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

Unidades 1 a 3 (Deutschbuch+Arbeitsbuch Ping Pong Neu 2)
Teleserie

(Léxico, aspectos gramaticais, comprensión de textos escritos e orais,
produción de textos escritos e orais, conciencia plurilingüe e

intercultural)

O alumno valora a lingua como medio para comunicarse, relacionarse,
como recurso de acceso á información e como instrumento de

enriquecemento persoal, tomando conciencia da diversidade cultural.

Comprende instrucións e indicacións sinxelas, e comentarios sinxelos
aos seus traballos escritos.

Valora a importancia dunha presentación coidada nas comunicacións
escritas, con un uso axeitado de signos ortográficos e da

Rechtschreibung (ortografía) alemá.

Usa de xeito autónomo estratexias que permiten a adquisición de novos
coñecementos, e aproveita as oportunidades de aprendizaxe creadas

fóra do contexto da aula tradicional.

E quen de facer comparacións e expresar preferencias.

Comprende información xeral de textos orais auténticos en soporte
multimedia, articulados con claridade, ritmo e acentuación estándar.

Obtén información de acontecementos e accións ligados a temas de
conversa habituais na xuventude.

E quen de crear textos escritos usando as estruturas gramaticais
consolidadas e incorporando novo léxico.
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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 dúas 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.
Ampliaranse contidos para facilitarlle a este alumnado o seguimento da 
materia o vindeiro curso.

Instrumentos:
Valoraranse sobre todo as probas  e actividades realizadas durante os dous 
primeiros trimestres, así como as tarefas feitas  e o traballo desenvolvido 
telemáticamente desde a suspensión das clases presenciais, sempre e cando
favoreza ao alumnado: actividades de comprensión oral e escrita, de 
produción oral e escrita, de vocabulario, funcións lingüísticas e conciencia 
intercultural. Estas tarefas deberán realizarse e entregarse con regularidade 
dentro do prazo estipulado .

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.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Non hai alumnos para setembro.

Avaliación de
materia

pendentes

O alumnado que superou a proba realizada en xaneiro ten xa superada a 
materia pendente.



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

Actividades

Xa que todo o alumnado de 3º da ESO ten superada a materia, levaranse a 
cabo actividades en liña de ampliación de contidos  (visionado dunha serie 
alemá xuvenil, traballo con o novo vocabulario e afianzamento do coñecido, 
recoñecemento de distintos acentos, exercicios de comprensión, tarefas de 
resumo) con as que se  consolidarán e afianzarán as competencias básicas. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Todo o alumnado deste curso conta con conectividade para a realización da 
tarefa en liña.

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, materiais elaborados pola profesora, soporte dixital da editorial e  
canles  en liña da TV xermánica. 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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