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ALEMÁN DE 3º DA ESO

ESTÁNDARES D E APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe
Criterios de avaliación de cursos anteriores Estándares de cursos anteriores
Unidade 12_ Unser Schulfest

Bloque 1. Comprensión de textos orais
 B1.1. Comprender preguntas e 

informacións sinxelas relativas á 
información persoal moi básica (nome, 
idade, gustos, etc.),  así como 
instrucións e peticións elementais 
relativas ao comportamento 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.

 B1.3. Comprender o sentido global e as 
informacións específicas máis 
relevantes de mensaxes orais sinxelas e
moi básicas, 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, 
sempre que se fale con lentitude, 

 Obtén información específica de textos orais nos 
que se fala sobre a roupa.

 Escoita e pronuncia de forma correcta grupos 
vocálicos: au, eu.
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articulando de forma clara e 
comprensible. 

Bloque 2. Produción de textos orais
 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. 

 B2.2. 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.

 B2.3. Intercambiar de xeito intelixible 
información sobre si mesmo/a e sobre 
accións e nocións moi habituais da vida
diaria, usando un repertorio básico de 
palabras e frases moi simples 
memorizadas, e facéndose comprender 
aínda que a persoa interlocutora 
necesite que se repita ou repetir o dito. 

 Usa estratexias de comprensión de mensaxes 
orais.

 Participa en conversas para falar sobre o propio 
estilo de vestir.

 Emprega respostas axeitadas en situacións de 
comunicación na aula

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 B3.1. Utilizar estratexias de lectura , 
identificando a información máis 
importante e deducindo o significado de
palabras e expresións non coñecidas.

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

 Comprende instrucións básicas para a correcta 
resolución de actividades.

 Le de forma autónoma textos de certa extensión
 Usa estratexias de comprensión lectora.
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e traballadas previamente.
 B3.3. Comprender información relevante

e previsible en textos breves, moi 
sinxelos e ben estruturados, con 
conectores moi básicos e relativos a 
temas da propia experiencia. 

 B3.4. Comprender textos propios de 
situacións cotiás próximas.

       Bloque 4. Produción de textos escritoS

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

 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.

• Escribe textos breves sobre a roupa e o estilo de 

vestir.

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 

 Emprega cun mínimo de corrección os contidos
 gramaticais e léxicos da unidade didáctica.

 Valora a  lingua estranxeira como instrumento de 
comunicación na aula e con persoas doutras 
culturas.
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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. 

 B5.5. Utilizar un repertorio léxico 
suficiente para comunicar no seu nivel 
escolar, sempre que sexan traballados 
en clase previamente.
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Unidade 13_ Endlich Ferien
Bloque 1. Comprensión de textos orais
  B1.1. Comprender preguntas e 

informacións sinxelas relativas á 
información persoal moi básica.

 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.

 B1.3. Comprender o sentido global e as 
informacións específicas máis 
relevantes de mensaxes orais sinxelas e
moi básicas.

 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.

 Obten información específica de textos orais sobre 
os destinos das vacacións

 Comprende  mensaxes orais relacionados cos 
lugares de destino.

 Participa en diálogos cun compañeiro, seguindo un
modelo, para indicar como chegar a un lugar.

 Escoita e comprende os grupos consonánticos: 
s, ss, ß, sch.

Bloque 2. Produción de textos orais
 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. 

 B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en 

 Participa en diálogos cun compañeiro, seguindo un
modelo, para indicar como chegar a un lugar.

 Diferencia os  grupos consonánticos: s, ss, ß, sch.
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intercambios claramente estruturados, 
utilizando fórmulas moi básicas relativas
a saúdos, despedidas, agradecementos
e presentacións, colaborando para 
entender e facerse entender. 

 B2.4. Dar e obter información sobre 
datos básicos persoais (gustos, 
actividades de tempo libre etc), 
utilizando un repertorio moi básico de 
expresións moi sinxelas e habituais 
sobre estes datos.

Bloque 3.  Comprensión de textos escritos

 B3.1. Utilizar estratexias de lectura, 
identificando a información máis 
importante e deducindo o significado de
palabras e expresións non coñecidas.

 B3.3. Comprender información relevante
e previsible en textos breves, moi 
sinxelos e ben estruturados, con 
conectores moi básicos e relativos a 
temas da propia experiencia. 

 Comprende instrucións básicas para a correcta 
resolución de actividades.

 Emprega estratexias básicas de comprensión 
lectora

 Le e identifica determinada información que falta 
no texto.

 Le e comprende  información xeral en textos 
adaptados sobre destinos turísticos.

Bloque 4. Produción de textos escritos
 B4.1. Aplicar estratexias básicas para 

producir textos, a partir de modelos moi
estruturados e con axuda previa na 
aula.

 B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e 
moi breves con información, instrucións 
e indicacións moi básicas relacionadas 

 Elabora textos  para falar sobre destinos de 
vacacións 

 Escribe un texto en formato postal simulando unha 
estancia nun lugar concreto en vacacións 
a partir dun modelo e seguindo o esquema 
elaborado.

 Usa fórmulas de saúdo e despedida na postal: 
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con actividades cotiás e de inmediata 
necesidade.

 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.

Viele Grüße, Dein/e..

       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 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 

 Pide información sobre destinos turísticos e 
itinerarios.

 Emprega a W-Frage: Wohin.

 Usa correctamente as preposicións an, in, nach, 
zu.

 Usa correctamente expresións para localizar no 
espazo: links, rechts, geradeaus...

 Recoñece e fai uso do Präteritum dos verbos sein, 
haben.

 Emprega  es en construccións usuais: es gibt, es 
geht...

 Diferencia os grupos consonánticos:  s, ss, ß, sch

 Usa o léxico relacionado cos destinos turísticos. 
lugares públicos, locales etc.

 Fala do estado de ánimo. Describe o tempo 
atmosférico.
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significado probable de palabras ou 
frases que descoñece a partir das 
experiencias e os coñecementos 
transferidos desde as linguas que 
coñece. 

 B5.5. 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 
en clase previamente.

 B5.6. 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 estereotipos 
lingüísticos ou culturais.

 Coñece o nome en alemán de algunhas cidades  
estranxeiras: Rom, Lissabon etc.

 Identifica e respecta os costumes e trazos da vida 
cotiá propios doutros países e culturas onde se fala
a lingua estranxeira.

 Escribe un e-mail e unha postal para falar das 
vacacións.

Unidade 14. Gute Besserung
Bloque 1. Comprensión de textos orais

 B1.2. Usar estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os detalles 

 Escoita e comprende mensaxes orais relacionados 
coa saúde.

 Escoita e repite  textos orais en forma de palabras 
e oracións relacionadas con a saúde.
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relevantes do texto. Escoita e identifica determinada información.

Bloque 2. Produción de texto orais

 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.

 Participa en diálogos breves a partir dun modelo 
para falar sobre o estado de saúde

 Usa  formas de expresión: Gute Besserung!,  
Stimmt!, Stimmt nicht!.

 Da consellos para manterse en forma.
 Describe o que ocorre nunhas imaxes a partir das 

mesmas e con axuda dun texto.
 Participa en conversacións e simulacións dentro do

aula, con pronunciación e entonación adecuadas 
para lograr a comunicación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
 B3.1. Utilizar estratexias de lectura, 

identificando a información máis 
importante e deducindo o significado de
palabras e expresións non coñecidas.

 B3.3. Comprender información relevante
e previsible en textos breves, moi 
sinxelos e ben estruturados, con 
conectores moi básicos e relativos a 
temas da propia experiencia. 

 Comprende as  instrucións básicas para a correcta 
resolución de actividades.

 Emprega estratexias básicas de comprensión 
lectora

 Le e identifica determinada información que falta 
no texto.

 Le e clasifica a información en relación cunhas 
fotos.

Bloque 4. Produción de textos escritos

 B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e 
moi breves con información, instrucións 
e indicacións moi básicas relacionadas

 Comprende as instrucións básicas para a correcta 
resolución de actividades.

 Escribe textos relacionados coa alimentación e o 
deporte.
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 con actividades cotiás e de inmediata 
necesidade.

 Escribe un texto a partir dunhas imaxes e unhas 
oracións desordenadas.

       Bloque 5. Coñecemento da lingua, e   consciencia intercultural e plurilingue

 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 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 respectivo.

 Expresa pertenencia co xeneitivo sajón.
 Pregunta polo estado de saúde e de ánimo.
 Expresa sentimentos
 Expresa a consecuencia.
 Recoñece e usa o pronombre persoal en acusativo 

e en Dativo.
 Emprega o vocabulario referido ao corpo humano e

doenzas: mir ist so schlecht, Bauchschmerzen,...
 Emprega o  vocabulario referido á alimentación e o 

deporte.
 Entona adecuadamente as preguntas.
 Recoñece e valora a lingua estranxeira como 

instrumento de comunicación na aula.
 Amosa interese e iniciativa na realización de 

intercambios comunicativos cos compañeiros.
 Usa fórmulas adecuadas nos intercambios sociais 

referidos á saúde.
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Unidade 15 . Bei mir zu Hause
Bloque 1. Comprensión de textos orais
 B1.1. Comprender preguntas e 

informacións sinxelas relativas á 
información persoal moi básica 
( intereses, afeccións etc).

 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.

 Escoita e comprende mensaxes orais relacionados 
coa casa e a estación de tren.

 Escoita textos orais e identifica determinada 
información relacionada coa habitación dun 
adolescente.

 Identifica palabras con e sen h.
 Usa o contexto verbal e non verbal e os 

coñecementos previos sobre a situación, identifica 
palabras clave.

Bloque 2. Produción de textos orais
 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. 

 B2.3. Intercambiar de xeito intelixible 
información sobre si mesmo/a e sobre 
accións e nocións (horarios, datas, 
actividades de lecer...) moi habituais da 
vida diaria, usando un repertorio básico 

 Fala sobre as diferentes partes da casa e as 
actividades que se poden realizar nelas.

 Situa actividades diversas nas diferentes 
estancias da casa: Wo? im / in der.?

 Fala sobre obxectos e mobles da habitación.
 Usa o modelo dunha descrición dun percorrido 

para interactuar co compañero e describir o seu 
propio percorrido ata a súa casa.

 Describe de o que ocorre nunhas imaxes a partir 
das mesmas e con axuda dun texto.
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de palabras e frases moi simples 
memorizadas, e facéndose comprender 
aínda que a persoa interlocutora 
necesite que se repita ou repetir o dito.

 Identifica e pronuncia correcta mente  palabras con
e sen h. 

 Participa en conversacións e simulacións dentro do
aula, con pronunciación e entonación adecuadas 
para lograr a comunicación.

 Desenvolve  estratexias de comunicación para 
superar as interrupcións na comunicación e para 
iniciar e concluír intercambios comunicativos.

 Usa  estratexias de comprensión das mensaxes 
orais: uso do contexto verbal e non verbal e dos 
coñecementos previos sobre a situación, 
identificación de palabras crave.

 Emprega  formas de expresión: Tag!, Viel Spaß, 
Sag Bescheid!

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
 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.

 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.

 Identifica nunha táboa determinadas actividades 
que se realizan nas diferentes partes da casa.

 identifica informacións específicas de textos 
escritos para dicir se as afirmacións son 
verdadeiras ou falsas e para contestar preguntas.

 Le unhas oracións desordenadas e identifica as 
mesmas coa súa correspondente imaxe.

 Identifica determinada información requirida a 
partir de diversas actividades (crucigrama, horario 
de trens, …)

 Le de xeito comprensivo un texto sobre a situación
dun alumno nun internado.
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Bloque 4. Produción de textos escritos

 B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e 
moi breves con información, instrucións 
e indicacións moi básicas relacionadas 
con actividades cotiás e de necesidade 
inmediata.Composición escrita dunha 
resposta a unha invitación para aceptala
ou declinala.

 Describe o percorrido do colexio a casa.
 Escribe un texto  a partir dun texto desordenado 

dado previamente.

  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.

 Imperativo : 2ª persona singular e plural.

 Verbos separables en imperativo.

 Vocabulario referido a mobles e accesorios e ás 
habitacións e partes da casa.

 Vocabulario referido a estación de tren e ao metro.

 Expresións para saudar, desexar diversión... : 
Tag!,Viel Spaß, Sag Bescheid!?

 Pronunciación correcta do h ao comezo da 
palabra.

 Interese e iniciativa na realización de intercambios 
comunicativos na lingua estranxeira.
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 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 estereotipos 
lingüísticos ou culturais.

 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.

       IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL_ ALEMÁN 16



AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Avaliación

Procedementos: 
 Observación do traballo na aula individual e en grupo; realización de tarefas na casa; respostas orais; 

cuestionarios escritos; probas obxectivas.
 Seguimento do traballo semanal do alumnado entregado vía Drive e baseado nas destrezas 

comunicativas.

Instrumentos:
- Rexistro do traballo de aula e das tarefas realizadas na casa; rexistro dos resultados dos cuestionarios e das 

probas. 
- Probas escritas de comprensión lectora e oral con preguntas de elección múltiple, discriminación 

verdadeiro/falso, preguntas abertas e frases incompletas.
- Probas escritas: Redacción de textos baseados nos temas tratados.
- Probas orais para avaliar pronunciación e expresión correcta.
- Probas escritas sobre o uso correcto dos puntos gramaticais e do vocabulario de cada unha das unidades.

Cualificación final

- 1) Os alumnos que teñen aprobadas as dúas primeiras avaliacións cualificaranse coa nota da segunda 
avaliación, á cal se lle sumarán ata dous puntos como máximo, se fixeron case todas as actividades do período
de corentena. Neste mesmo caso están tamén incluídos aqueles alumnos que aprobaron a 2ª avaliación, aínda 
que teñan a primeira suspensa.

- 2) Os alumnos coa segunda avaliación suspensa ou ben coas dúas primeiras suspensas e que entreguen un 
mínimo do 70% das tarefas deste terceiro trimestre, cun mínimo de corrección e axustándose o máximo 
posible ao prazo límite de entrega, promocionarán. 

O resto dos alumnos terán que presentarse a proba extraordinaria de setembro.

Proba extraordinaria de
setembro

- A proba extraordinaria de setembro abarcará os contidos mínimos recollidos na programación adaptada, e 
dividirase en catro apartados: coñecementos de gramática e vocabulario, comprensión escrita, comprensión 
oral e expresión escrita. Cada un dos apartados puntuará 2,5 puntos. Será presencial ou telemática segundo as
circunstancias .
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     MATERIA PENDENTE

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación: Asimiliar e empregar correctamente os contidos mínimos do curso anterior ( e de 1º) con todas as 
competencias comunicativas. Sintéticamente:
- Recoñecer e empregar os artigos en Acusativo.

  - Escribir correctamente o xénero dos sustantivos vistos.
-  Usar correctamente os posesivos en Nominativo e en Acusativo.
- Conxugar correctamente os verbos regulares e irregulares.
- Recoñecer e usar corectamente os verbos con prefixo separable (  aufräumen, abholen, aufstehen...).
- Empregar correctamente as formas do imperativo.
- Escribir oracións de acordo coa correcta colocación das unidades ( Ich kann...; Am Wochenende kann ich...).
- Usar correctamente a estrutura oracional cos verbos modais ( müssen, solle, wollen, können, dürfen).
- Recoñecer pronome impersonal man e usalo correctamente, evitando o uso abusivo de du.
- Construír correctamete frases con deshalb.
- Empregar correctamente adverbios de frecuencia ( nie, manchmal, immer...).
- Asimilar o léxico de uso frecuente relacionado cos temas tratados.

Criterios de cualificación: 
1) Os alumnos que teñan aprobadas as dúas primeiras avaliacións, cualificaranse coa nota da segunda avaliación, a cal se lle 
sumarán ata dous puntos como máximo, se  fixeron case todas as actividades do período de corentena.   Neste mesmo caso
están tamén incluídos aqueles alumnos que aprobaron a 2ª avaliación, aínda que teñan a primeira suspensa.
2) Os alumnos coa segunda avaliación suspensa ou ben coas dúas primeiras suspensas e que entreguen un mínimo do 70% 
das tarefas deste terceiro trimestre, cun mínimo de corrección e axustándose o máximo posible ao prazo límite de entrega, 
promocionarán.
3) No caso de non aprobar a materia terán que facer unha proba final no mes de maio ou xuño.

Procedementos e instrumentos de avaliación: observación do traballo na aula; realización de tarefas na casa; respostas orais;
cuestionarios escritos; probas obxectivas. Traballo telemático no terceiro trimestre. Acividades de reforzo e recuperación.
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         METODOLOXÍA E ACTIVIDADES D O 3º TRIMESTRE  

Actividades
Exercicios de gramática, audicións, composicións escritas, actividades de comprensión oral e 
lectora. Cuestionario de  de comprensión lectora. Actividades relacionadas con Videos. Case 
todas as actividades  e exercicios foron de repaso. Ampliamos un pouco os contidos ao 
ocparnos da Unidade 15 (Bei mir zu Hause).

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Os venres ou os luns o alumnado recibiu as tarefas a realizar ao longo da semana. Nesa 
semana facíanse as correccións, con comentarios no documento de cada alumno/a. A semana 
seguinte, o alumnado tiña que revisar os seus erros tendo en conta as correccións, prantexar 
dúbidas etc., ademáis de facer as novas tarefas. Nalgún caso, se entregaron tarefas con moitos
erros, tiveron que repetilas.
As entregas tiñan que facerse dentro dun prazo, para que o alumnado se puidese organizar 
mellor, tamén coas outras materias, pero atendendo ás posibles complicacións que puidesen 
xurdir, e ampliando así os prazos en caso necesario.
Un dos alumnos do grupo contactou tarde (case un mes despois de empezar co traballo 
telemático), pero foi facendo todas as tarefas. Outro alumno, que ademáis ten a materia 
pendente, contactou o 30 de abril e ten pendente facer case todas as tarefas.
Só houbo no grupo un alumno con problemas de conectividade, que está a facer as 
actividades que realizaron os seus compañeiros. .

Materiais e recursos

Os envíos e entregas das tarefas levámolo a cabo por DRIVE, onde cada alumno/a conta cunha
carpeta.
A comunicación para prantexar dúbidas, facer comentarios, dar instrucións etc. realizouse a 
través do correo electrónico.
Empregamos os libros de texto (Logisch neu A1.2, Kursbuch, Arbeitsbuch), Videos para 
aprendizaxe da lingua, cancións, lecturas online con exercicios interactivos etc.



INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

Información ao alumnado
e ás familias

Por medio do correo electrónico e a web do Centro. Nalgún caso, 
telefónicamente.

Publicidade 
Publicación na páxina web do centro.



ALEMÁN  DE 4º DA ESO

         ESTÁNDARES D E APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Wie war's in den Ferien
          Bloque 1. Comprensión de textos orais
 B1.1. Comprender preguntas e 

informacións sinxelas relativas á 
información persoal moi básica (nome, 
idade, gustos, etc.),  así como instrucións
e peticións elementais relativas ao 
comportamento 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:

 B1.3. Comprender o sentido global e as 
informacións específicas máis relevantes 
de mensaxes orais sinxelas e moi 
básicas, 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, sempre que 

 Participa en conversas para falar sobre as 
vacacións.

 Escoita diálogos sobre as vacacións e relaciona as 
fotos de varios adolescentes coa súas vacacións.

 Escoita e identifica verbos con prefixo.
 Escoita diálogos e ordena secuencias.
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se fale con lentitude, articulando de 
forma clara e comprensible. 

Bloque 2. Produción de textos orais
 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. 

 B2.2. 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.

 B2.3. Intercambiar de xeito intelixible 
información sobre si mesmo/a e sobre 
accións e nocións moi habituais da vida 
diaria, usando un repertorio básico de 
palabras e frases moi simples 
memorizadas, e facéndose comprender 
aínda que a persoa interlocutora necesite
que se repita ou repetir o dito. 

 Participa en conversas para falar sobre as 
vacacións.

 Conta experiencias relacionadas coas vacacións.
 Describe o tempo.
 Expresa suposicións.
 Escoita e pronuncia correctamente  verbos con 

prefixo.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
 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 

 Le textos dun Blog relatando unhas vacacións. 
 Relaciona os fragmentos do texto con fotos.
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coñece), identificando a información máis
importante e deducindo o significado de 
palabras e expresións non coñecidas.

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

 B3.3. Comprender información relevante 
e previsible en textos breves, moi 
sinxelos e ben estruturados, con 
conectores moi básicos e relativos a 
temas da propia experiencia. 

            Bloque 4. Produción de textos escritos
 B4.1. Aplicar estratexias básicas para 

producir textos,  a partir de modelos moi 
estruturados e con axuda previa na aula.

 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.

 Redacta textos sobre as vacacións.
 Redacta textos sobre experiencias vividas.

         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, 

 Pronuncia correcta de verbos con prefixo 
separable.

 Emprega correctamente os Pronomes-adxectivos 
posesivos.

 Usa con seguridade os artigos en Dativo.
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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.

 B5.5. 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 en clase 
previamente.

 Recoñece e emprega o Participio de verbos con 
prefixo separable e non separable.

 Identifica costumes e trazos da vida do 
adolescente propios doutros países.

       Unidade 2. Meine Pläne
         Bloque 1. Comprensión de textos orais
  B1.1. Comprender preguntas e 

informacións sinxelas relativas á 
información persoal moi básica 
( intereses, afeccións etc).

 B1.2. Usar estratexias básicas de 

 Escoita unha entrevista sobre plans de futuro e 
identifica se unhas afirmacións son verdadeiras ou 
falsas.

 Obten información específica de textos orais sobre 
plans e desexos orientados ao futuro.
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comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os detalles relevantes
do texto.

 B1.3. Comprender o sentido global e as 
informacións específicas máis relevantes 
de mensaxes orais sinxelas e moi 
básicas, 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, sempre que 
se fale con lentitude, articulando de 
forma clara e comprensible. 

 Escoita e comprensión de r e l.
 Escoita unha conversa telefónica entre dous 

amigos e indica se a información contenida na 
entrada dun diario é verdadeira ou falsa.

Bloque 2. Produción de textos orais
 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. 

 B2.2. 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.

 B2.3. Intercambiar de xeito intelixible 

 Comprende e emite mensaxes orais relacionados 
con plans de futuro.

 Participa en diálogos para falar de profesións.
 Fai suposicións e xustifica os propios desexos e 

eleccións.
 Escoita e pronuncia corectamente  r e l.
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información sobre si mesmo/a e sobre 
accións e nocións (horarios, datas, 
actividades de lecer...) moi habituais da 
vida diaria, usando un repertorio básico 
de palabras e frases moi simples 
memorizadas, e facéndose comprender 
aínda que a persoa interlocutora necesite
que se repita ou repetir o dito. 

 B2.4. Dar e obter información sobre 
datos básicos persoais (gustos, 
actividades de tempo libre etc), utilizando
un repertorio moi básico de expresións 
moi sinxelas e habituais sobre estes 
datos.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 B3.1. Utilizar estratexias de lectura, 
identificando a información máis 
importante e deducindo o significado de 
palabras e expresións non coñecidas.

 B3.3. Comprender información relevante 
e previsible en textos breves, moi 
sinxelos e ben estruturados, con 
conectores moi básicos e relativos a 
temas da propia experiencia. 

 Comprende instrucións básicas para a correcta 
resolución de actividades.

 Emprega estratexias básicas de comprensión 
lectora.

 Le e identifica determinada información que falta 
no texto.

 Le e comprende información xeral en textos 
adaptados sobre plans de futuro, experiencias 
laborais e realización de prácticas.

Bloque 4. Produción de textos escritos
 B4.1. Aplicar estratexias básicas para 

producir textos a partir de modelos moi 
estruturados e con axuda previa na aula.

 B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e 
moi breves con información, instrucións e

 Elabora textos  para falar sobre profesións, 
prácticas, a escola e a formación, o deporte.
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indicacións moi básicas relacionadas con
actividades cotiás e de inmediata 
necesidade.

 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.

 

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 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.

 Participa nunha conversa facendo suposicións 
sobre desexos e plans de futuro, empregando o 
léxico e as estruturas da Unidade ( ich vermute, 
ich glaube, dass...).

 Participa nun diálogo falando de profesións e 
traballos desexados, xustificando os motivos con 
weil. 

 Expresa oralmente qué cualidades son necesarias 
en distintas profesións, empregando adxectivos 
vistos na Unidade.

 Escoita e le frases longas.
 Emprega verbos modais en pasado en producións 

orais e escritas.
 Redacta textos co Léxico relacionado coas 

profesións e as experiencias laborais, a realización 
de prácticas, a educación e o deporte.
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 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. 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 en clase 
previamente.

Unidade 3. Freundschaft

Bloque 1. Comprensión de textos orais

 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.

 B1.3. Comprender o sentido global e as 
informacións específicas máis relevantes 
de mensaxes orais sinxelas e moi 
básicas 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 

 Relaciona mensaxes orais con fotos.
 Escoita un diálogo e identifica se unhas 

afirmacións son verdadeiras ou falsas.
 Escoita e pronuncia os sons -sch- e -w- e -h-.
 Ordena un diálogo e o escoita para verificar se é 

correcto.
 Escoita unha canción e relaciona fragmentos do 

texto con fotos.
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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.

Bloque 2. Produción de textos orais

 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.

 B2.2. 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.

 Fala sobre a amizade, indicando qué cualidades 
valora máis nos amigos/as.

 Describe oralmente fotos con adolescentes para 
falar da amizade.

 Escoita e pronuncia os sons -sch- e -w- e -h-.
 Pide e ofertaaxuda
 Relata unha historia partindo de frases que marcan

a estrutura.
 Fai descripcións e comparación de persoas.
 Expresa o recoñecemento dos demais.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
 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.

 Comprende instrucións básicas para a correcta 
resolución de actividades.

 Entende un diálogo e é capaz de ordenalo.
 Le un texto con comparativos e identifica nunha 

foto de quen se está a falar.
 Comprende diversos  textos sobre a amizade nun 

foro.
 Le e entende fragmentos dunha canción.
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 B3.3. Comprender información relevante 
e previsible en textos breves, moi 
sinxelos e ben estruturados, con 
conectores moi básicos e relativos a 
temas da propia experiencia.

Bloque 4. Produción de textos escritos

 B4.1. Aplicar estratexias básicas para 
producir textos.

 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.

 Elabora textos breves relacionados coa amizade.
 Redacta un texto nun Chat.

Bloque 5. Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingue

 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 
parao seu nivel escolar.

 Pronuncia axeitadamente o h.
 Expón oralmente qué cualidades valora máis nos 

amigos/as.
 Participa en simulacións para pedir axuda.
 Escribe textos breves sobre a amizade.
 Fai comparacións entre obxectos e persoas 

respectando as normas de cortesía.

       IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL_ ALEMÁN 30



 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.

 B5.5. 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 en clase 
previamente.

Unidade 4. Bilder und Töne

Bloque 1. Comprensión de textos orais
 B1.1. Comprender preguntas e 

informacións sinxelas relativas á 
información persoal moi básica 
( intereses, afeccións etc)

 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.

 Escoita e comprende mensaxes orais sobre 
actividades cotiás e electrodomésticos. 

 Verifica despois da escoita de mensaxes orais se a 
orde duns fragmentos é correcta.

 Escoita textos orais e identifica determinada 
información relacionada con actividades cotiás e 
medios de comunicación.

 Escoita un relato e ordena unhas viñetas.
 Escoita e pronuncia palabras inglesas de uso 

frecuente en alemán.
 Escoita unha entrevista e indica qué afirmacións 
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son falsas.
Bloque 2. Produción de textos orais

 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. 

 B2.3. Intercambiar de xeito intelixible 
información sobre si mesmo/a e sobre 
accións e nocións (horarios, datas, 
actividades de lecer...) moi habituais da 
vida diaria, usando un repertorio básico 
de palabras e frases moi simples 
memorizadas, e facéndose comprender 
aínda que a persoa interlocutora necesite
que se repita ou repetir o dito. 

 B2.4. Dar e obter información sobre 
datos básicos persoais (gustos, 
actividades de tempo libre etc), utilizando
un repertorio moi básico de expresións 
moi sinxelas e habituais sobre estes 
datos.

 Falar sobre actividades cotiás e a súa frecuencia.
 Indicar que está permitido e que non está 

permitido.
 Falar de normas.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
 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

 Comprende instrucións básicas para a correcta 
resolución de actividades.

 Usa estratexias básicas de comprensión lectora.
 Comprende a información xeral e identifica 

informacións específicas de textos escritos para 
dicir se as afirmacións son verdadeiras ou falsas e 

       IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL_ ALEMÁN 32



importante e deducindo o significado de 
palabras e expresións non coñecidas.

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

 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.

para contestar preguntas.
 Le textos desordenados para a continuación 

ordenalos.
 Le  textos e indicar os enunciados correctos e 

falsos

             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.

 B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e 
moi breves con información, instrucións e
indicacións moi básicas relacionadas con

 Elabora preguntas sobre un texto.
 Escribe preguntas e respostas con dürfen, sollen, 

müssen, können.
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actividades cotiás e de necesidade 
inmediata.

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

 B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e
intelixible, aínda que se cometan erros de
pronuncia polos que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións. 

 B5.2, Aplicar á comprensión e á 
produción de textos escritos as normas 
ortográficas básicas da palabra e da 
oración.

 B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o 
léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas reais ou 
simuladas.

 B5.8. 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 estereotipos lingüísticos ou 
culturais.

 Recoñece e valora a lingua estranxeira como 
instrumento de comunicación na aula.

 Amosa Interese e iniciativa na realización de 
intercambios comunicativos na lingua estranxeira.

 Expresa oralmente e por escrito prohibicións e 
normas no presente e no pasado empregando 
verbos modais.

 Expresa prohibicións por medio do Imperativo 
(revisión).

 Completa frases con termos ingleses de uso 
frecuente en alemán.

 Relaciona actividades cotiás con 
electrodomésticos.

 Completa un e-mail con termos extraídos dunha 
listaxe.
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AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Avaliación

Procedementos: 
 Observación do traballo na aula individual e en grupo; realización de tarefas na casa; respostas orais; 

cuestionarios escritos; probas obxectivas.
 Seguimento do traballo semanal do alumnado entregado vía Drive e baseado nas destrezas 

comunicativas.

Instrumentos:
- Rexistro do traballo de aula e das tarefas realizadas na casa; rexistro dos resultados dos cuestionarios e das 

probas. 
- Probas escritas de comprensión lectora e oral con preguntas de elección múltiple, discriminación 

verdadeiro/falso, preguntas abertas e frases incompletas.
- Probas escritas: Redacción de textos baseados nos temas tratados.
- Probas orais para avaliar pronunciación e expresión correcta.
- Probas escritas sobre o uso correcto dos puntos gramaticais e do vocabulario de cada unha das unidades.

Cualificación final

- 1) Os alumnos que teñen aprobadas as dúas primeiras avaliacións cualificaranse coa nota da segunda 
avaliación, á cal se lle sumarán ata dous puntos como máximo, se fixeron case todas as actividades do período
de corentena. Neste mesmo caso están tamén incluídos aqueles alumnos que aprobaron a 2ª avaliación, aínda 
que teñan a primeira suspensa.

- 2) Os alumnos coa segunda avaliación suspensa ou ben coas dúas primeiras suspensas e que entreguen un 
mínimo do 70% das tarefas deste terceiro trimestre, cun mínimo de corrección e axustándose o máximo 
posible ao prazo límite de entrega, promocionarán. 

O resto dos alumnos terán que presentarse a proba extraordinaria de setembro.

Proba extraordinaria de
setembro

- A proba extraordinaria de setembro abarcará os contidos mínimos recollidos na programación adaptada, e 
dividirase en catro apartados: coñecementos de gramática e vocabulario, comprensión escrita, comprensión 
oral e expresión escrita. Cada un dos apartados puntuará 2,5 puntos. Será presencial ou telemática segundo as
circunstancias .
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METODOLOXÍA E ACTIVIDADES D O 3º TRIMESTRE 

Actividades 

Exercicios de gramática, audicións, composicións escritas, actividades de comprensión oral e 
lectora. Cuestionarios de comprensión lectora. Actividades relacionadas con Videos. Todas as 
actividades e exercicios foron de repaso, pero traballamos tamén unha nova Unidade (Bilder un 
Töne), que non contiña novos contidos gramaticais, pero sí de léxico.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Os venres ou os luns o alumnado recibiu as tarefas a realizar ao longo da semana. Nesa semana 
facíanse as correccións, con comentarios no documento de cada alumno/a. A semana seguinte, o 
alumnado tiña que revisar os seus erros tendo en conta as correccións, prantexar dúbidas etc., 
ademáis de facer as novas tarefas. Nalgún caso, se entregaron tarefas con moitos erros, tiveron 
que repetilas.
As entregas tiñan que facerse dentro dun prazo, para que o alumnado se puidese organizar mellor, 
tamén coas outras materias, pero atendendo ás posibles complicacións que puidesen xurdir, e 
ampliando así os prazos en caso necesario.
As primeiras tarefas enviadas foron as mesmas para 3º e 4º,  coa intención de que o alumnado de 
4º con máis dificultades non se descolgase e reforzar os contidos básicos. As últimas tarefas foron 
específicas para cada grupo.
Houbo almnos/as que contactaron un pouco tarde, dous alumnos moi tarde, pero pola información 
de que dispoñemos, non houbo ningún con problemas de conectividade.

Materiais e recursos

Os envíos e entregas das tarefas levámolo a cabo por DRIVE, onde cada alumno/a conta cunha 
carpeta.
A comunicación para prantexar dúbidas, facer comentarios, dar instrucións etc. realizouse a través 
do correo electrónico.
Empregamos os libros de texto (Prima Plus A2.1, Kursbuch, Arbeitsbuch), Videos para 
aprendizaxe da lingua, cancións, lecturas online con exercicios interactivos etc.
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INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

Información ao
alumnado e ás familias Por medio do correo electrónico e a web do Centro. Nalgún caso, telefónicamente.

Publicidade Publicación na páxina web do centro.

 

Esta Programación adaptada foi realizada por:  

Luisa Fernanda Rodríguez Torres, que imparte Alemán en 3º e 4º da ESO.
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