desenvolvela. 

12. 2. Planificar o texto na súa 
estrutura básica. 

13. 3. Adecuar de forma básica o 
texto (oral ou escrito) ao 
destinatario, ao contexto e 
á canle. 

14. 4. Probar novas expresións e, 
en xeral, ser capaz de 
adoptar certos riscos sen 
bloquear a comunicación. 

15. 5. Identificar o tipo de texto 
para adaptalo á audiencia. 

16. 6.  Consultar as posibles 
dúbidas e corrixir os erros. 

De comprensión: 

1. Decidir con antelación 
prestar especial atención a 
distintos aspectos do texto 
oral ou escrito (p.e., 
comprender o sentido xeral, 
procurar información 
específica...). 

2. Predicir e facer hipótesis 
do contido texto 
baseándose nos seus 
coñecementos do tema e 
no contexto. 

3. Deducir e inferir do 
contexto o significado 
probable das palabras ou 
frases que descoñece. 

4. No caso de textos escritos, 
utilizar ferramentas como 
subliñar ou tomar notas 
para lograr unha mellor 
comprensión do contido e 
da estrutura do texto. 

5. Tratar de lembrar as 
palabras ou estruturas 
novas aprendidas. 

De interacción: 

1.Preparar ou planificar o 
posible desenvolvemento 
do intercambio tendo en 
conta a situación de 
comunicación e o obxectivo 
que se pretende acadar. 

  2. Utilizar estratexias sinxelas 
para comenzar, mantener 
ou acabar unha conversa 
breve e para pedir que lle 
presten atención. 
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  3. Cooperar co interlocutor 
para facilitar a comprensión 
mutua, pedindo ou 
facilitando  axuda ou 
aclaracións cando sexa 
preciso. 

  4. Efectuar, de forma básica, 
as repeticións, aclaracións 
e correccións necesarias 
para compensar as 
dificultades, rupturas e 
malentendidos na 
comunicación. 
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IV- Discursivos 

 

V- Sintácticos 

 

VI- Léxicos 

Coherencia: 

1. Asociar enunciados simples 
e memorizados coas 
situacións en que é 
adecuado utilizalos (fórmulas 
de cortesía, saúdos, 
despedidas). 

2. Adaptar formas de 
tratamento e fórmulas 
sociais básicas (saúdos, 
despedidas) á relación social 
co/coa interlocutor/a. 

3. Seleccionar o léxico e as 
estruturas adecuadas para 
acadar o propósito 
comunicativo. 

4. Adaptarse ás 
características, organización 
básica e formato de distintos 
textos orais e escritos. 

5. Utilizar recursos deícticos 
básicos para garantir  a 
coherencia espazo-temporal. 

 
Cohesión: 
 

1. Utilizar recursos moi 
sinxelos para iniciar, 
desenvolver ou rematar un 
texto escrito ou oral (dirixirse 
a alguén, tomar a palabra). 

2. Utilizar os recursos básicos 
de puntuación. 

3. Utilizar os patróns básicos 
de entoación axeitados á 
situación comunicativa. 

4. Usar conectores básicos 
para enlazar grupos de 
palabras. 

 

1. Pronomes persoais: 
nominativo, acusativo e 
dativo. 

2. Indefinidos: alles, etwas, 
nichts, ein- (nominativo, 
acusativo), viel, wenig, 
man. 

3. Demostrativos: der, die, 
das (Welches Buch liest 
du? -Das hier). 

4. Posesivos: nominativo 

5. Modalidade. 
Factualidade: indicativo. 
Necesidade: müssen. 
Obriga: müssen: 
Capacidade: können. 
Permiso: dürfen. 
Posibilidade: können. 
Prohibición: nicht dürfen. 

6. Intención: mögen / 
möchten, wollen. 

7. Adverbios temporais: 
bald, heute, gestern, 
morgen, nie, manchmal, 
oft, jetzt, immer, schon, 
sofort, erst, noch, lange, 
dann. 

8. Adverbios locais: da, 
hier, hintern, herein, 
links, oben, rechts, 
unten, […] 

9. Preposicións temporais: 
an, bis, in, nach, um, vor, 
von…bis. 

10. Preposicións locais; an, auf, 
aus, bei, in, nach, unter, von, 
zu. 

Relacións humanas e      
sociais: 

 Invitacións e citas. 

 Saúde e coidados físicos: 

 Estado físico (dor, malestar) e 
necesidades corporais (sono, 
fame, cansanzo, frío, [...] 

 Alimentación: 

 Alimentos. 

 Comidas do día. 

 Tipos de comida e bebida. 

  

  

 VII- Fonético-fonolóxico e ortotipográficos 

1. Acento dos elementos léxicos illados 
2. Acento e atonicidade: patróns tonais no sintagma. 
3. A entoación: cadencia. 
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                       5.  KOMMUNIKATION. SOZIALE NETZWERKE.           
BEGEGNUNGEN. EINLADUNGEN 

 

 

NIVEL 

 

 

A1-A2  

 Maio (do 22 ao 31) 

 Xuño (do 5 ao 7) 
 6 sesións 
 12 horas 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Materiais 
propios  

Audios e vídeos 
Podcast 
Internet 

Individual, por parellas e en   
grupos.   

 

MODALIDADE DE 
TRABALLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

B 

X 

E 

C 

T  

I  

V 

O 

S 

 

 

 

 

C
O 

Comprender conferencias, charlas, discusións e debates especializados sobre temas 
complexos de carácter público, profesional ou académico. 
Comprender interaccións complexas, detalles de conversacións ou debates animados 
entre terceiras persoas sobre temas complexos. 
Comprender conversacións, discusións e debates extensos nos que se participa, aínda 
que estes non estean claramente estruturados. 
Comprender películas, obras de teatro ou outros espectáculos e programas de televisión 
ou radio que conteñan linguaxe coloquial ou expresións idiomáticas e apreciar implicacións 
de tipo sociocultural. 

 

 

C
E 

Comprender practicamente calquera tipo de información pública, instrución, ou disposición 
que poida interesarlle a un/ha mesmo/a ou a terceiras persoas, incluíndo pormenores. 
Comprender publicacións periódicas de carácter xeral ou especializado dentro da propia 
área profesional, académica ou de interese. 

 

 

 

 

 

 

P
C
O
M 

Facer declaracións públicas con fluidez e flexibilidade usando a entoación para transmitir 
con precisión matices sutís de significado. 
Participar con soltura en entrevistas, como entrevistador/a ou entrevistado/a, estruturando 
o que di, desenvolvéndose con autoridade e con fluidez, mostrando dominio da situación 
así como capacidade de reacción e improvisación. 
Conversar en situacións da vida social e persoal, dominando unha ampla gama de 
rexistros e un uso apropiado da ironía. 
Mediar entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas para trasladar oralmente 
practicamente calquera tipo de texto. 
Recoñecer significados implícitos complexos, en textos orais ou escritos, e apreciar 
diferenzas de estilo no léxico, na pronuncia ou na escritura, p.ex. variantes lingüísticas, 
linguaxe literaria ou léxico especializado. 
Adaptar de maneira natural o formato, o contido, o estilo e o rexistro aos diferentes 
contextos de uso, en función das necesidades ou intereses do/a receptor/a, e mostrar unha 
riqueza na expresión que permita transmitir matices de significado. 

 
 

P
C
E
M 

Tomar notas e apuntamentos mentres se participa en reunións, seminarios, cursos ou 
conferencias, recollendo as palabras ou expresións clave empregadas polas persoas 
interlocutoras. 
Escribir recensións, informes ou artigos complexos que presentan unha argumentación ou 
unha apreciación crítica sobre textos técnicos de índole académica ou profesional, sobre 
obras literarias ouartísticas, sobre proxectos de investigación ou sobre outras recensións e 
artigos (temáticos) escritos por terceiros. 
Mediar entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas para trasladar por escrito 
practicamente calquera tipo de texto. 
Recoñecer significados implícitos complexos, en textos orais ou escritos, e apreciar 
diferenzas de estilo no léxico, na pronuncia ou na escritura, p.ex. variantes lingüísticas, 
linguaxe literaria ou léxico especializado. 
Adaptar de maneira natural o formato, o contido, o estilo e o rexistro aos diferentes 
contextos de uso, en función das necesidades ou intereses do/a receptor/a. 
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I- Socioculturais e    
sociolingüísticos 

 

II- Estratéxicos 

 

III- Funcionais 

Coherencia: 

1. Asociar enunciados simples 
e memorizados coas 
situacións en que é 
adecuado utilizalos (fórmulas 
de cortesía, saúdos, 
despedidas). 

2. Adaptar formas de 
tratamento e fórmulas sociais 
básicas (saúdos, 
despedidas) á relación social 
co/coa interlocutor/a. 

3. Seleccionar o léxico e as 
estruturas adecuadas para 
acadar o propósito 
comunicativo. 

4. Adaptarse ás 
características, organización 
básica e formato de distintos 
textos orais e escritos. 

5. Utilizar recursos deícticos 
básicos para garantir  a 
coherencia espazo-temporal. 

 
Cohesión: 
 

1. Utilizar recursos moi 
sinxelos para iniciar, 
desenvolver ou rematar un 
texto escrito ou oral (dirixirse 
a alguén, tomar a palabra). 

2. Utilizar os recursos básicos 
de puntuación. 

3. Utilizar os patróns básicos 
de entoación axeitados á 
situación comunicativa. 

4. Usar conectores básicos 
para enlazar grupos de 
palabras. 

 

De aprendizaxe: 

1.  Establecer de forma clara e 
realista os propios 
obxectivos e as 
necesidades a curto e a 
longo prazo. 

2.  Organizar 
adecuadamente o tempo 
persoal para a 
aprendizaxe da lingua. 

3.  Desenvolver o estilo de 
aprendizaxe que mellor se 
adapte ás características 
persoais e ás distintas 
tarefas e contidos 
lingüísticos. 

4.  Desenvolver e utilizar 
técnicas de estudo e de 
traballo adecuadas ás 
propias capacidades e ás 
distintas tarefas e contidos 
lingüísticos obxecto de 
aprendizaxe. 

5. Desenvolver a autonomía 
de aprendizaxe, utilizando 
en recursos dispoñibles  
tanto dentro coma fóra da 
aula e da escola e 
buscando ou creando 
oportunidades para 
practicar a lingua. 

9. Usar materiais de 
consulta e 
autoaprendizaxe 
adecuados ao nivel 
(dicionarios, gramáticas, 
libros de exercicios, 
novas tecnoloxías, etc.) 

10. Utilizar a linguaxe 
aprendida a medida que 
se adquire. 

11. Saber traballar en equipo, 
considerando os 
compañeiros como outra 
fonte máis de 
aprendizaxe. 

De expresión: 
17. 1.  Determinar os 

requirimentos da tarefa e 
avaliar os propios 
coñecementos e recursos 

 Información xeral: 

 
1. Describir persoas, 

obxectos e lugares. 
2. Referirse a accións e 

situacións presentes e 
pasadas. 

3.  Expoñer proxectos e 
formular hipóteses. 

 

Opinións e valoracións:  

 
4. Expresar intereses, 

preferencias e gustos (e 
contrarios). 

5. Mostrar acordo, satisfacción 
(e contrarios) 

6. Preguntar e expresar 
coñecemento ou 
descoñecemento, 
seguridade ou inseguridade. 

7. Estados de saúde, 
sensacións e sentimentos: 

8. Expresar sensacións físicas 
e sentimentos. 
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lingüísticos para 
desenvolvela. 

18. 2. Planificar o texto na súa 
estrutura básica. 

19. 3. Adecuar de forma básica o 
texto (oral ou escrito) ao 
destinatario, ao contexto e 
á canle. 

20. 4. Probar novas expresións e, 
en xeral, ser capaz de 
adoptar certos riscos sen 
bloquear a comunicación. 

21. 5. Identificar o tipo de texto 
para adaptalo á audiencia. 

22. 6.  Consultar as posibles 
dúbidas e corrixir os erros. 

De comprensión: 

1. Decidir con antelación 
prestar especial atención a 
distintos aspectos do texto 
oral ou escrito (p.e., 
comprender o sentido xeral, 
procurar información 
específica...). 

2. Predicir e facer hipótesis 
do contido texto 
baseándose nos seus 
coñecementos do tema e 
no contexto. 

3. Deducir e inferir do 
contexto o significado 
probable das palabras ou 
frases que descoñece. 

4. No caso de textos escritos, 
utilizar ferramentas como 
subliñar ou tomar notas 
para lograr unha mellor 
comprensión do contido e 
da estrutura do texto. 

5. Tratar de lembrar as 
palabras ou estruturas 
novas aprendidas. 

De interacción: 

1.Preparar ou planificar o 
posible desenvolvemento 
do intercambio tendo en 
conta a situación de 
comunicación e o obxectivo 
que se pretende acadar. 

  2. Utilizar estratexias sinxelas 
para comenzar, mantener 
ou acabar unha conversa 
breve e para pedir que lle 
presten atención. 
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  3. Cooperar co interlocutor 
para facilitar a comprensión 
mutua, pedindo ou 
facilitando  axuda ou 
aclaracións cando sexa 
preciso. 

  4. Efectuar, de forma básica, 
as repeticións, aclaracións 
e correccións necesarias 
para compensar as 
dificultades, rupturas e 
malentendidos na 
comunicación. 
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IV- Discursivos 

 

V- Sintácticos 

 

VI- Léxicos 

Coherencia: 
1. Asociar enunciados simples 

e memorizados coas 
situacións en que é 
adecuado utilizalos 
(fórmulas de cortesía, 
saúdos, despedidas). 

2. Adaptar formas de 
tratamento e fórmulas 
sociais básicas (saúdos, 
despedidas) á relación social 
co/coa interlocutor/a. 

3. Seleccionar o léxico e as 
estruturas adecuadas para 
acadar o propósito 
comunicativo. 

4. Adaptarse ás 
características, organización 
básica e formato de distintos 
textos orais e escritos. 

5. Utilizar recursos deícticos 
básicos para garantir  a 
coherencia espazo-temporal. 

 
Cohesión: 
 

1. Utilizar recursos moi 
sinxelos para iniciar, 
desenvolver ou rematar un 
texto escrito ou oral (dirixirse 
a alguén, tomar a palabra). 

2. Utilizar os recursos básicos 
de puntuación. 

3. Utilizar os patróns básicos 
de entoación axeitados á 
situación comunicativa. 

4. Usar conectores básicos 
para enlazar grupos de 
palabras. 

 1. Posición dos elementos. 
 2. Fenómenos de 

concordancia. 
 3. Adxectivo en función 

predicativa (Der Pullover 
ist schön). Grao positivo 
(Das Buch ist 
interessant). 
Modificación do núcleo 
mediante SAdv. (sehr 
schön) 

 4. O sintagma adverbial.  
 5. Subordinación – 

Expresión de relacións 
lóxicas. Condición: wenn 
…, (dann). 

 6. Causa: weil. 
 7. Complementación: dass 

(Ich bin sicher, dass das 
so funktioniert) 

 
 

 

Bens e servizos: 

 
1. Telecomunicacións. 
2. Servizos de emerxencia. 
3. Actividades de lingua 

(comprender, falar, 
repetir...). 

 

Clima, condicións 
atmosféricas e ambiente: 

 
4. Ciencia e tecnoloxía. 
5. Medios técnicos de 

comunicación (telefonía, 
internet) 

 VII- Fonético-fonolóxico e ortotipográficos 
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1. A puntuación: Sons e fonemas vocálicos: cantidade vocálica. Os ditongos.Sons e 
fonemas consonánticos e as súas agrupacións. 

2. Metafonía (Umlaut). 
<r> en posición final ou preconsonántica: influencia da vogal precedente. 

3. Signos ortográficos: apóstrofo, diérese para indicar Umlaut, comiñas... 
4. Estrutura silábica. División de palabras no final da liña. División de compostos. 

 

 

 

9.3. Criterios de avaliación dos cursos monográficos 

Para a obtención dunha certificación por parte do alumnado inscrito nesta modalidade de ensino, é preciso 
que se asista ao 80% das 60 horas fixadas para os mesmos. Porén, o alumnado pode faltar como máximo a 
12 horas de docencia, ou o que ven ser o mesmo, a 6 sesións de 2 horas cada unha. 

Valoraranse, ademais da regularidade na asistencia, a participación activa en todas as actividades propostas 
nas diversas formas sociais, coa supervisión e guía do profesorado, así como a capacidade de desenvolver 
un traballo individual de calidade. 

Non se prevé a realización de ningunha proba nin a calificación nin rexistro oficial dos seus posibles 
resultados. 
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10. METODOLOXÍA XERAL 

No ensino das linguas, a metodoloxía é o conxunto de procedementos que se empregan para acadar o 
dominio dos contidos e o logro dos obxectivos. Neste sentido, teranse en conta elementos clave como: 

 
 O ensino do idioma desde unha perspectiva de uso 
 O fomento do emprego da lingua obxecto de estudo como vehículo de comunicación 
 A orientación do alemán cara ao desenvolvemento das actividades de lingua 
 O fomento da autonomía do alumnado e do desenvolvemento de estratexias de aprendizaxe 

O obxectivo principal das aulas ten que ser a comunicación, utilizando desde o principio e na medida do 
posible a lingua estudada como vehicular, favorecendo o contacto constante do alumnado coa lingua. 
Por outra parte, o profesorado debe integrar dentro destas tarefas comunicativas, as actividades de 
lingua de comprensión, produción, coprodución e mediación, tanto orais como escritas.  

Coa finalidade de formar falantes competentes e autónomos/as, o profesorado deberá revisar a súa 
metodoloxía, así como actualizar os seus métodos, medios e materiais didácticos para facer da aula un 
lugar facilitador e motivador. Ao mesmo tempo, o alumnado deberá implicarse de xeito activo na súa 
propia aprendizaxe e considerar o erro como un elemento necesario deste proceso. 

A metodoloxía didáctica adoptada no departamento ten, nos seus aspectos xerais, un carácter 
comunicativo baseado nos principios do enfoque orientado á acción adoptado no MECRL. Tal enfoque 
céntrase tanto nas competencias xerais do alumno coma nas competencias lingüístico-comunicativas, 
pragmáticas e sociolingüísticas. Consonte a isto, as técnicas de ensino e aprendizaxe terán como base o 
método de aprendizaxe baseado en tarefas que simulen ou recreen situacións comunicativas reais. 

No transcurso da realización das tarefas de aprendizaxe, o alumnnado empregará as estratexias 
comunicativas e de aprendizaxe mediante as cales activará e desenvolverá as súas competencias tanto 
xerais como comunicativas. 

Polo tanto, o traballo por tarefas contribuirá a desenvolver no alumnado unha autonomía persoal no 
relativo á aprendizaxe de linguas que lle permita a longo prazo encargarse da súa propia aprendizaxe. 

Asemade, o traballo con tarefas comunicativas, supón a implicación das diversas competencias xerais 
relativas ao coñecemento do mundo e ás capacidades de interacción social por unha banda, e das 
competencias sociolingüísticas pola outra, contribuíndo por tanto a unha reflexión intercultural que vai 
favorecer sen dúbida a tolerancia e o respecto por outras culturas. 

O deseño e desenvolvemento das tarefas de aprendizaxe orientarase nas necesidades, intereses e 
experiencias previas e estilos de aprendizaxe do alumnado. 

Resumindo, proxéctase seguir os principios metodolóxicos seguintes: 

 Aprendizaxe centrada no alumnado e nas súas necesidades, implicándoo deste 
xeito na súa propia aprendizaxe, solicitándolle que achegue os seus 
coñecementos e particularidades ao grupo. 

 Respecto polos distintos estilos de aprendizaxe presentes no grupo e 
favorecemento dos coñecementos previos que forman parte da competencia 
xeral ou lingüística do alumnado, axudándolle a activar estas na realización das 
tarefas propostas. 

 Desenvolvemento da capacidade de autoavaliación como factor orientador da 
súa aprendizaxe. 

 Fomento do desenvolvemento da autonomía persoal na aprendizaxe de idiomas 

 Reflexión do docente sobre o proceso de ensino-aprendizaxe para adoptar os 
enfoques metodolóxicos máis axeitados cara á consecución dos obxectivos no 
grupo en cuestión. 
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 Desenvolvemento de actitudes e valores como o pluriculturalismo e o 
plurilingüismo, facendo especial fincapé en procesos de comparación e 
reflexión interculturais. 

 Fomentar a variación nas formas de socialización e de traballo na aula para 
axeitalos ás distintas fases e características das actividades e os papeis 
respectivos dos alumnos e o profesor no desenvolvemento das tarefas de 
aprendizaxe. 

 Atención á diversidade (ver 12. abaixo) 

 Creación de contextos na aula con situacións que simulen as actividades 
lingüísticas comunicativas e centren o ensino no alumnado e nas súas 
necesidades. 

Así a todo, no contexto actual de pandemia, a metodoloxía deberá adaptarse ao protocolo preventivo 
da covid imposto polas diferentes autoridades educativas. Por tanto, o profesorado do departamento 
deberá esforzarse notablemente, e investir moito tempo, para adaptar as diferentes actividades e 
tarefas que habitualmente desenvolvía ás circunstancias actuais: prohibición da mobilidade das 
persoas dentro da aula, posición do alumnado sempre coa vista para a fronte, evitar o uso de 
material compartido, etc. 

 

11.  RECURSOS 

Na actualidade, hai dispoñibles moitos e moi diversos materiais didácticos destinados ao ensino e á 
aprendizaxe do alemán. A selección esta baseada nos obxectivos e contidos da programacións didáctica 
e no enfoque comunicativo. 

No uso dos recursos destacará o feito de que estes sexan, na medida do posible, auténticos e se 
empreguen co fin de materializar situacións reais do uso da lingua. 

A utilización de material creado explicitamente con fins didácticos, como por exemplo os libros de texto, 
responde ás necesidades do proceso de aprendizaxe e non excluirá o uso de materiais auténticos. 

 

11.1. Recursos humanos 

Consultar o epígrafe departamento de alemán no punto 1.2.2.  
 

11.2. Recursos físicos 

O alumnado da EOI de Pontevedrá terá ao seu dispor a biblioteca con fondos bibliográficos en todos os 
idiomas impartidos no centro, así como unha sala de lectura e de estudo e un recuncho de ordenadores. 
As 21 aulas contan con canón, computador e altofalantes de teito e alguna delas está equipada con 
encerado dixital. O laboratorio de idiomas é outro dos espazos que cómpre salientar. Por último, imos 
mencionar as actividades culturais que se van desenvolvendo ao longo do curso escolar no Salón de 
Actos e demais dependencias da escola como a cafetaría. 
 

11.3. Recursos materiais 

É o profesorado quen selecciona, tendo en conta as características dos seus grupos e as necesidades 
do proceso de ensino-aprendizaxe, aqueles recursos axeitados da lista que a continuación se relaciona: 

 Libros de texto (descritos en cada un dos niveis) 
 Encerados dixitais, libros dixitais, contornas e comunidades virtuais, 

fragmentos de series/películas e música como material real, aula virtual 
MOODLE 

 Recursos de alemán na páxina web da EOI de Pontevedra: 
https://sites.google.com/view/eoipontevedra-recursos/banco-de-

https://sites.google.com/view/eoipontevedra-recursos/banco-de-recursos/alem%C3%A1n
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recursos/alem%C3%A1n 
 Dicionarios, material de consulta ou de lectura, audiovisuais e outros 
 As TIC 
 Subscricións (revista „Der Spiegel“, recursos en liña etc.) 
 Materiais creados polo profesorado do departamento 
 Materiais existentes no centro á disposición do alumnado e do profesorado (na 

biblioteca, na sala de lectura, na aula de recursos etc.) 

 Recursos en liña e repositorios 

En cada nivel descríbese o material complementario como recurso. 

 

12.  A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Trátase dun principio que debe rexer todo o ensino para lle proporcionar ao alumnado unha educación 
adecuada ás súas características, necesidades, capacidades, motivacións e estilos de aprendizaxe. No 
ámbito educativo, a diversidade maniféstase en función de factores sociais, culturais, xeográficos, 
económicos, étnicos, relixiosos... e, principalmente, nas propias capacidades da persoa, como poden ser 
as intelectuais, motrices ou sensoriais. Unha educación para a diversidade é o xeito correcto de 
planificar e desenvolver a aprendizaxe de idiomas, de ensinar e de aprender, atendendo ás esixencias 
da actual sociedade para acabar coa marxinación. 

Malia que o ensino das EOI está dirixido en xeral a un alumnado adulto, unha característica principal do 
alumnado de EOI consiste nunha grande heteroxeneidade en base a factores como os seguintes: 

● Motivacións diversas para aprender idiomas (necesidades profesionais, formativas, 
culturais, recreativas, etc.) 

● Diferentes perfís lingüísticos (dominio e/ou coñecemento de un ou máis idiomas; 
experiencia previa na aprendizaxe de idiomas) 

● Formación heteroxénea 

● Estilos de aprendizaxe variados 

● Importantes diferenzas de idade  

● Disparidade de capacidades (con variables tan diversas como o alumnado con 
necesidades especiais na escrita ou na oralidade; altas capacidades xerais ou 
específicas para a aprendizaxe de linguas; discapacidades de distinto tipo, trastornos 
emocionais, etc.). 

Esta realidade impón considerar e, no seu caso, incorporar medidas de atención á diversidade que 
afectan a metodoloxía didáctica, ós contidos, á metodoloxía e á avaliación aplicados nos distintos 
grupos. 

En primeiro lugar, e como principio xeral, hai que ter en consideración algúns  principios básicos propios 
da educación de adultos, como a necesidade que teñen estes de coñecer as razóns polas que se lles 
propón aprender determinados contidos e actividades. Entre outras cousas farase explícita a 
metodoloxía, xustificándoa cara ós obxectivos das actividades propostas; realizaranse actividades de 
autoavaliación para determinar o nivel de competencia nas distintas áreas e destrezas e axudarlles aos 
alumnos a definir as pnecesidades de aprendizaxe, propias, etc. Desta maneira fomentarase o 
desenvolvemento da autonomía na aprendizaxe e ao mesmo tempo, cumprindo asemade coa 
necesidade que teñen os alumnos de seren tratados como persoas autónomas e capaces de dirixir a 
súa propia aprendizaxe e relacionar o aprendido na aula coa súa experiencia vital. 

Outras medidas de atención á diversidade consistirán en que o profesorado a cargo dos distintos grupos 
deberá identificar en cada grupo todas as diferencias referidas máis arriba e elaborar as estratexias 
axeitadas para poder atendelas,  

● ofrecendo atención individualizada nas titorías (acción titorial),  

https://sites.google.com/view/eoipontevedra-recursos/banco-de-recursos/alem%C3%A1n
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● constituíndo grupos de traballo no interior das aulas e agrupando aos alumnos baseándose 
na similitude nos estilos de aprendizaxe, idades, capacidades, etc.) 

● ofrecendo oportunidades de autoaprendizaxe e información facilitadas a través da 
bibliografía axeitada e as TIC (aulas virtuais, páxinas de aprendizaxe online) 

● organizando obradoiros dedicados a temas e destrezas máis concretos en función dos 
intereses particulares do alumnado 

● organizando clubs de conversa 

● ofrecendo un catálogo de actividades lectivas complementarias, se for o caso 

No tocante ás probas de avaliación, estas levaranse a cabo coas adaptacións e medidas que prevé a 
normativa no caso de que a diversidade de capacidades de aprendizaxe ou dificultades así o requiran 
(Ver "Adaptación das probas ao alumnado con discapacidade" en Normativa de avaliación). 

En resumo, programar atendendo á diversidade tén as seguintes implicacións: 

Canto aos contidos: Planificar actividades e materiais didácticos diferenciados, graduar a dificultade 
das actividades (ampliación, afondamento ou reforzo), procurar recursos diferentes, agrupar de forma 
distinta e planificar os reforzos. 

Canto á metodoloxía: Planificar as estratexias, tendo en conta o tipo de alumnado que podemos atopar 
nas nosas aulas: 

 Alumnado que pode realizar actividades pouco complexas 

 Alumnado que pode realizar actividades máis complexas 

 Alumnado que avanza con diferentes ritmos 

 Alumnado con dificultades obxectivas de aprendizaxe 

Por tanto, cómpre considerar a posibilidade de diversificación, realizar repeticións, exercicios de apoio, 
reducións de tarefas, adaptacións e orientación. Así mesmo, tentarase na medida do posíbel unha 
organización do espazo e do tempo adaptada ás necesidades educativas especiais e procuraranse 
estratexias de aprendizaxe cooperativa. 

Canto á avaliación: Aínda que é necesario avaliar conforme ás diferentes capacidades do alumnado, 
valorar a eficacia das medidas adoptadas e do material empregado, tamén se avaliará o grao de 
satisfacción acadado, tanto polo profesorado como polo alumnado mediante equisas, p.e. 

 

12.1. A acción titorial dentro das estratexias de atención á diversidade 

Como se vén de sinalar no apartado anterior, a acción titorial enténdese neste contexto das EOI como 
unha das medidas de atención á diversidade a través das horas de titoría. 

Sen entenderse estas coma "clases particulares", póñense á disposición daquel alumnado que precisa 
apoio complementario en determinadas destrezas ou aclaracións en temas relativos aos contidos 
impartidas, asesoramento en técnicas de estudo, etc. 

 

13. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

A avaliación das ensinanzas de idiomas de réxime especial tén como obxectivo valorar o grao de 
dominio que posúe o alumnado como usuario dun idioma determinado e, se é o caso, adoptar as 
medidas e as estratexias oportunas para mellorar o proceso de ensino aprendizaxe co fin de acadar os 
obxectivos académicos propostos.  

O alumnado deberá ser avaliado tomando como referencia os obxectivos, as competencias, os contidos 
e os criterios de avaliación establecidos para cada actividade de lingua para os niveis básico A1 e A2, 
intermedio B1 e B2 e avanzado C1 e C2 nos currículos dos idiomas respectivos. A consecución dos 
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obxectivos de cada nivel conducirá á obtención da certificación que corresponda. 

A avaliación terá por obxecto cualificar e, de ser o caso, certificar o nivel de competencia comunicativa 
adquirido polo alumnado como resultado do seu proceso de aprendizaxe, de xeito que o alumnado 
afrontará este proceso de avaliación nas seguintes modalidades: 

 Avaliación inicial (ou de diagnóstico) 
 Avaliación de progreso (ou formativa) 
 Avaliación de promoción (ou sumativa) 
 Avaliación certificadora 
 Autoavaliación 

 

13.1. Avaliación inicial 

En todos os cursos e niveis levarase a cabo unha avaliación inicial do alumnado. Esta servirá para 
que o profesorado coñeza as características do seu alumnado e tamén facilitará que este se 
familiarice coas características do nivel no que se matriculou. No caso do nivel A1, a avaliación inicial 
servirá para determinar se o alumnado parte duns coñecementos previos ou se, pola contra, son 
aprendices que descoñecen por completo a lingua obxecto de estudo. 

 

13.2. Avaliación formativa 

A avaliación formativa refírese ao abano de procedementos e ferramentas que o profesorado e o 
alumnado empregan de forma continua para observar, reflexionar e garantir o logro dos obxectivos 
en etapas concretas. Polo tanto, esta avaliación non debe entenderse como unha proba desligada do 
proceso de aprendizaxe, senón como unha observación e valoración do desenvolvemento das 
tarefas e actividades deste proceso. 

A avaliación formativa ten como obxecto situar o alumnado con respecto á súa meta de aprendizaxe 
e marcar o camiño para acadala. Este tipo de avaliación aplicarase en todos os cursos. 

A avaliación formativa ten especial relevancia no ensino de linguas na EOI. O MECRL menciónaa 
como elemento imprescindible na aprendizaxe de idiomas (MECRL, pp. 260-261). A avaliación 
formativa axuda a orientar e a guiar as persoas adultas na adquisición e no uso de linguas. 

Este tipo de avaliación levarase a cabo de maneira periódica e integrada no propio proceso de 
aprendizaxe mediante a realización de tarefas que permitan coñecer o progreso do alumnado en 
cada unha das cinco actividades de lingua. O profesorado informará o alumnado sobre a súa 
evolución e favorecerá activamente a adopción das estratexias de modificación ou adaptación máis 
axeitadas para acadar os obxectivos propostos.  

Esta avaliación terá unicamente valor orientativo para o alumnado sobre o seu aproveitamento 
académico, e serviralle ao profesorado para coñecer o grao de cumprimento no desenvolvemento da 
programación didáctica. 

Os departamentos didácticos establecerán criterios para a valoración positiva do rendemento e a 
participación do alumnado na aula; a dita valoración en ningún caso poderá superar o 10 % da 
cualificación final do curso. 

 

13.3. Avaliación de promoción 

Esta levarase a cabo nos cursos non certificadores e servirá para determinar se o alumnado foi quen 
de alcanzar os obxectivos propostos. Este tipo de avaliación terá por obxecto determinar a promoción 
ao curso inmediatamente superior, sempre que se acade un resultado positivo no conxunto das 
actividades de lingua; e valorarase o aproveitamento do alumnado, conforme aos criterios e 
procedementos que, con carácter xeral, estean regulados para todos os centros e para todas as 
linguas. 
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13.4. Avaliación certificadora 

Este tipo de avaliación levarase a cabo no último curso de cada nivel para obter o certificado 
correspondente. Servirá para medir o dominio de lingua que posúe o alumnado.  

As probas de certificación responderán a un modelo competencial e centraranse en avaliar os 
obxectivos xerais e específicos do nivel. 

 

13.5. Autoavaliación 

A autoavaliación é un instrumento clave no proceso de ensino-aprendizaxe. Autoavaliarse consiste 
na capacidade do alumnado e do profesorado de xulgar os logros acadados respecto aos obxectivos 
establecidos. No caso do alumnado, permite desenvolver a capacidade de aprender a aprender, 
céntrase nos procesos e aumenta a capacidade de ser responsable da propia aprendizaxe. No caso 
do profesorado, permite adaptar o proceso de ensino-aprendizaxe (materiais, metodoloxía, 
temporalizaciónetc.) ás necesidades do alumnado e ás súas propias. 

 

Con esta finalidade, o profesorado avaliará o proceso de ensino e a súa propia práctica docente en 
relación co logro dos obxectivos e o desenvolvemento das competencias básicas. Para levar a cabo 
esta avaliación teranse en conta, como mínimo, os seguintes elementos: 

 

 A adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características e ás 
necesidades do alumnado 

 A aprendizaxe lograda polo alumnado 

 A aplicación de medidas de individualización do ensino 

 desenvolvemento da programación (estratexias de ensino, procedementos de avaliación,  
organización da aula, aproveitamento dos recursos...) 

 A idoneidade da metodoloxía e dos materiais curriculares 

 A coordinación co resto do profesorado 

 

13.6. Mínimos esixibles en diferentes niveis 

Un mínimo esixible é o grao de competencia ao que o alumnado debe chegar para demostrar o 
dominio dun nivel. A cada obxectivo da programación correspóndelle un criterio de avaliación e a 
cada criterio de avaliación un mínimo esixible. Este mínimo serviranos para fixar unha escala que 
permita valorar se o alumnado é quen de empregar correctamente outras expresións coa mesma 
función comunicativa. (Ver obxectivos desglosados en cada nivel) 
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13.7. Avaliación para o curso 2022-2023 

 

BÁSICO A1 (Convocatoria ordinaria) Básico A1 (Convocatoria extraordinaria) 

• 4 destrezas 

• Comprensión de textos orais 

• Produción, coprodución e mediación oral 

• Comprensión de textos escritos 

• Produción, coprodución e mediación escrita 

• Puntuación de destrezas: de 0 a 25 con 2 decimais 

• Nota para aprobar: Todas as destrezas con máis de 15 puntos 

• Unha destreza NON PRESENTADA > Nota final = Non Apto/a 

• Todas as destrezas NON PRESENTADAS > Nota final = Non 
Presentado/a 

• Nota final de cualificación APTO: Apto 5, Apto 6, Apto 7, Apto 8, Apto, 9, 
Apto 10 

• Hai posibilidade de axuste porcentual do 10% por aproveitamento. 

• 4 destrezas 

• Comprensión de textos orais 

• Produción, coprodución e mediación oral 

• Comprensión de textos escritos 

• Produción, coprodución e mediación escrita 

• Puntuación de destrezas: de 0 a 25 con 2 decimais 

• Nota para aprobar: Todas as destrezas con máis de 15 puntos 

• Unha destreza NON PRESENTADA > Nota final = Non Apto/a 

• Todas as destrezas NON PRESENTADAS > Nota final = Non 
Presentado/a 

• Trasládanse as destrezas aprobadas da convocatoria ORDINARIA 

• ota final de cualificación APTO: Apto 5, Apto 6, Apto 7, Apto 8, Apto, 9, 
Apto 10 

• Hai posibilidade de axuste porcentual do 10% por aproveitamento. 
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BÁSICO A2 (Convocatoria ordinaria) Básico A2 (Convocatoria extraordinaria) 

• 4 destrezas 

• Comprensión de textos orais 

• Produción, coprodución e mediación oral 

• Comprensión de textos escritos 

• Produción, coprodución e mediación escrita 

• Puntuación de destrezas: de 0 a 25 con 2 decimais 

• Nota para aprobar: Todas as destrezas con máis de 15 puntos 

• Unha destreza NON PRESENTADA > Nota final = Non Apto/a 

• Todas as destrezas NON PRESENTADAS > Nota final = Non 
Presentado/a 

• Nota final de cualificación APTO: Apto 

• 4 destrezas 

• Comprensión de textos orais 

• Produción, coprodución e mediación oral 

• Comprensión de textos escritos 

• Produción, coprodución e mediación escrita 

• Puntuación de destrezas: de 0 a 25 con 2 decimais 

• Nota para aprobar: Todas as destrezas con máis de 15 puntos 

• Unha destreza NON PRESENTADA > Nota final = Non Apto/a 

• Todas as destrezas NON PRESENTADAS > Nota final = Non 
Presentado/a 

• Trasládanse as destrezas aprobadas da convocatoria ORDINARIA 

• Nota final de cualificación APTO: Apto 

Cursos de promoción – B1.1, C1.1 (Convocatoria ordinaria) Cursos de certificación – B1.1, C1.1 (Convocatoria extraordinaria) 

 

• 5 destrezas 

• Comprensión de textos orais 

• Produción, coprodución de textos orais 

• Comprensión de textos escritos 

• Produción, coprodución de textos escritos 

• Mediación 

• Puntuación de destrezas: de 0 a 25 con 2 decimais 

• Nota para aprobar: Todas as destrezas con máis de 12,5 puntos 

• Nota media para aprobar: Media superior a 81,25 puntos 

• Unha destreza NON PRESENTADA > Nota final = Non Apto/a 

• Todas as destrezas NON PRESENTADAS > Nota final = Non Presentado/a 

• Nota final de cualificación APTO: Apto 5, Apto 6, Apto 7, Apto 8, Apto, 9, Apto 10 

Hai posibilidade de axuste procentual do 10% por aproveitamento. 

• 5 destrezas 

• Comprensión de textos orais 

• Produción, coprodución de textos orais 

• Comprensión de textos escritos 

• Produción, coprodución de textos escritos 

• Mediación 

• Puntuación de destrezas: de 0 a 25 con 2 decimais 

• Nota para aprobar a destreza: 12,5 puntos 

• Nota media para aprobar: Media superior a 81,25 puntos 

• Unha destreza NON PRESENTADA > Nota final = Non Apto/a 

Todas as destrezas NON PRESENTADAS > Nota final = Non Presentado/a 



 

 

P
á
x
in

a
2
5
7
 

 

 

Cursos de certificación –B1.2, B2, C1.2 (Convocatoria  ordinaria) Cursos de certificación –B1.2, B2, C1.2 (Convocatoria  extraordinaria) 

 

• 5 destrezas 

• Comprensión de textos orais 

• Produción, coprodución de textos orais 

• Comprensión de textos escritos 

• Produción, coprodución de textos escritos 

• Mediación 

• Puntuación de destrezas: de 0 a 25 con 2 decimais 

• Nota para aprobar a destreza: 12,5 puntos 

• Nota media para aprobar: Media superior a 81,25 puntos 

• Unha destreza NON PRESENTADA > Nota final = Non Apto/a 

• Todas as destrezas NON PRESENTADAS > Nota final = Non Presentado/a 

• Nota final de cualificación APTO: Apto 

• 5 destrezas 

• Comprensión de textos orais 

• Produción, coprodución de textos orais 

• Comprensión de textos escritos 

• Produción, coprodución de textos escritos 

• Mediación 

• Puntuación de destrezas: de 0 a 25 con 2 decimais 

• Nota para aprobar a destreza: 12,5 puntos 

• Nota media para aprobar: Media superior a 81,25 puntos 

• Unha destreza NON PRESENTADA > Nota final = Non Apto/a 

• Todas as destrezas NON PRESENTADAS > Nota final = Non Presentado/a 

• Trasládanse as destrezas aprobadas da convocatoria ORDINARIA 
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13.7.1. Proba de promoción  

 

Características xerais, estrutura e organización 
 
Nos  cursos non terminais de nivel o alumnado realizará unha proba que avaliará o grao de 
consecución dos obxectivos do curso. Esta proba será elaborada, administrada e corrixida polo 
profesorado dos departamentos didácticos, de acordo coas especificacións establecidas por cada 
departamento. Terá carácter unificado para cada un dos diferentes cursos e serán corrixidas polo 
profesor ou profesora correspondente. 

Esta proba terá lugar, con carácter xeral, na primeira quincena do mes de xuño, en convocatoria 
ordinaria, e na segunda quincena do mes de xuño, en convocatoria extraordinaria. Na convocatoria 
extraordinaria o alumnado só terá que ser avaliado das actividades de lingua non superadas na 
convocatoria ordinaria. 

 

13.7.2. Proba de certificación 

Nos cursos terminais de nivel o alumnado realizará unha proba que será común a todas as 
modalidades e réximes de ensino en cada escola, e na cal se avaliará o grao de consecución dos 
obxectivos do nivel, permitindo o acceso directo ás ensinanzas do nivel inmediatamente superior. 

As probas de certificación para cada un dos niveis serán elaboradas, administradas e cualificadas de 
acordo co procedemento que estableza a Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional. 

As probas de certificación administraranse nas sedes das escolas oficiais de idiomas e, se é o caso, 
nas súas seccións. Para a correcta administración das probas deberase ter en conta o disposto nas 
guías de administración de cada un dos niveis, así como nas guías informativas e de especificacións 
das probas de certificación, que estableza a Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional. 

O alumnado dos cursos ordinarios (alumnado oficial) terá dereito a unha convocatoria de probas 
ordinaria, que se desenvolverá, con carácter xeral, na primeira quincena do mes de xuño e outra, 
extraordinaria, que se realizará a partir do 20 de xuño de 2023.  

As probas de certificación para o alumnado libre serán organizadas pola Secretaría Xeral de 
Educación e Formación Profesional nunha única convocatoria para a obtención dos certificados de 
nivel básico A2, intermedio B1, intermedio B2 e avanzado C1, nas datas que esta determine, non 
máis tarde do mes de febreiro. 

O alumnado libre poderá matricularse en calquera destes niveis das probas de certificación. Non é 
requisito indispensable dispoñer do certificado do nivel anterior. 

 

13.7.3. Alumnado presencial e matrícula libre para as probas terminais de 
certificación 

O alumnado oficial matriculado nun curso non final de nivel que desexe matricularse nunha proba de 
certificación de calquera nivel, poderá facelo previo pagamento dos prezos públicos correspondentes 
e achegando a documentación requirida para a matrícula do alumnado libre dentro do prazo 
establecido, contando unicamente coa convocatoria de febreiro. 

 

13.7.4. Probas de clasificación 

As probas de clasificación teñen por obxecto facilitarlle ao alumnado que dispoña de coñecementos 
previos dun idioma a incorporación a calquera curso e nivel desa lingua. 

As escolas oficiais de idiomas poderán realizar probas de clasificación para cada un dos idiomas que 
impartan, en función das solicitudes recibidas. Estas realizaranse de acordo co calendario que 
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estableza cada escola e os departamentos didácticos das distintas escolas serán os responsables da 
súa elaboración, administración e avaliación. 

A proba de clasificación non dará dereito en ningún caso á certificación dos cursos e niveis inferiores. 

 

13.7.5. Adaptación das probas e medidas de apoio educativo para o alumnado 
con necesidades educativas específicas 

A organización e administración das probas para o alumnado con necesidades educativas especiais 
basearanse no principio de igualdade de oportunidades, non discriminación e compensación de 
desvantaxes. Así, no desenvolvemento das probas deberanse adaptar, se é o caso, a súa duración e 
as condicións de realización. O alumnado poderá solicitar no momento da matrícula na secretaría da 
escola unha adaptación das probas por realizar mediante un formulario de solicitude que ten ao seu 
dispor na páxina web da EOI de Pontevedra, achegando tamén a documentación acreditativa 
(certificado médico). A secretaría tramitará a dita solicitude de adaptación, enviando a 
documentación correspondente aos equipos de orientación específicos dependentes da Xefatura 
territorial de Pontevedra. 

 

13.8.  Reclamacións ás cualificacións 

O profesorado facilitará ao seu alumnado a revisión da proba parcial formativa, a proba final de 
promoción e a de certificación informándoo dos obxectivos acadados. 

O alumnado de todos os réximes e modalidades que estea en desacordo coa súa cualificación nas 
probas de promoción e de certificación poderá presentar unha reclamación (nivel básico e nivel 
intermedio/avanzado) perante a dirección da escola oficial de idiomas no prazo de tres días hábiles 
contados a partir do día seguinte ao da súa publicación. 

A reclamación terá que estar baseada nalgún dos seguintes aspectos: 

● Inadecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación da proba aos establecidos no 
currículo oficial e na programación didáctica do departamento. 

● Incorrecta aplicación dos procedementos e instrumentos de avaliación e/ou do 
criterio de cualificación establecidos para estas probas. 

A dirección da escola resolverá nos dous días hábiles seguintes á presentación da reclamación 
ratificando ou rectificando a cualificación. Para iso, solicitará do departamento o correspondente 
informe, no cal deben constar as causas da ratificación ou rectificación da nota, e informará por 
escrito o alumnado implicado da resolución adoptada. 

De continuar o desacordo coa cualificación, o alumnado ou o seu representante legal, no caso de 
menores de 18 anos, poderá interpoñer recurso de alzada perante a xefatura territorial da consellería 
competente en materia de educación contra a resolución da dirección da escola nun prazo dun mes 
a partir do día seguinte ao da súa recepción. 

No suposto de que o recurso de alzada se tramitase a través da dirección da escola oficial de 
idiomas, esta tramitará a reclamación acompañada dos documentos pertinentes nun prazo non 
superior a 48 horas. 

A Inspección educativa remitiralle o informe, xunto coa copia completa e ordenada do expediente, á 
xefatura territorial, no prazo de 10 días hábiles. Tras ver o informe da inspección educativa, a 
xefatura territorial resolverá no prazo máximo de tres meses a partir da data de presentación do 
recurso, poñendo esta resolución fin á vía administrativa. 

 

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, CULTURAIS E DE PROMOCIÓN 

Tanto polo seu valor cultural intrínseco como pola súa utilidade como ferramenta pedagóxica cara á 

http://www.edu.xunta.gal/centros/eoipontevedra/system/files/solicitude_adaptaci%C3%B3ndeprobas_0.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/eoipontevedra/node/1907
http://www.edu.xunta.gal/centros/eoipontevedra/system/files/reclamacion_notas_b%C3%A1sico.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/eoipontevedra/system/files/reclamacion_notas_intermedio_avanzado.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/eoipontevedra/system/files/reclamacion_notas_intermedio_avanzado.pdf
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transmisión dos contidos socioculturais relativos aos países de fala alemá, o departamento de alemán 
ten previsto tomar parte tamén neste curso nas actividades complementarias non lectivas organizadas 
pola escola (Festival das Linguas, o Samaín, Día das Bibliotecas, Festa de Nadal, Entroido, Pascua, 
etc.). 

Alén diso, colaborarase noutras actividades de promoción cultural, ben xurdidas doutros departamentos, 
ben específicas do departamento de alemán, como: 

 
● Colaboración no concurso de traducción organizado polo departamento de normalización e 

dinamización lingüística do galego 
● Xornadas culturais e gastronómicas dos países de fala alemá 

● Organización de clubs de conversa 

 

Dependendo das posibilidades que xurdan (dispoñibilidade dos protagonistas, bolsas, calendario de 
eventos, asignacións ao departamento, etc.), tentarase tamén organizar as seguintes actividades: 

 
● Oktoberfest 

● Día de Sankt Martin 

 

● Día de Sankt Nikolaus 

 

● Nadal en Austria/Alemaña/ Suíza  

 

● Proxección películas/documentais e xornadas de cine en lingua alemá 

 

● Karneval in Deutschland/Österreich 

 

● Ovos de Pascua (Ostereier) 

 

● Concursos de redacción e relatos curtos en lingua alemá 

 
 

● Conferencias sobre aspectos da sociedade e cultura dos países de lingua alemá e 
presentacións de libros en lingua alemá a cargo dos seus autores 
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Pontevedra, 30 de setembro de 2022 

 

 

 


