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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.



Seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 
académico 2019-2020, procédese á revisión do currículo e a programación didáctica aprobada e 
presentada a principio deste curso académico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS.

Debido ás características desta materia, cun ensino cíclico e acumulativo, que implica un constante 
uso, revisión e inclusión transversal de moitas competencias básicas e estándares de aprendizaxe, 
pensamos que nestas circunstancias excepcionais que estamos a vivir, o que procede revisar son os 
contidos léxicos e sintácticos que non tivemos ocasión de dar na 3ª avaliación, máis que os 
estándares e competencias, que son imprescindibles dende o primeiro momento para desenvolver as 
distintas actividades e tarefas dende a primeira avaliación. Mesmo pensamos que neste período de 
clases non presenciais, ademáis de ser un reto para todos, reforzáronse algunhas competencias 
como: 

COMPETENCIA DIXITAL
•Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma autónoma para buscar información.
•Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma autónoma para mellorar nos seus 
coñecementos da materia.
•Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma autónoma para establecer relacións 
persoais orais e escritas, mostrando interese polo seu uso.

APRENDER A APRENDER
•Utiliza estratexias para progresar na aprendizaxe, por exemplo a auto-avaliación, auto-corrección.
•Valora a capacidade de interactuar oralmente e por escrito como medio eficaz na ampliación dos 
seus horizontes  lingüísticos e culturais.
•Utiliza estratexias de comunicación das linguas que coñece para superar as dificultades que xorden
habitualmente na comunicación.

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITU EMPRENDEDOR
•Participa en conversas e simulacións breves con diversos fins comunicativos.
•Utiliza diferentes estratexias para progresar na aprendizaxe. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA
•Elabora  documentos empregando recursos verbais e gráficos.
•Resolve encrucillados, quebracabezas ou sopas de letras.
•Valora as condicións da súa contorna e contrástaas co que aprende do da lingua estranxeira.

COMPETENCIAS SOCIAIS  E CÍVICAS
•Socializa e participa en actividades grupais na lingua estranxeira.
•Comprende e valora o traballo cooperativo.

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS
•Valora a lingua estranxeira como medio para comunicarse e acceder a informacións e culturas 
novas.
Polo tanto é na competencia na comunicación lingüística onde é necesario a revisión e 
modificación, así como unha maior concreción. Por suposto, quedan anulados todos os contidos 



léxicos e sintácticos-discursivos programados para a terceira avaliación.

ALEMÁN
A materia de Segunda Lingua Estranxeira está organizada en cinco bloques que se corresponden
coas actividades de lingua que, tal como as define o MCER, supoñen o exercicio da competencia
lingüística comunicativa dentro dun ámbito específico para procesar (en forma de comprensión ou
de expresión) un ou máis textos co fin de realizar unha tarefa: 

1. Comprensión de textos orais.

2. Produción de textos orais (expresión e interacción).

3. Comprensión de textos escritos.

4. Produción de textos escritos (expresión e interacción). 

5. Para a súa realización, estas actividades requiren a competencia comunicativa, polo que
se inclúe un quinto bloque no que se recollen os elementos que abrangue a competencia
comunicativa  (lingüísticos,  sociolingüísticos  e  pragmáticos),  así  como  as  experiencias
lingüísticas noutras linguas. Todos estes elementos do quinto bloque relaciónanse entre si
e interactúan na realización das actividades lingüísticas comunicativas de comprensión,
produción  e  interacción.  Isto  supón  que,  para  cada  tarefa  comunicativa  descrita  nos
estándares,  cumprirá incorporarse o conxunto dos contidos recollidos  no quinto bloque
para  a  realización  do  bloque  de  actividade  lingüística  que  corresponda.  Da  mesma
maneira,  para  avaliar  o  grao  de  adquisición  de  cada  estándar  de  aprendizaxe  dunha
determinada  actividade  de  lingua,  deberán  aplicarse  todos  os  criterios  de  avaliación
recollidos e descritos para a actividade correspondente, así como aqueles do quinto bloque
que correspondan.

A continuación detállanse os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe imprescindibles 
do conxunto dos bloques para o desenvolvemento do terceiro trimestre, quedando anulada a 
produción de textos orais, xa que é case imposible o seu desenvolvemento e seguimento  dentro 
dunha situación de clases non presenciais. Con todo, estes criterios sí foron avaliados na primeira 
e segunda avaliación e polo tanto están incluídos nos resultados das mesmas.



ALEMÁN 2º ESO:  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Bloque 1. Comprensión de textos orais

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Comprender preguntas e informacións relativas á información 
persoal e pública moi básica (identificación persoal, gustos, etc.), así 
como instrucións e peticións elementais relativas ao comportamento e
actividades na aula.

B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto: anticipación do contido xeral do que se escoita 
con axuda de elementos verbais e non verbais, e uso dos 
coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que 
intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado 
baseadas no contexto, e as experiencias e os coñecementos 
transferidos desde as linguas que coñece. 

B1.3. Comprender o sentido global e as informacións específicas máis 
salientables de mensaxes orais sinxelas e moi básicas (por exemplo, 
onde e cando ocorre algo, seguir instrucións ou indicacións, identificar 
persoas que posúen algo, obxectos e lugares descritos cun vocabulario
básico, etc.) emitidas cara a cara, gravadas ou en soporte multimedia, 
sobre situacións habituais de comunicación, se se fala moi amodo e 
con moita claridade. 

B1.4. Comprender o esencial en conversas moi básicas e breves sobre 
temas cotiáns habituais e de necesidade inmediata, previamente 
traballados, relativas ao ámbito persoal e público moi elemental, 
sempre que se fale con lentitude, articulando de forma clara e 

▪ SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais 
sobre asuntos persoais ou educativos (información básica de 
carácter persoal, solicitudes de enderezo sinxelas a lugares moi 
coñecidos, etc.) sempre que se fale de xeito pausado e ben 
articulado, e se repita se o necesita.

▪ SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas (datas, prezos, etc.) e temas con que está 
moi familiarizado, e segue instrucións e consignas de aula.

▪ SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información máis 
salientable de textos orais procedentes de medios audiovisuais ou de
internet, breves como instrucións e comunicados, con estruturas 
previamente traballadas, léxico moi común relacionado con 
necesidades inmediatas e accións presentes moi habituais, sempre 
que se fale de xeito moi pausado e ben articulado, e poida volver 
escoitar o dito.

▪ SLEB1.4. Comprende a información esencial en conversas breves e 
moi sinxelas nas que participa, que traten sobre temas familiares 
como, por exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a escola, o tempo 
libre, a descrición moi básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar, 
e estados de saúde, sensacións e sentimentos moi elementais.
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comprensible.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a
outras informacións visuais, aos coñecementos previos sobre o tema 
ou sobre a situación de comunicación, e aos transferidos desde as 
linguas que coñece), identificando a información máis importante e 
deducindo o significado de palabras e expresións non coñecidas. 

B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas, e comprender avisos, 
obrigas e prohibicións moi sinxelas e predicibles e traballadas 
previamente, referidas a necesidades inmediatas, de estrutura moi 
sinxela e con apoio visual.

B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos breves, 
moi sinxelos e ben estruturados, con conectores moi básicos e 
relativos a coñecementos e experiencias propias da súa idade.

B3.4. Comprender textos propios de situacións cotiás próximas onde 
se dan a coñecer bens se servizos ou acontecementos (anuncios 
publicitarios elementais, folletos, catálogos, invitacións, etc.), e con 
apoio visual cando teña certa dificultade.

▪ SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas
do seu interese.

▪ SLEB3.2.  Comprende  avisos,  obrigas,  prohibicións  e  consignas
básicas  e  predicibles,  referidas  a  necesidades  inmediatas,  de
estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual.

▪ SLEB3.3.  Comprende  información  básica  e  moi  sinxela  de
correspondencia persoal breve na que se fala de si mesmo/a e sobre
sentimentos, preferencias e afeccións, referidos a temas moi cotiáns
e propios da súa idade.

▪ SLEB3.4.  Comprende  información  esencial  e  localiza  información
específica en material  informativo moi sinxelo,  e con apoio visual,
sobre  temas  coñecidos  como  actividades  escolares  e  de  lecer,
hábitos saudables, etc., próximos á súa idade e á súa experiencia.

Bloque 4. Produción de textos escritos

▪ B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección da 
persoa destinataria, finalidade do escrito, planificación, redacción do 
borrador, revisión do texto e versión final) a partir de modelos moi 
estruturados e con axuda previa na aula.

▪ B4.2.  Completar  documentos  moi  básicos  nos  que  se  solicite

▪ SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando
expresións  e  enunciados  traballados  previamente,  para  transmitir
información ou con intencións comunicativas propias da súa idade e
do seu nivel escolar.

▪ SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal
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información persoal.

▪ B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información,
instrucións e indicacións moi  básicas relacionadas con actividades
cotiás e de necesidade inmediata.

▪ B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, 
cunha finalidade determinada propia da súa idade e do seu nivel 
escolar, e cun formato preestablecido, en soporte tanto impreso 
como dixital, amosando interese pola presentación limpa e ordenada
do texto.

moi básica e relativa aos seus datos persoais, aos seus intereses ou
ás súas afeccións.

▪ SLEB4.3. Escribe avisos, notas,  instrucións e mensaxes en soporte
dixital moi sinxelas e breves, relativos a actividades presentes e a
necesidades inmediatas.

▪ SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun
modelo, substituíndo unha palabra ou expresión por outra para unha
funcionalidade ou tarefa determinada (informar,  preguntar,  invitar,
etc.)  tanto  de  forma  manuscrita  como  en  formato  dixital,  cunha
presentación impa e ordenada.

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe

▪ B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación
de  uso  máis  básico,  recoñecendo  o  seu  significado  evidente,  e
pronunciar e entoar con razoable comprensibilidade, aínda que teña
que repetir varias veces para se facer entender.

▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e
de puntuación, con corrección suficiente para o seu nivel escolar.

▪ B5.3.  Utilizar  para  a  comprensión  e  produción  de  textos  orais  e
escritos  os  coñecementos  socioculturais  e  sociolingüísticos
adquiridos  relativos  a  relacións  interpersoais,  comportamento  e
convencións sociais, respectando as normas de cortesía máis básicas
nos contextos respectivos.

▪ B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou
frases que descoñece a partir das experiencias e os coñecementos
transferidos desde as linguas que coñece.

▪ B5.5. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia,
folletos,  carteis,  recensión  de  libros  e  películas,  etc.)  nos  que  se
utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no
centro docente,  relacionados cos elementos transversais,  evitando

▪ SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce con
suficiente  intelixibilidade léxico e estruturas  moi  básicas,  e  trazos
fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e
persevera  no  uso  de  patróns  moi  básicos  de  ritmo,  entoación  e
acentuación de palabras e frases.

▪ SLEB5.2.  Utiliza  adecuadamente  as  convencións  orais  e  escritas
básicas  propias  da  lingua  estranxeira  no  desenvolvemento  do
proceso comunicativo oral  e escrito (saúdos,  despedidas,  fórmulas
moi básicas de tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas
que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, horarios, etc.

▪ SLEB5.3.  Nas  actividades  de  aula,  pode  explicar  o  proceso  de
produción  de  textos  e  de  hipóteses  de  significados  tomando  en
consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas.

▪ SLEB5.4.  Participa  en  proxectos  (elaboración  de  materiais
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de
teatro,  etc.)  nos  que se utilizan  varias  linguas  e relacionados  cos

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 7 DE 17 CENTRO: IES PLURILINGÜE ADORMIDERAS

MATERIA: ALEMÁN



estereotipos lingüísticos ou culturais.

▪ B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo 
propósito comunicativo, mediante os expoñentes básicos de 
devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis habitual, e 
utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar no seu nivel 
escolar, sempre que sexan traballados en clase previamente. 

elementos  transversais,  evitando  estereotipos  lingüísticos  ou
culturais,  e  valora  as  competencias  que  posúe  como  persoa
plurilingüe.

SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou
ligado  a  situacións  de  necesidade  inmediata  da  aula  (pedir  ou  dar
información  sobre  datos  persoais,  felicitar,  invitar,  etc.)  utilizando
adecuadamente  as  estruturas  sintáctico-discursivas  e  o  léxico
necesarios, moi básicos e traballados previamente.
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ALEMÁN 3º ESO:  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Bloque 1. Comprensión de textos orais

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, os puntos principais ou a información 
máis importante do texto. 

B1.2. Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a información 
máis importante en textos orais breves e ben estruturados, 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a 
velocidade lenta, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que versen 
sobre asuntos habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos 
concretos de temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos
persoal, público e educativo, sempre que as condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

B1.3. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lenta e 
claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves. 

B1.4. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos 
elementais na vida cotiá, transmitidas de viva voz ou por medios 
técnicos, e moi ben articuladas e lentamente, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e se se poden escoitar máis dunha 
vez.

B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica predicible 
de conversas básicas sobre temas cotiáns que se desenvolvan na súa 
presenza, nas que se describan, de xeito moi breve e sinxelo, persoas, 
lugares e obxectos, e se narren acontecementos elementais, sempre 

SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de 
compresión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de comprensión 
global, lectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o caso: saca 
conclusións sobre a actitude do falante e sobre o contido baseándose
na entoación e na velocidade da fala; deduce intencións a partir do 
volume da voz do falante; fai anticipacións do que segue (palabra, 
frase, resposta, etc.), e infire o que non se comprende e o que non se
coñece mediante os propios coñecementos e as experiencias noutras
linguas.

SLEB1.2. Capta a información máis importante de indicacións, 
anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados de maneira 
lenta e clara, sempre que as condicións acústicas sexan boas e o son
non estea distorsionado. 

SLEB1.3. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en 
hoteis, tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros 
docentes) nas que se utilicen frases feitas e estruturas sinxelas e 
previamente traballadas sobre datos persoais, horarios, prezos, 
números e preguntas sinxelas, e que se desenvolvan con lentitude e 
boa articulación.

SLEB1.4. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións e opinións formulados en termos sinxelos 
sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre aspectos xerais de 
temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou 
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que poida solicitar que se repita o dito. 

B1.6. Seguir un texto breve articulado con claridade e pausadamente, 
no que se utilicen expresións sinxelas e habituais previamente 
traballadas e referidas a temas moi coñecidos dos ámbitos persoal e 
educativo (datos persoais, gustos e hábitos, materias que cursa, etc.), 
adecuado ao seu nivel escolar, actuando, de ser o caso, como 
mediación lingüística.

reformular o dito.

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa formal na que participa (por 
exemplo, nun centro docente), preguntas sinxelas sobre asuntos 
persoais ou educativos (datos persoais, intereses, preferencias e 
gustos persoais, etc.), sempre que poida pedir que se lle repita, 
aclare ou elabore algo do que se lle dixo.

SLEB1.6. Identifica as ideas principais de programas de televisión e 
de presentacións moi sinxelas e ben estruturadas sobre asuntos 
cotiáns predicibles ou do seu interese, previamente traballados, 
articulados con lentitude e claridade (por exemplo, noticias ou 
reportaxes breves), cando as imaxes constitúen grande parte da 
mensaxe.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

▪ B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, a títulos e
outras informacións visuais, aos coñecementos previos sobre o tema
ou a situación de comunicación, e aos transferidos desde as linguas
que  coñece),  identificando  a  información  máis  importante  e
deducindo o significado depalabras e expresións non coñecidas polo
contexto  e  mediante  os  coñecementos  e  as  experiencias  noutras
linguas.

▪ B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas e comprender avisos,
obrigas  e  prohibicións  moi  básicas  e  predicibles,  traballadas
previamente, referidas a necesidades inmediatas, de estrutura moi
sinxela e con apoio visual.

▪ B3.3.  Comprender  información  relevante  e  previsible  en  textos
informativos ou narrativos breves, moi sinxelos e ben estruturados,
relativos a esxperiencias e a coñecementos propios da súa idade.

SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de 
textos xornalísticos moi breves en calquera soporte e sobre temas 
xerais ou do seu interese e moi coñecidos, se os números, os nomes,
as ilustracións e os títulos constitúen gran parte da mensaxe.

SLEB3.2. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais breves e 
sinxelas de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (por 
exemplo, unha máquina expendedora), así como instrucións sinxelas
para a realización de actividades e normas de seguridade básicas 
(por exemplo, nun centro docente).

SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal sinxela en calquera 
formato na que se fala de si mesmo/a; se describen persoas, 
obxectos, lugares e actividades; se narran acontecementos pasados, 
e se expresan de maneira sinxela sentimentos e desexos, plans e 
opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese.
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▪ B3.4.  Identificar  a  idea  xeral,  os  puntos  máis  relevantes  e  a
información importante en textos, tanto en formato impreso como en
soporte  dixital,  breves  e  ben  estruturados,  escritos  nun  rexistro
neutro  ou informal,  que traten de asuntos  habituais  en situacións
cotiás,  de  aspectos  concretos  de  temas  de  interese  persoal  ou
educativo,  e que conteñan estruturas  sinxelas  e un léxico de uso
frecuente. 

SLEB3.4. Entende a idea xeral de correspondencia formal na que se 
informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal ou 
educativo (por exemplo, sobre un curso de verán).

SLEB3.5. Entende información específica esencial en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou consulta claramente estruturados 
sobre temas relativos a asuntos do seu interese (por exemplo, sobre 
unha cidade), sempre que poida reler as seccións difíciles.

Bloque 4. Produción de textos escritos

▪ B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir  textos (elección da
persoa destinataria, finalidade do escrito, planificación, redacción do
borrador, revisión do texto e versión final), a partir de modelos moi
estruturados e con axuda previa.

▪ B4.2.  Completar  documentos  moi  básicos  nos  que  se  solicite
información persoal.

▪ B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información,
instrucións e indicacións moi  básicas relacionadas con actividades
cotiás e de necesidade inmediata.

▪ B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos,
actuando, de ser o caso, como mediación lingüística (adecuada ao
seu nivel  escolar)  e  cun formato  preestablecido,  en soporte tanto
impreso como dixital, amosando interese pola presentación limpa e
ordenada do texto.

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve na que se establece 
e mantén o contacto social (por exemplo, con amigos/as noutros 
países), na que se intercambia información, se describen en termos 
sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, e se fan e se 
aceptan ofrecementos e suxestións (por exemplo, cancelación, 
confirmación ou modificación dunha invitación ou duns plans).

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal 
básica e relativa aos seus intereses ou ás súas afeccións (por 
exemplo, para asociarse a un club internacional de xente nova). 

SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes (mensaxes instantáneas, chats, 
etc.), onde fai comentarios moi breves ou dá instrucións e 
indicacións relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e 
do seu interese, respectando as convencións e as normas de cortesía
máis importantes.

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal moi básica e breve, dirixida
a institucións públicas ou privadas, ou a entidades comerciais, 
fundamentalmente para solicitar información, respectando as 
convencións formais e as normas de cortesía básicas deste tipo de 
textos, e fai unha presentación do texto limpa e ordenada.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 11 DE 17 CENTRO: IES PLURILINGÜE ADORMIDERAS

MATERIA: ALEMÁN



Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe

▪ B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación
de  uso  máis  básico,  recoñecendo  o  seu  significados  evidente,  e
pronunciar e entoar con razoable comprensibilidade, aínda que teña
que repetir varias veces para se facer entender.

▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e
de puntuación, con corrección suficiente para o seu nivel escolar.

▪ B5.3. Utilizar  para a comprensión e a produción de textos orais e
escritos  os  coñecementos  socioculturais  e  sociolingüísticos
adquiridos  relativos  a  relacións  interpersoais,  comportamento  e
convencións sociais, respectando as normas de cortesía máis básicas
nos contextos respectivos.

▪ B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou
frases  a  partir  das  experiencias  e  os  coñecementos  transferidos
desde as linguas que coñece.

▪ B5.6.  Distinguir  e  levar  a  cabo  as  funcións  demandadas  polo
propósito  comunicativo,  mediante  os  expoñentes  básicos  das
devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis habitual, e
utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar no seu nivel
escolar, sempre que sexan traballados na clase previamente

SLEB5.1. Produce con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas 
moi básicas, e trazos fonéticos que distinguen fonemas (nasalización,
sonorización, etc.) e persevera no uso de patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases.

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas 
básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, fórmulas 
moi básicas de tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas 
culturais que poidan existir.

SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de 
produción de textos e de hipóteses de significados tomando en 
consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas.

SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou 
ligado a situacións de necesidade inmediata da aula (pedir ou dar 
información, agradecer, desculparse, solicitar algo, invitar, etc.) 
utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios, propios do seu nivel escolar e traballados 
previamente.
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Contidos léxicos e sintáctico-discursivos 
2º ESO

Contidos léxicos Contidos sintáctico discursivos

• adxectivos sobre calidades persoais
• material escolar.
• alimentos e bebidas
• colores
• hobbies
• distribución do tempo: días da semana, a hora, as estaciones 

do ano.
• Lugares de ocio. os meses, cidades e países, puntos cardinais

, alimentos e bebidas
• Identificación de antónimos básicos e de uso habitual.
• Numerais: repaso dos cardinais. Ordinais a partir do 10º. Uso

de os numerais coa partícula am. Expresión de datas exactas
• Verbos de movemento: fahren, gehen, steigen, fliegen.

Estruturas lingüísticas:

• As declinacións: formas de nominativo e de acusativo do 
articulo determinado e do substantivo. 

• A conxugación verbal: verbos con cambio da vocal temática: 
geben, nehmen, vergessen

• formas verbais para expresar ordes: o imperativo. Formas en
2ª  persoa singular e plural.

• As  declinacións:  formas  de nominativo  e  de  acusativo  dos
determinantes, do substantivo e do pronome persoal.

• A frase interrogativa: as partículas was, wer, wen.
• A frase enunciativa con suxeito, verbo e complemento directo

en acusativo. Orden dos elementos da frase.
• Presente do indicativo do verbo mögen.
• As preposicións temporais: am, im um.
• Adverbios temporais e de lugar.
• Sintaxe básica: suxeito, verbo e complementos de tempo e

de lugar. Orden e inversión dos elementos.

• Expresión de relacións lóxicas: conxunción (und; auch); disxunción (oder);
oposición (aber) 

• Afirmación. 

• Exclamación. 

• Negación (negative Sätze mit nicht, nie, nicht + Adjektiv, nichts). 

• Interrogación (W-Fragen, z. B. „Woher kommen Sie?", „Warum liest du 
gern Comics?"; Ja/Nein-Fragen). 

• Expresión do tempo: presente (Präsens). 

• Expresión da modalidade: factualidade (Aussagesätze); capacidade 
(mögen); posibilidade/probabilidade (können; dürfen; vielleicht); 
necesidade (müssen); obriga (müssen; sollen); permiso (dürfen); 
intención (Präsens). 

• Expresión da existencia (z. B. es gibt); da entidade (zusammengesetzte 
Nomen; Pronomen [Demonstrativ- und Reflexivpronomina]); da 
calidade (z. B. schlecht).

• Expresión da cantidade (Singular und Plural; Kardinal- und Ordinalzahlen; 
Quantität, z. B. alle, beide, kein; Grad, z. B. ganz, so, ein wenig). 

• Expresión do espazo (Präpositionen; Lokaladverbien).

• Expresión do tempo (Stundenzählung, z. B. „Es ist fünf vor halb zwölf"; 
Zeiteinheiten, z. B. Monate; Tageszeiten, z. B. der Vormittag; Ausdruck
der Zeit [vor; früh; spät]).

.



FUNCIÓNS

• Establecer  relacións  sociais,  saudar,  preguntar  e  dar
informacións. 

• Preguntar e expresar opinións sobre a xente. 
• Describir persoas: datos e opinións sobre o carácter .
• Pedir  e  ofrecer  algunha  cousa;  solicitar  a  alguén  facer

algunha cousa. 
• Expresar de opinións sobre persoas, música, lugares, comida,

etc 
• Preguntar e dar informacións sobre: actividades de lecer, o

día e a data, partes do día, estaciones do ano. 
• Fórmulas da vida social: concertar unha cita, invitar, aceptar

o rexeitar unha oferta o unha invitación. . 
• Expresar actitudes emocionais de agrado e de desagrado. 
• Expresar preferencia e rexeitamento 
• Preguntar  e  dar  informacións  sobre:  actividades  de  lecer,

ubicación e dirección. 
• Pedir e dar informacións- situación e dirección,-preguntar e

responder datas.
• Describir lugares e persoas.

3º ESO

• Contidos léxicos • Contidos sintáctico discursivos

• deportes
• nomes de países
• adxectivos para opinar
• comunicación audiovisual: TV e tipos de programas
• partes do corpo
• enfermidades
• adxectivos para a descrición da aparencia física de persoas
• música
• instrumentos
• xéneros musicais
• o diñeiro: moeda, billetes e fraccións
• adxectivos cualificativos: tipo de peiteado, de caras…
• hobbies, actividades para o tempo libre

• Expresión  de  relacións  lóxicas:  conxunción  (und;  auch);  disxunción
(oder);  oposición  (aber);  causa  (weil);  comparación  (so /  nicht  so  +
Adjektiv + wie; schneller als; der schnellste); condición (wenn); estilo
indirecto.

• Afirmación.
• Exclamación.
• Negación (negative  Sätze  mit  nicht,  nie,  nicht  + Adjektiv,  niemand,

nichts).
• Interrogación (W-Fragen, z. B. „Wofür ist das gut?"; Ja/Nein-Fragen).
• Expresión do tempo: pasado (Präteritum; Perfekt); presente (Präsens).
• Expresión  da  modalidade:  factualidade  (Aussagesätze);  capacidade

(mögen);  posibilidade/probabilidade  (können;  dürfen;  vielleicht);
necesidade (müssen);  obriga (müssen;  sollen;  Imperativ);  permiso

.



Funcións: 

• Describir as cousas: comparar, opinar, apreciar e valorar.
• Expresar gustos e preferencias.
• Expresar pertenza.
• Establecer e expresar comunicacións sobre o estado de 

ánimo e a saúde
• Describir e expresar opinións sobre distintos tipos de música
• Narrar e  transmitir feitos presentes e pasados.
• Expresar actitudes morais: desculparse, perdoar, lamentar e 

agradecer.
• Preguntar e expresar opinións e argumentar: pedir e dar 

permiso para facer algunha cousa.
• Preguntar e dar información: pedir prezos e calidade
• Establecer e manter relacións sociais. Formulas da vida 

social: Presentar e presentarse, atraer a atención, invitar a 
alguén a saír.

(dürfen); intención (Präsens).
• Expresión da existencia (z. B. es gibt); da entidade (zusammengesetzte

Nomen;  Pronomen  [Relativ-,  Reflexiv-  und  Determinativpronomina]);
da calidade (z. B. „gut im Rechnen", „ziemlich müde").

• Expresión  da  cantidade  (Singular  und  Plural;  Kardinal-  und
Ordinalzahlen; Quantität, z. B. alle, beide, kein; Grad, z. B. eigentlich,
ganz, so, ein wenig).

• Expresión do espazo (Präpositionen; Lokaladverbien).
• Expresión  do  tempo  (Stundenzählung,  z.  B.  „Viertel  vor  acht";

Zeiteinheiten,  z.  B.  Jahrhundert;  Jahreszeit;  Ausdruck  der  Zeit  [vor;
früh; spät]; Häufigkeit, z. B. oft, normalerweise). 

• Expresión do modo (Modaladverbien und -sätze).

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
• Avaliación continua : Partindo da avaliación inicial e da adquisición de competencias na 1ª e 2ª avaliación,

valorarase  fundamentalmente  o  progreso  individual  ao  longo  do  curso.  Observarase  o   progreso  na
aprendizaxe de alumnos individuais para acadar os contidos finais do curso e etapa. 

• Avaliación formativa: Observación e seguimento sistemático do alumno, é dicir, tomaranse en 
consideración todas as producións que desenvolva: traballos e tarefas escritas, lecturas e resumos, proxectos,
actitude ante a aprendizaxe, precisión na expresión, práctica de exames, entre outros.

• Auto-avaliación e auto-estudio: O alumno desenvolve estratexias de auto-avaliación e destrezas e valora o
seu aprendizaxe. Esta auto-avaliación estará especialmente promovida polo uso das distintas aulas virtuais, 
onde cada docente proporcionará ao seu alumnado distintos mecanismos que poidan axudar a tal efecto 
(solucionarios, correccións online, páxinas web, etc.)

Instrumentos:
• Avaliación formativa: Valorarase a entrega dentro dos prazos e a  adecuación das distintas tarefas 

propostas na aula virtual (Exercicios de comprensión oral e escrita, redaccións, realización de traballos e 

.



tarefas diversas). 
• Auto-avaliación: Feedback nas clases online e por escrito.

Cualificación final

A avaliación centrarase na adquisición das competencias clave e dos contidos mínimos impartidos no primeiro e 
no segundo trimestre ata o pasado 13 de marzo, así como a evolución académica e madurativa demostrada polo 
alumno ou alumna ao longo do curso.
O alumnado pode mellorar a súa cualificación final coas actividades neste terceiro trimestre-
En ningún caso, o alumno poderá ver minoradas as cualificacións obtidas na 2ª Avaliación. 

Proba
extraordinaria de

setembro 

A proba extraordinaria de setembro será  presencial se é posible e únicamente incluirá os contidos e 
competencias traballadas durante a primeira e segunda avaliación.

Avaliación de
materia pendentes

Instrumentos de avaliación:
Para aqueles alumnos da ESO que non recuperaron a materia pendente ao final da 2ª avaliación:
• Poderá ser convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas

presenciais. 
• Ademais haberá unha proba extraordinaria en setembro para os alumnos que non aproben na avaliación

ordinaria.
As probas basearanse máis nas destrezas receptivas do alumno e no manexo das estruturas básicas da lingua.
Incluiranse exercicios de vocabulario, gramática, comprensión lectora e expresión escrita, adaptados ao nivel e xa
practicados nas actividades propostas.

Criterios para superar as materias pendente na ESO.
A cualificación final basearase nos seguintes aspectos:
1. O grado de consecución dos obxectivos do curso a recuperar indicados na programación.
2. O nivel alcanzado nos contidos mínimos de aprendizaxe.
3. A valoración do esforzo realizado e a adecuación dos traballos feitos.
4. A participación na aula virtual nas distintas actividades organizadas.
5. O resultado da proba realizada (presencial ou telemática) para verificar a recuperación das dificultades que

motivaron a cualificación negativa. 
6. A colaboración co profesor/-a no intento de superar as dificultades na materia e en manter un bo ambiente de

traballo.

Criterios de cualificación:
• Traballos entregados na aula virtual: 30%
• Proba escrita: 70%

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

.



Actividades

Todos os alumnos teñen acceso aos recursos do aula virtual, onde poderán encontrar actividades prácticas e 
actividades interactivas.
Todas as actividades programadas son de reforzo, extensión e consolidación, baseadas nos diferentes contidos e 
destrezas estudados na primeira e segunda avaliación. 
As actividades e recursos na aula virtual e no seu libro de texto, así como os compoñentes multimedia, 
permítenlle ao alumno moita autonomía á hora de elixir actividades de repaso, consolidación ou ampliación.
Tamén haberá actividades de práctica oral a través de medios telemáticos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Os recursos dixitais que teñen no aula virtual están completamente integrados cos recursos dos que xa dispoñen 
no libro de texto e caderno de exercicios. Os alumnos que o solicitaron reciben as tarefas impresas a través da 
colaboración do Concello.
A interacción do profesor-alumno,-a través do aula virtual, ABALAR ou Webex Meetings, permite ao alumno levar 
un seguimento do seu progreso, e inclúe unha ferramenta interactiva para guiar ao alumno na análise dos seus 
erros e éxitos.

Materiais e recursos

• Libro de texto e caderno de exercicios
• Fichas de exercicios e explicacións no aula virtual
• Power points
• Páxinas webs e titoriais no aula virtual
• Ordenador, I-pad e teléfono móbil.

4. Información e publicidade

Información ao alumnado
e ás familias

Publicarase esta modificación da programación nos distintos cursos do aula virtual, de maneira que 
todos os alumnos poidan recibila no seu correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

.
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