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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe

Unidades 1-5 (Deutschbuch+Arbeitsbuch Ping Pong Neu 1) 
(Léxico, aspectos gramaticais, comprensión de textos escritos e orais,

produción de textos escritos e orais, conciencia plurilingüe e
intercultural)

O alumno usa activamente e entende léxico básico da linguaxe da clase
para verificar instrucións e comunicarse. 

Adquire os rasgos básicos da prosodia, ritmo e entonación da lingua
alemá a través de Volkslieder (cantos populares ) do acervo

austroxermano.

Sabe dar información básica sobre sí mesmo, utilizando fórmulas de
relación social nas súas versións coloquial e estándar.

Coñece e sabe situar nun mapa de Europa os países da zona xermano-
parlante, as súas capitais e as cidades máis importantes.

Sabe empregar e recoñecer os números ordinais e cardinais,
distinguindo o seu uso (cifras, anos, datas, prezos).

Entende e produce textos sinxelos e resposta a preguntas de
comprensión dos mesmos.

Describe o tempo atmosférico, expresando opinións sobre o mesmo.

Fai comunicacións sinxelas, propias do contexto familiar, usando léxico
específico das relacións de parentesco.

E quen de deseñar un Stundenplan (horario) coas materias do curso
 e formular opinións sobre as súas preferencias e dificultades.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
Probas escritas (1ª e 2ª avaliación), probas orais (1ª e 2ª avaliación), 
observación, cadernos-portfolio e participación activa na clase, exercicios 
prácticos e traballos.
O proceso de avaliación levarase a cabo sobre as aprendizaxes desenvolvidas
nas duas primeiras avaliacións deste curso e as actividades de reforzo, 
recuperación ou ampliación realizadas durante o terceiro trimestre, sempre 
e cando favoreza ao alumno. A avaliación das actividades realizadas desde a 
data de inicio do estado de alarma, terá carácter continuo, diagnóstico e 
formativo e favorecerá a continuidade no proceso de formación do 
alumnado, reforzando e consolidando as aprendizaxes dos  dous  primeiros  
trimestres, fomentando rutinas  de traballo e hábitos de estudo.
Poderanse ampliar contidos para que ese alumnado esté en condicións de 
afrontar o vindeiro curso.

Instrumentos: 
Valoraranse sobre todo as probas  e actividades realizadas durante os dous 
primeiros trimestres, así como as tarefas feitas desde a suspensión das 
clases presenciais, sempre e cando favoreza ao alumnado: probas e 
actividades de comprensión e produción oral, probas e actividades de 
comprensión e expresión escrita, de vocabulario, gramática e funcións 
lingüísticas. Asemade, o traballo desenvolvido telemáticamente a partires 
do cese da actividade presencial, realizando e entregando con regularide 
dentro do prazo estipulado a actividade proposta. 

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
1ª e 2ª avaliación 80% da nota final e o traballo do terceiro trimestre  
computará ata un 20% . Os alumnos que acadaron un aprobado na 2º 
avaliación terán superada a materia. O resto do alumnado coa materia sen 
superar terá que facer as tarefas que se lle encomenden para recuperala. 
Polo tanto, terá especial relevancia o traballo sistemático feito polo alumno 
neste trimestre, en forma de tarefas  que lle faciliten a recuperación dos 
contidos non superados con anterioridade. Tamén se terá en conta o feito 
polo alumno durante a 1ª e 2ª avaliacións do curso actual.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Entrega de traballo no centro educativo na data estipulada, ou por correo 
electrónico se o anterior non fose posible.

Avaliación de
materia

pendentes

Non procede.



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

Actividades

Tanto para repaso como reforzo de aspectos a recuperar faranse tarefas que 
combinan traballo con fontes dixitais  e con medios tradicionais  (libro de 
texto).
Para a ampliación de contidos realizaranse traballos guiados , que abranguen 
tanto aspectos lingüïsticos como culturais da área xermano-parlante, 
seguindo estándares de aprendizaxe esenciais que se sinalan no punto 1. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Alumnado con conectividade: búsqueda  activa de información relevante na 
web, exercicios en liña na páxina web do libro de texto, uso de dicionarios e 
enciclopedias dixitais, audios, visionado de videos.
  
Alumnado sen conectividade: realizaranse as tarefas propostas usando o libro
de texto e de exercicios en papel, o seu caderno-portfolio , dicionarios, 
manuais de consulta. 

En ambos os dous casos o método de comunicación e traballo co alumnado é
o correo electrónico, dándolles un prazo máis amplo para a realización das 
actividades que na ensinanza presencial prevendo posibles dificultades de 
accesibilidade e contacto . O alumno realiza as tarefas e envíaas á profesora 
por correo para a súa corrección dentro do prazo estipulado. As correccións e
comentarios ás mesmas comunicaranse ao alumnado individualmente ou en 
conxunto, especialmente cando se trate de erros recurrentes e importantes. 
Asemade, a profesora  solventará ás dúbidas  ou aclaracións que os  seus 
alumnos lle consulten a través da conta de correo electrónico.  

Materiais e recursos

Libros de texto e exercicios, fichas de instrucións, caderno-portfolio do 
alumno, soporte dixital da editorial e outros recursos como vídeos, podcasts  
ou materiais elaborados pola profesora. Ordenador, teléfono móbil, contas 
de correo electrónico.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Vía correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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