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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B1.1.  Comprender  preguntas  e
informacións  sinxelas  relativas  á
información persoal moi básica (nome,
idade,  gustos,  etc.),  así  como
instrucións  e  peticións  elementais  na
aula.

 B1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos persoais
ou educativos (nome, idade, enderezo, nivel de estudos, etc.) sempre que se fale de
xeito pausado e ben articulado, e se repita se o necesita.  (CCL, CAA, CCEC)

 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. 

 B1.2.  Comprende  frases  e  expresións  habituais  relacionadas  con  necesidades
inmediatas (números, datas etc.) e temas con que teña moita familiaridade, e segue
instrucións e consignas de aula.  (CCL, CAA, CCEC)

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

 B1.3.  Comprende o  sentido global  e  a  información  máis  relevante  de textos orais
breves con estruturas previamente  traballadas,  léxico moi  común relacionado con
necesidades inmediatas, procedentes de medios audiovisuais ou de internet, sempre
que se fale de xeito pausado e ben articulado, e poida volver escoitar o dito. (CCL,
CAA, CD, CCEC)

 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,  sempre  que  se  fale  con
lentitude, articulando de forma clara e
comprensible. 

 B1.4. Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas nas que
participa, que traten sobre temas familiares, a escola, o tempo libre, ou a descrición
moi básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar. (CCL, CAA, CD, CCEC)

 B2.1.  Pronunciar  de  xeito  intelixible,
aínda  que  se  cometan  erros  de
pronuncia  polos  que  as  persoas
interlocutoras  teñan  que  solicitar
repeticións para entender a mensaxe. 

 B2.1. Na maioría das actividades de aula, amosa unha actitude positiva polo uso do
portugués en diferentes situacións comunicativas,  esforzándose por utilizalo aínda
que teña que recorrer a outras linguas para pedir axuda ou aclaracións.   (CCL, CAA,
CD, CCEC)

 B2.2.  Interactuar  de  xeito  sinxelo  en
intercambios  claramente  estruturados,
utilizando  fórmulas  moi  básicas
relativas  a  saúdos,  despedidas,
agradecementos  e  presentacións,
colaborando  para  entender  e  facerse
entender.

 B2.2. Fai e responde intelixiblemente e con accións colaborativas, preguntas sinxelas
sobre si mesmo e sobre actividades moi comúns da vida diaria e do tempo libre en
situacións de  comunicación significativas para  a  súa  idade e  o  seu nivel  escolar.
(CCL, CAA, CD, CCEC)
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 B2.4.  Dar  e  obter  información  sobre
datos básicos persoais (idade, lugar de
residencia,  familia,  gustos,  posesións,
etc.),  utilizando  un  repertorio  moi
básico  de  expresións  moi  sinxelas  e
habituais sobre estes datos.

 B2.4. Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, nas que
establece contacto social elemental, intercambia información moi básica, manifesta os
seus gustos, fai invitacións elementais e ofrecementos, e pide e dá indicacións moi
básicas. (CCL, CAA, CCEC)

 B3.1.  Utilizar  estratexias  de  lectura
(recursos  ás  imaxes,  títulos  e  outras
informacións  visuais,  e  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  de  palabras  e  expresións
non coñecidas.

 B3.1.  Comprende  con  fluidez  textos adaptados  relativos  a  temas  do seu  interese.
(CCL, CAA, CCEC, CD)

 B3.2.  Seguir  instrucións  básicas  e
comprender  avisos,  obrigas  e
prohibicións moi sinxelas e predicibles,
e traballadas previamente.

 B3.2.  Comprende avisos,  obrigas e  prohibicións básicas e  predicibles,  referidas a
necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio
visual. (CCL, CAA, CCEC)

 B3.4.  Comprender  textos  propios  de
situacións  cotiás  próximas,  como
felicitacións,  avisos,  billetes  de
transporte, entradas, cancións...

 B3.4. Comprende información esencial e localiza información específica en material
informativo  sinxelo  como  menús,  horarios  e  cancións  moi  sinxelas.   (CCL,  CAA,
CCEC, CD)

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

 B4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e relativa
ao seus datos persoais , intereses, afeccións (nome, idade, enderezo, gustos...)  (CCL,
CAA, CCEC)

 B4.4. Producir textos curtos a partir de
modelos  sinxelos  e  básicos,  cunha
finalidade  determinada  propia  da  súa
idade e do seu nivel escolar.

 B4.4. Escribe textos moi breves e sinxelos , a partir dun modelo, substituíndo unha
palabra  ou  expresión  por  outra  para  unha  funcionalidade  ou  tarefa  determinada
( informar,  preguntar,  etc.)   cunha presentación limpa e ordenada.  (CCL,  CAA,  CD,
CCEC)

 

 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.

 B5.1.  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 iníciase no uso de patróns moi básicos
de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. (CCL, CAA, CCEC, CD)

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

 B5.2. 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. (CCL,
CAA, CCEC, CD)

 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. 

 B5.3. 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.  (CCL, CAA, CCEC)

Todos os estándares que aparecen arriba son os imprescindibles para o 1º e 2º trimestre. 
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2. Avaliación e cualificación.

2.1. Procedementos e instrumentos de avaliación
Utilizaranse os seguintes: 

Procedementos Instrumentos Avaliacións

 Observación na aula

(40%)

 Realización das tarefas na aula. Supervisión, seguimento e avaliación  (10%)  1ª e 2ª

 Actitude e comportamento (10%)  1ª e 2ª

 Traballos escritos (exercicios) e orais (lectura, expresión) (20%)  1ª e 2ª

 Probas escritas (60%)  Dúas en cada avaliación (60%)  1ª e 2ª

 Traballos escritos  Traballos realizados durante o confinamento (do 12 de marzo ao 3 de abril). 

 Non avaliables (0%)

 2ª

 Traballos realizados durante o confinamento  (a partir do 14 de abril)

Non avaliable (0%)

 3ª

2.2. Criterios para a cualificación final

A avaliación final será a da 2ª avaliación. Dado que é unha materia de só unha hora semanal e que non
ten continuidade no seu e que todos os alumnos xa a tiñan aprobada ata aí, decidín non  pedirlles tarefas
obrigatorias durante o 3º trimestre.

Procedementos Instrumentos Periodicidade Porcentaxe

 Traballos do 3º trimestre

(voluntarios)

Aula Virtual Semanal ou quincenal    0%

2.3. Proba extraordinaria de setembro

Non hai alumnos coa materia suspensa.

3. Alumnado coa materia pendente

Non  hai  alumnado  con  pendente.  Non  procede  neste  nivel.Metodoloxía  e  actividades  do  terceiro
trimestre.

4. 4. Metodoloxía

A metodoloxía que se está utilizando trata de mellorar as competencias do alumnado,  para afianzar e
desenvolver as súas capacidades comprensivas e a súa capacidade de autoaprendizaxe.  Dado que é unha
materia  de só  unha hora  semanal  e  sen continuidade na súa formación,  decidín  non esixirlles  tarefas
obrigatorias, para que poidan centrarse máis en recuperar outras que teñan máis frouxas,  por exemplo
Lingua Galega que ten maior carga horaria e necesitan reforzar para continuar con ela os vindeiros cursos.

4.1. Actividades

Ofrécenselle propostas semanais e/ou quincenais para guiar a súa formación e facer unha aprendizaxe
de xeito voluntario, sempre co apoio dispoñible da profesora (en casos de  teren dúbidas).

As  actividades  propostas  sempre  teñen  relación  con  contidos  traballados  ao  longo  dos  trimestres
anteriores e que serven para reforzalos, pero tamén para estimular a súa capacidade de aprendizaxe. Case
todas as actividades parten da análise de textos escritos, pero tamén audiovisuais, para estimular a súa
capacidade de comprensión oral. Propóñense audicións de cancións, co apoio da letra; buscas de palabras
descoñecidas  no  dicionario  para completar  a  comprensión das cancións,  análise  do vocabulario  e  das
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estruturas contidas nelas, fragmentos breves de audios de radio para mellorar a súa competencia lingüística
oral. Tamén lecturas moi fáciles, para a partir delas traballar distintos aspectos de lingua. 

4.2. Materiais e recursos

Utilizamos a aula virtual do centro para compartir os apuntamentos e guías de traballo, así como medio
de recollida das tarefas. O alumnado recibe as propostas de traballo que combinan sempre textos facilitados
pola profesora ou outros recursos dispoñibles na rede. 

5. Información e publicidade

A dirección do centro publicará na páxina web todas as modificacións das programacións realizadas
polos departamentos antes do 18 de maio nun lugar accesible.

O alumnado será informado por medio da aula virtual e cun foro de dúbidas e/ou aclaracións e por
correo electrónico se o alumnado tiver problemas coa mesma.
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Carnota,  12    de maio de 2020

A xefa do Departamento de Lingua galega e literatura

María Luz Barreiro Otero


	Adaptación da Programación didáctica debido á excepcionalidade provocada pola Covid-19
	Portugués
	1º de ESO
	1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
	2. Avaliación e cualificación.
	2.1. Procedementos e instrumentos de avaliación
	2.2. Criterios para a cualificación final
	2.3. Proba extraordinaria de setembro

	3. Alumnado coa materia pendente
	4. 4. Metodoloxía
	4.1. Actividades
	4.2. Materiais e recursos

	5. Información e publicidade


