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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
O dominio de linguas distintas á propia converteuse na sociedade actual nunha necesidade e unha aspiración dun sector importante 
da poboación.  
Vivimos dentro da Unión Europea, e non existen xa fronteiras para a libre circulación dos seus cidadáns. Sería beneficioso por a 
disposición dos nosos alumnos, na medida das nosas posibilidades, o acceso a varias linguas utilizadas no seo da Unión.  
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira fai posible a comunicación coa xente dese país, facilitando así os desprazamentos turísticos 
ou profesionais; proporcionando maiores posibilidades de acceso ao mundo laboral; e propiciando o goce das expresións orixinais 
da súa literatura e da súa cultura.  
Para calquera falante de lingua romance é, asemade, proveitoso manexar o maior número de linguas neolatinas posible, podendo 
así establecer paralelismos e contrastes entre elas e reflexionar con maior amplitude sobre o feito lingüístico.  
A parte destas consideracións xerais, existen outras de carácter máis específico e académico que reflicten tamén a importancia do 
estudo desta lingua: 
   

Existe na Universidade de Santiago de Compostela unha licenciatura en Italiano, e outra en Linguas Modernas. Se algún 
alumno deste centro pensase cursar algunha das ditas especialidades, sería unha indubidable avantaxe non partir de cero ao 
chegar aos estudos superiores.   
Para o alumnado de bacharelato de Artes, podería ser interesante coñecer e falar a lingua do país que quizais deixase sentir 
a súa influencia no mundo das artes con máis forza.   
A lingua italiana é materia optativa nos estudos de grao en Filoloxía Hispánica, Filoloxía Románica e Filoloxía Galego-
Portuguesa, así como nos graos en Linguas Modernas. Pódese tamén estudar nas Escolas Oficiais de Idiomas.   
Moitos dos nosos alumnos durante os seus estudos universitarios gozan dunha bolsa Erasmus, sendo Italia un dos países 
onde estes alumnos realizan a súa estadía. 
 

É imprescindible facer fincapé neste curso 2020-2021 ao novo escenario que nos toca vivir: o COVID-19, que nos obrigou a estar 
confinados a finais do 2º trimestre do curso pasado e a reinventarnos para poder seguir co proceso de ensino.-aprendizaxe de 
maneira telemática o 3º trimestre. Destacar tamén que o alumnado ven de estar 6 meses sen clases presenciais, polo que sen dúbida 
este curso será un reto nunca antes vivido. 
  



 4 

OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO 
 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:  

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada 
polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu 
espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as 
desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 
discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e 
como medio de desenvolvemento persoal.  
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g)Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.  
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais 
factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.  
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade 
elixida.  
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar 
de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e 
o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.  
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun 
mesmo e sentido crítico.  
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento 
cultural.  
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos 
saudables.  
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto 
dun mundo globalizado. 
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA MATERIA 
 

x Comprender a información global e específica de mensaxes orais e escritos emitidos directamente por falantes de italiano ou 
por medios de comunicación.   

Producir mensaxes orais e escritas con fluidez e corrección crecentes, para expresarse en situacións reais diversas.   
Ler de forma comprensiva e autónoma textos escritos axeitados ás capacidades e intereses dos alumnos e alumnas.   
Valorar a axuda que supón o coñecemento das linguas estranxeiras para comunicarse con persoas que pertencen a culturas 
distintas á propia e para participar nas relacións nacionais e internacionais.   
Apreciar a riqueza que supoñen as diversas linguas e culturas como formas distintas de codificar a experiencia e de organizar 
as relacións persoais.   
Utilizar estratexias de aprendizaxe autónomo do italiano elaboradas a partir da propia experiencia como instrumento 
necesario para a adquisición de novas aprendizaxes. Coñecer aspectos relevantes da vida cotiá italiana para poder 
comprender e interpretar outra cultura que non é a nosa, descartando prexuízos e estereotipos. 
Obter e manexar información de diversos temas en lingua italiana recorrendo ás tecnoloxías da información e a comunicación.   
Identificar dentro de un texto en italiano a idea principal e as secundarias, e saber resumilo adecuadamente.   
Captar a riqueza da lingua mediante a lectura de fragmentos pertencentes a varios xéneros e rexistros: narrativos, 
argumentativos, descriptivos, expositivos e instructivos, segundo a clasificación do informe PISA.   
Valorar a lectura noutra lingua como fonte de coñecemento, aprendizaxe e goce.  
Analizar e reflexionar sobre as similitudes e diferencias das estructuras gramaticais e o vocabulario da lingua italiana e outras 
linguas que xa se coñecen. 

 

Os escenarios posibles para este curso son o presencial e o non presencial. En caso de voltar a este segundo escenario, dende o 
principio do curso o alumnado terá claro cales son as ferramentas e a metodoloxía que se empregará de maneira telemática.  
 
 

AS APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS NO CURSO ANTERIOR 

Non pode haber aprendizaxes non adquiridas xa que se comeza dende cero,  cun nivel A1 do marco europeo de referencia dado 
que é o primeiro contacto que ten o alumnado con esta nova lingua. 
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CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

1. Competencia lingüística. 
 

Ao longo do nivel básico intentarase implicar o alumnado en situacións comunicativas cotiás para que, servíndose das súas 
experiencias previas, desenvolva as competencias humanas que contribúen a un maior desenvolvemento da capacidade 
comunicativa. 
O estudo dunha lingua estranxeira forma esta competencia dende o momento que implica a utilización do linguaxe como 
instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e 
comunicación do coñecemento y de organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 

 
2. Competencia da conciencia e experiencia cultural. 

 
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira é inseparable dunha serie de aspectos que denominamos, en termos xerais, “cultura”. 
Estes contidos non se constituirán en ningún caso en temas illados, senón que serán tratados ao fío dos contidos comunicativos 
que comporta o estudo da lingua. Neste sentido, no nivel básico afrontaranse aspectos xerais da vida cotiá nos seu diversos 
ámbitos, as convencións sociais e as fórmulas de cortesía, as condicións de vida (a casa, o traballo, a sanidade...), os servizos 
públicos, as relacións persoais, os valores, crenzas e actitudes. Tamén se abordarán contidos como a linguaxe corporal e os sons 
paralingüísticos, aspectos estes especialmente relevantes no estudo do italiano. 
 
3. Outras competencias 
O estudo dunha lingua como porta de acceso a unha cultura inflúe positivamente tamén na competencia social e cívica, pois 
contribúe ao coñecemento da realidade doutro país, podendo así apreciar as similitudes e diferenzas coa do país no que vivimos, 
e posibilitando así unha mirada máis ampla e plural sobre os distintos trazos constitutivos dunha sociedade.  
O feito de realizar traballos de procura de información noutra lingua, e de comunicar esa información oralmente ou por escrito nas 
clases, está en relación directa coa competencia dixital. 
3. proceso de familiarización e adquisición dunha lingua distinta da materna facilita que xurdan estratexias de aprendizaxe 
encamiñadas á primeiro á memorización pero despois á interiorización e automatización de estruturas lingüísticas diversas, 
incidindo na competencia de aprender a aprender.  
O gusto pola precisión e a claridade, a procura de apropiación ao contexto, o uso correcto das distintas partes da gramática dunha lingua, o 
método de ensaio e error -hai que perder o medo a equivocarse, dos errores apréndese moito- forman parte da competencia matemática 
e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  
O uso dunha lingua ten un compoñente social que obriga a relacionarse, cooperar e traballar en equipo, expoñendo as propias ideas e 
negociando en casos de conflito. É necesario ter capacidade para imaxinar, planificar, argumentar, avaliar, resolver problemas, tomar 
decisións todas estas accións amosan o emprego da competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
 

 Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato        

Obxe 
ctivos  

Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave  

Grao mínimo 
consecución  

Instrum 
entos 
avaliación  

  Bloque 1. Comprensión de textos orais        

a 

b 

c  

f  

B1.1. Estratexias de 
comprensión:  

Mobilización de 
información previa 
sobre o tipo de tarefa e 
o tema.  

Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión a el.  

Distinción de tipos de 
comprensión  

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

B1.2. Identificar o sentido xeral, 
a  

SLEB1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou 
detallada) e mellorándoo, de ser o 
caso, facendo anticipacións do 
que segue (palabra, frase,  

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

Esfórzase  en mellorar o  
proceso de comprensión  

-TA  

-OA  
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 (sentido xeral, 
información esencial e 
puntos principais).  

Formulación de 
hipóteses sobre o 
contido e o contexto.  

Inferencia e formulación 
de hipóteses sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos (acenos, 
entoación, etc.).  

Inferencia e formulación 
de hipóteses sobre 
significados a partir do 
coñecemento doutras 
linguas, e de elementos 
non lingüísticos (imaxes, 
música, etc.).  

Reformulación de 
hipóteses a partir da 
comprensión de novos 
elementos.  

 

información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis 
relevantes en textos orais breves 
ou de lonxitude media, 
transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos, claramente 
estruturados e articulados a 
unha velocidade lenta ou media, 
nun rexistro formal, informal ou 
neutro, e que traten de aspectos 
concretos de temas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en situacións 
correntes ou menos habituais, 
ou sobre os propios intereses 
nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional, sempre 
que as condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe e se 
poida volver escoitar o dito.  

B1.3. Comprender o esencial e a 
información relevante en 
situacións que impliquen a 
solicitude de información xeral 
(datos persoais, lugares, 
horarios, datas, prezos, formas 
de pagamento, actividades, etc.), 
sempre que lle poidan repetir o 
dito.   

resposta, etc.) e inferindo o que 
non se comprende e o que non se 
coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias 
doutras linguas.  

  

 usando estratexias ,   
coñecementos 
adquiridos  e 
experiencias noutras 
linguas.  

 

SLEB1.2. Capta os puntos 
principais e os detalles 
salientables de mensaxes, 
gravadas ou de viva voz, que 
conteñan instrucións, indicacións 
ou outra información claramente 
estruturada, sempre que poida 
volver escoitar o dito ou pedir 
confirmación.   

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  
CD 

Comprende a 
información principal de 
instrucións e indicacións 
se se lle repite 

-TA  

-OA  
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 B1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou 
vaga nunha situación 
comunicativa, e 
conciencia da 
importancia de chegar a 
comprender textos orais 
sen precisar entender 
todos e cada un dos 
seus elementos.  

B1.3. Constancia no 
logro da comprensión 
oral, reescoitando o 
texto gravado ou 
solicitando repetición do 
dito.  

B1.4. Comprender o esencial en 
conversas sinxelas, básicas e 
breves sobre argumentacións 
básicas, puntos de vista e 
opinións relativos a temas 
frecuentes do ámbito persoal ou 
público, estados de saúde, 
sensacións e sentimentos 
básicos, claramente 
estruturados e articulados a 
unha velocidade lenta ou media, 
e se a persoa interlocutora está 
disposta a repetir ou reformular 
o dito.  

B1.5. Comprender o sentido 
xeral e a información moi 
relevante e sinxela de 
presentacións ben estruturadas 
sobre temas familiares e 
predicibles, e de programas de 
televisión tales como 
informativos, entrevistas ou 
anuncios, sempre que as imaxes 
sexan suficientemente 
redundantes para facilitar a 
comprensión.  

 

    

SLEB1.3. Comprende, nunha 
conversa formal ou entrevista na 
que participa, información 
relevante de carácter habitual e 
predicible sobre asuntos prácticos 
no ámbito educativo (datos 
persoais, intereses, preferencias, 
e gustos e proxectos persoais e 
educativos, coñecemento ou 
descoñecemento, acordo e 
desacordo, etc.), sempre que 
poida pedir que se lle repita ou 
que se reformule, aclare ou 
elabore algo do que se lle dixo.  

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

Logra a comprensión 
global e detallada en 
conversas e entrevistas 
formais se se lle axuda 
con repeticións e 
aclaracións   

-TA  

-OA  
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SLEB1.4. Entende o que se di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en 
bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes ou 
centros docentes), e os puntos 
principais e a información 
relevante cando se lle fala 
directamente en situacións menos 
habituais, pero predicibles (por 
exemplo, a perda dun obxecto), 
sempre que poida volver escoitar 
o dito.  

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD  

Capta o sentido global e 
os detalles en diversa 
s  
transaccións e xestión 
s cotiás  se volve a 
escoitar 

-TA  

-OA  
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SLEB1.5. Comprende, nunha 
conversa informal na que 
participa, opinións xustificadas e 
claramente articuladas a unha 
velocidade lenta ou media, sobre 
diversos asuntos cotiáns ou de 
interese persoal, así como a 
expresión de sentimentos sobre 
aspectos concretos de temas 
habituais ou de actualidade, e se a 
persoa interlocutora está disposta 
a repetir ou reformular o dito.  

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  
Capta os diversos 
sentidos  e matices en 
conversas informais de 
velocidade lenta media 
e con axuda do 
interlocutor 

-TA  

-OA  

-PO  
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SLEB1.6. Identifica os aspectos 
máis importantes en 
presentacións sobre temas 
coñecidos ou do seu interese nos 
ámbitos persoal e educativo; e de 
programas informativos, 
documentais, entrevistas en 
televisión, anuncios publicitarios e 
programas de entretemento, 
cando o discurso está ben 
estruturado e articulado con 
claridade nunha variedade 
estándar da lingua, e con apoio da 
imaxe 

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD  

Capta a información 
relevan te en 
presentacións, 
documentais, 
informativos, entrevistas 
televisivas , anuncios 
publicitarios, programas 
de entretemento cando 
se usa lingua estándar 
con unha boa 
estruturación, claridade 
e hai imaxes 
  

-TA  

-OA  

-TC  
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 Bloque 2. Produción de textos orais        

a 

b 

c  

f  

B2.1. Estratexias de produción:   

Planificación:  

Identificar o contexto, o 
destinatario e a finalidade da 
produción ou da interacción.  

Adecuar o texto ao 
destinatario, ao contexto e á 
canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos 
necesarios para lograr a 
intención comunicativa.  

Execución:   

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. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas para producir 
textos orais monolóxicos ou dialóxicos 
breves ou de lonxitude media, e de 
estrutura simple e clara, recorrendo, 
entre outros, a  
procedementos como a reformulación, 
en termos máis sinxelos ou de  

SLEB2.1. Fai presentacións ensaiadas 
previamente, breves e con apoio visual, 
sobre aspectos concretos de temas 
educativos sinxelos do seu interese, 
organizando a información básica nun 
esquema coherente e ampliándoa con 
algúns exemplos, e respondendo a 
preguntas sinxelas de oíntes sobre o 
tema tratado.  

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD  

Fai  
presentacións 
ilustradas, ben 
estruturadas e 
planificadas e 
responde a 
preguntas sinxelas 
dos oíntes 

-
TA  

-
OA  

-TI  

-
TC  

 Concibir a mensaxe con 
claridade, distinguindo a súa 
idea ou ideas principais, e a 
súa estrutura básica.   

Activar os coñecementos 
previos sobre modelos e 
secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos 

significado aproximado, do que se quere 
expresar cando non se dispón de 
estruturas ou léxico máis complexos en 
situacións comunicativas máis 
específicas.  

B2.3. Intercambiar con pronuncia clara e 
intelixible, información en situacións de 
comunicación alumnado e menos 
habituais, pero predicibles, nas que teña 
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previamente asimilados e 
memorizados.  

Expresar a mensaxe con 
claridade e coherencia básica, 
estruturándoa adecuadamente 
e axustándose, de ser o caso, 
aos modelos e ás fórmulas de 
cada tipo de texto 
memorizados e traballados na 
clase previamente.   

Reaxustar a tarefa (emprender 
unha versión máis modesta) 
ou da mensaxe (limitar o que 
realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles 

que expresar o acordo, o desacordo, o 
interese, a posibilidade e a  
imposibilidade, usando un repertorio de 
expresións frecuentes no ámbito público 
(doenzas, pequenas reclamacións, etc.), 
así como na expresión básica dos 
sentimentos e os intereses persoais, tales 
como satisfacción, desgusto, admiración 
e sorpresa.  

SLEB2.2. Toma parte en conversas 
formais ou entrevistas de carácter 
educativo ou ocupacional, sobre temas 
moi habituais nestes contextos, 
intercambiando información relevante 
sobre feitos concretos, pedindo 
instrucións ou solucións a problemas 
prácticos, suscitando de xeito sinxelo e 
con claridade os seus puntos de vista, e 
xustificando brevemente as súas accións, 
opinións e plans.  

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  Participa  
activamente en 
conversas  e 
entrevistas formais 
con   relativa fluidez, 
naturalidade, 
precisión, sobre 
temas variados 

-
TA  

-
OA  

-
PO  

 .   

Compensar as carencias 
lingüísticas mediante 

B2.4. Producir textos de extensión breve 
ou media, tanto cara a cara como por 
teléfono ou por outros medios técnicos, 
nun rexistro formal, neutro ou informal, 
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procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos.  

Lingüísticos:  

Modificar palabras de 
significado parecido.   

Definir ou parafrasear un 
termo ou unha expresión.   

Usar a lingua materna ou  
"estranxeirizar" palabras da 
lingua meta.   

Pedir axuda.  

Paralingüísticos:  

cun discurso comprensible e adecuado á 
situación, e utilizando as estratexias 
necesarias para iniciar, manter e facer 
progresar a comunicación.  

B2.5. Intercambiar información e 
opinións, dar instrucións, describir e 
narrar acontecementos sinxelos, 
xustificar brevemente os motivos de 
accións e planos, formular hipóteses, 
facer suxestións e argumentar de xeito 
sinxelo, aínda que se produzan pausas 
para planificar o que se vai dicir e, en 
ocasións, haxa que formular a mensaxe 
en termos máis sinxelos e repetir ou 
reelaborar o dito para axudar á 
comprensión da persoa interlocutora 

SLEB2.3. Desenvólvese coa suficiente 
eficacia en situacións cotiás e menos 
habituais pero predicibles que poden 
xurdir durante unha viaxe ou estadía 
noutros países por motivos persoais ou 
educativos (transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, relacións 
coas autoridades, saúde ou lecer), e 
utiliza estratexias de comunicación 
lingüísticas (uso de exemplos e palabras 
de significado próximo) e xestos 
apropiados.  

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

Amosa desenvoltura  
e usa estratexias de 
comunicación en 
diversa s situacións 
tanto habituais como 
menos habituais 

-
TA  

-
OA  

 Sinalar obxectos, usar deícticos 
ou realizar accións que aclaran 
o significado.   
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Usar linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(acenos, expresións faciais, 
posturas e contacto visual ou 
corporal).  

Usar elementos cuasiléxicos 
(hum, puah, etc.) de valor 
comunicativo.  

B2.2. Actitude de respecto cara 
a si mesmo/a e cara ás demais 
persoas, para comprender e 
facerse comprender.  

B2.3. Rutinas ou modelos 
comúns de interacción 
segundo o tipo de situación de 
comunicación.  

.  

  

SLEB2.4. Participa en conversas 
informais, cara a cara ou por teléfono, ou 
por outros medios técnicos, sobre 
asuntos cotiáns, nas que intercambia 
información e se expresan e xustifican 
opinións brevemente; narra e describe 
feitos sinxelos ocorridos no pasado ou 
expresa brevemente plans de futuro; fai 
suxestións; pide e dá indicacións ou 
instrucións; expresa e xustifica 
sentimentos de xeito sinxelo, e describe 
con certo detalle aspectos concretos de 
temas de actualidade moi coñecidos ou 
de interese persoal ou educativo. 

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD  

  -
TA  

-
OA  
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 Bloque 3. Comprensión de textos escritos        

a 

b 

c  

f   

B3.1. Estratexias de 
comprensión:  

Mobilización de 
información previa 
sobre o tipo de tarefa 
e o tema, a partir da 
información 
superficial: imaxes, 
organización na 
páxina, títulos de 
cabeceira, etc.  

Identificación do tipo 
de lectura 
demandado pola 
tarefa (en superficie 
ou oceánica, selectiva, 
intensiva ou 
extensiva).  

 

B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recurso 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.  SLEB3.1. Identifica a 

información máis importante 
en textos xornalísticos do 
xénero informativo, en 
calquera soporte, breves e ben 
estruturados e que traten 
temas xerais e coñecidos ou 
traballados previamente, e 
capta as ideas principais de 
artigos divulgativos sinxelos, 
cunha linguaxe moi clara e un 
uso moi limitado de 
tecnicismos, sobre temas do 
seu interese. 

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD  

Recoñece a información 
concreta en textos de tipo 
xornalístico e artigos 
divulgativos  breves e ben 
estruturadose con linguaxe 
clara 

-
TA  

-
OA  

-
TC  
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 Distinción de tipos de 
comprensión 
necesarios para a 
realización da tarefa 
(sentido xeral, 
información esencial e 
puntos principais).  

Formulación de 
hipóteses sobre 
contido e contexto.  

Inferencia e 
formulación de 
hipóteses sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paratextuais, e do 
coñecemento e 
experiencias noutras 
linguas.  

Reformulación de 
hipóteses a partir da 
comprensión de 
novos elementos.  

B3.2. Seguir instrucións e 
consignas básicas, sinxelas e 
predicibles, de carácter público, 
institucional ou corporativo.  

B3.3. Comprender información 
relevante e previsible en textos 
descritivos ou narrativos breves 
e ben estruturados nos que se 
informa de acontecementos, se 
describen accións, persoas, 
obxectos e lugares, e se 
manifestan opinións con 
expresións sinxelas, relativos a 
experiencias e a coñecementos 
propios da súa idade e do seu 
nivel escolar.  

B3.4. Recoñecer a estrutura das 
cartas formais (remitente, 
cabeceira, lugar e data; asunto, 
saúdo á persoa destinataria, 
corpo da carta, despedida e  

    

SLEB3.2. Entende o sentido xeral e os 
puntos principais de anuncios e 
comunicacións sinxelos de carácter 
público, institucional ou corporativo, 
que conteñan instrucións e indicacións 
de carácter previsible, claramente 
estruturados, relacionados con 
asuntos do seu interese persoal ou 
educativo (por exemplo, sobre cursos, 
prácticas ou becas). 

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD  
Capta o sentido global e 
específico en anuncios e  
comunicacións pública s variadas 

-
TA  

-
OA  

-
TC  
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 B3.2. Recoñecemento da estrutura das 
cartas formais (remitente, cabeceira, 
lugar e data; asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da carta, despedida 
e sinatura).  

sinatura), e comprender un repertorio 
elemental e básico de expresións fixas 
de confirmación ou denegación, obriga, 
coñecemento, necesidade e permiso 
utilizadas para a concesión dunha bolsa, 
a confirmación dun pedimento, a 
reserva dun hotel, etc.   

B3.5. Identificar a información esencial, 
os puntos máis relevantes e detalles 
importantes en textos, en formato 
impreso ou en soporte dixital, ben 
estruturados e de curta ou media 
extensión, escritos nun rexistro formal, 
informal ou neutro, que traten asuntos 
cotiáns, temas de interese ou relevantes 
para os propios estudos ou as 
ocupacións e que conteñan estruturas 
frecuentes e un léxico xeral de uso 
común. 

    

SLEB3.3. Identifica a 
información máis 
importante en instrucións 
sobre o uso de aparellos 
ou de programas 
informáticos de uso 
habitual, e sobre a 
realización de actividades 
e normas de seguridade 
ou de convivencia no 
ámbito público e 
educativo.  

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD  

Capta a información 
relevante en 
diversos tipos de 
instrucións e 
indicacións  

-TA  

-OA  

-TC  

SLEB3.4. Identifica en 
lecturas adaptadas as 
liñas xerais do  

CCL  

Capta a información 
principal do  
argumento, 
personaxes e  
ambientación en 
lecturas adaptadas 

-TA  
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   argumento, o carácter dos 
personaxes e as características do 
lugar e o tempo en que se 
desenvolven.  

CAA  

CSC  

CCEC  

  -OA  

-TC  

-TI  

SLEB3.5. Comprende 
correspondencia persoal, breve e 
sinxela, en calquera soporte 
incluíndo foros en liña ou blogs, na 
que se describen e narran  

CCL  

CAA  

CSC  

Entende corres- 
pondencia personal e 
mensaxes en todo 
tipo de soportes 

-TA  

-OA  

-TC  

   feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos, e 
se intercambian información 
e opinións sobre aspectos 
concretos de temas xerais, 
coñecidos ou do seu 
interese.  

CCEC  

CD  
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SLEB3.6. Entende o esencial 
de correspondencia formal 
institucional ou comercial 
sobre asuntos que poden 
xurdir, por exemplo, 
mentres organiza ou realiza 
unha viaxe ao estranxeiro  
(concesión dunha bolsa, 
confirmación dun 
pedimento, reserva dun 
hotel, etc.).  

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD  

Capta os puntos 
relevan tes en 
correspondencia 
formal  

-
TA  

-
OA  

-
TC  

       

SLEB3.7. Entende información específica 
relevante en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta 
(glosarios, dicionarios, enciclopedias e 
revistas) claramente estruturados, que 
conteñan mapas, fotografías, imaxes, 
vídeos ou animacións que axuden á 
comprensión sobre temas relativos a 
materias educativas ou asuntos 
relacionados coa súa especialidade ou cos 
seus intereses.  

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD  

Capta os puntos relevan tes en 
materia s de consulta e de 
referencia ben estruturados e 
complementados de xeito 
variado. 

-
TA  

-
OA  

-
TC  
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 Bloque 4. Produción de textos escritos         

a 

b 

c  

f  

B4. Estratexias de 
produción:   

Planificación:   

Mobilización e 
coordinación das 
propias competencias 
xerais e comunicativas 
co fin de realizar 
eficazmente a tarefa 
(repasar o que se sabe 
sobre o tema, o que se 
pode ou se quere dicir, 
etc.).  

Localización e uso 
adecuado de recursos 
lingüísticos ou 
temáticos (uso dun 
dicionario ou dunha 
gramática, obtención 
de axuda, etc.).   

B4.1. Coñecer, seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos 
escritos sinxelos de lonxitude 
breve ou media (elección da 
persoa destinataria, finalidade 
do escrito, planificación, 
redacción do borrador, revisión 
do texto e versión final), 
incorporando esquemas e 
expresións de textos modelo 
con funcións comunicativas 
similares ao texto que se quere 
producir.  

B4.2. Completar documentos 
básicos nos que se solicite 
información persoal ou relativa 
aos seus estudos ou á súa 
formación.   

 

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal, en 
calquera formato, na que describe 
experiencias e sentimentos; narra, de forma 
lineal, actividades e experiencias presentes e 
pasadas; e intercambia información e 
opinións sobre temas concretos nas súas 
áreas de interese persoal ou educativo.  

  

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD  

Escribe  en calquera forma 
to correspondencia   
sobre temas persoais e  
experiencias presentes e 
pasadas .  

- 

-
TA  

-
OA  

-
TC  

-
PE  
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 Uso de elementos coñecidos 
obtidos de modelos moi sinxelos 
de textos escritos, para elaborar 
os propios textos.  

Execución:   

Elaboración dun borrador 
seguindo textos modelo.  

Estruturación do contido do texto.  

Organización do texto en 
parágrafos curtos abordando en 
cada un unha idea principal, 
conformando entre todos o seu 
significado ou a idea global.  

Expresión da mensaxe con 
claridade axustándose aos 
modelos e ás  

B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con 
información, instrucións e indicacións 
básicas e opinións sinxelas, relacionadas con 
actividades cotiás ou do seu interese.  

B4.4. Producir correspondencia formal para 
solicitar ou dar información relativa a bens e 
servizos, a partir de modelos sinxelos e 
básicos, actuando como mediación 
lingüística (adecuada ao seu nivel escolar), 
de ser o caso, cunha presentación do texto 
limpa e ordenada.  

B4.5. Escribir, en papel ou en soporte dixital, 
textos de estrutura clara, breves ou de 
extensión media, sobre asuntos cotiáns ou 
temas de interese persoal ou  

    

SLEB4.2. Completa un 
cuestionario con 
información persoal, 
educativa ou 
ocupacional (nivel de 
estudos, materias que 
cursa, preferencias, etc.) 
cunha finalidade 
específica, como 
inscribirse nun curso ou 
solicitar un campamento 
de verán.  

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD  

Completa  
información diversa 
en varios tipos de 
cuestionarios.  

-TA  

-OA  

-TC  
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 fórmulas de cada tipo de texto.   

Reaxuste da tarefa (emprender unha versión 
máis modesta) ou da mensaxe (facer 
concesións no que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e os 
recursos lingüísticos dispoñibles.   

Recurso aos coñecementos previos (utilizar 
frases feitas e locucións, do tipo "agora 
volvo", "botar unha man", etc.).   

Revisión:  

Identificación de problemas, erros e 
repeticións.   

Atención ás convencións ortográficas e  

educativo, nun rexistro 
formal, neutro ou 
informal, utilizando os 
recursos de cohesión, as 
convencións ortográficas 
e os signos de puntuación 
máis comúns, e 
amosando un control 
razoable de estruturas e 
un léxico de uso 
frecuente de carácter 
xeral.  

SLEB4.3. Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios breves, 
en calquera soporte, nos que 
solicita e transmite información e 
opinións sinxelas, respectando as 
convencións e as normas de 
cortesía.   

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD  

Escribe todo tipo 
de notas e 
comentarios 
seguindo  
convencións e 
normas de 
cortesía  

-
TA  

-
OA  

-
TC  

SLEB4.4. Escribe correspondencia 
formal básica e breve, dirixida a 
institucións públicas ou privadas 
ou entidades comerciais, na que 
pide ou dá información, ou solicita 
un servizo, respectando as 
convencións formais e normas de 
cortesía máis comúns neste tipo 
de textos, cunha presentación 
limpa e ordenada do texto. 

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD 

Redacta cartas 
formais ben 
presentadas, 
básicas e breves  
en soportes 
variados 
seguindo as 
normas de 
cortesía 

-
TA  

-
OA  

-
TC  
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 aos signos de puntuación.  

Presentación coidada do texto 
(marxes, limpeza, tamaño da letra, 
etc.).  

Reescritura definitiva.  

B4.2. Elaboración de cartas 
formais respectando a súa 
estrutura:  
remitente, cabeceira, lugar e data; 
asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da carta, 
despedida e sinatura.   

B4.3. Elaboración de informes 
expositivos elementais e breves, 
organizados nunha estrutura 
básica que inclúa unha 
introdución, o corpo do informe, a 
conclusión e a bibliografía.  

      

SLEB4.5. Escribe, nun formato 
convencional, informes expositivos moi 
breves e sinxelos nos que dá 
información esencial sobre un tema 
educativo, facendo breves descricións e 
narrando acontecementos seguindo 
unha estrutura esquemática moi 
sinxela (título, corpo do texto e, de ser 
o caso, conclusión e bibliografía). 

CCL  

CAA  

CSC  
CCEC 

Redacta diverso s tipos de 
informes  breves e sinxelos 
seguindo un esquema  
sinxelo 

-
TA  

-
OA  

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

a 

b 

c  

f  
p 

B5.1. Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos:  

Sons e fonemas vocálicos.  

Sons e fonemas 
consonánticos e as súas 
agrupacións.   

Procesos fonolóxicos máis 
básicos.   

Acento fónico dos 
elementos léxicos illados e 
na oración.  

 

para reformulala en termos máis sinxelos e 
máis claros para a persoa interlocutora.  

B5.2. Utilizar as convencións ortográficas, de 
puntuación e de formato de uso moi frecuente, 
en textos escritos en diferentes soportes, coa 
corrección suficiente para non dar lugar a 
serios malentendidos, aínda poidan cometerse 
erros que non interrompan a comunicación.  

B5.3. Utilizar para a comprensión e produción 
de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de 
estudo, traballo e lecer), condicións de  

SLEB5.1. Produce léxico e 
estruturas básicas intelixibles 
no oral e na escrita, e trazos 
fonéticos que distinguen 
fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e utiliza con 
eficacia comunicativa patróns 
básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e 
frases. 

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

Fai uso de léxico e 
estruturas básicas, 
trazos fonéticos 
distintivos, e patróns 
básicos de ritmo, 
entoación e acentuación 

-TA  

-
OA  

-TC  

-PO  
_PE 
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 B5.2. Patróns gráficos e 
convencións ortográficas:  

Uso das normas básicas de 
ortografía da palabra.  

Utilización adecuada da 
ortografía da oración: coma, 
punto e coma, puntos 
suspensivos, parénteses e 
comiñas.  

B5.3. Aspectos socioculturais 
e sociolingüísticos:   

Recoñecemento e uso de 
convencións  

     

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas 
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e  

CCL  

CAA  

CSC  

Usa as convencións 
apropia das nas  

-TA  

-
OA  
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 sociais básicas e normas de cortesía 
propias da súa idade e de rexistros 
informal e estándar, e da linguaxe 
non verbal elemental na cultura 
estranxeira.  

Achegamento aos hábitos e ás 
actividades de estudo, traballo e 
lecer, condicións de vida e relacións 
interpersoais (no ámbito educativo, 
ocupacional e institucional); o 
contorno xeográfico básico (clima, 
rexións) e referentes artístico-
culturais  
(feitos históricos e personaxes 
salientables).  

Recoñecemento de valores, crenzas, 
actitudes e tradicións fundamentais, 
e calquera outro aspecto cultural de 
interese, así como os aspectos 
culturais  

vida e contorno, relacións interpersoais (entre 
homes e mulleres, no ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamento 
(posturas, expresións faciais, uso da voz, 
contacto visual e proxémica), e convencións 
sociais (actitudes e valores), axustando a 
mensaxe á persoa destinataria e ao propósito 
comunicativo, e amosando a propiedade e a 
cortesía debidas.  

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 estereotipos lingüísticos 
ou culturais.  

 

escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas 
básicas de tratamento, 
etc.), e amosa respecto e 
interese polas diferenzas 
culturais que poidan existir.  

CCEC  comuni 
cacións orais e escritas e 
valora e respecta a 
intercul turalida de   

 

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.  

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

Explica as produci óns de 
textos e hipóteses de 
significa dos cos 
coñecementos e 
experiencias noutras 
linguas   

-TA  

-OA  
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 básicos que permitan 
comprender os países onde 
se fala a lingua estranxeira e 
actuar neles 
adecuadamente.  

Identificación dalgunhas 
similitudes e diferenzas 
elementais e máis 
significativas nos costumes 
cotiáns entre os países onde 
se fala a lingua estranxeira e 
o noso.  

Actitude receptiva e 
respectuosa cara ás persoas, 
os países e as comunidades 
lingüísticas que falan outra 
lingua e teñen unha cultura 
diferente á propia.  

B5.4. Plurilingüismo:  

Identificación de similitudes 
e diferenzas entre as linguas 
que coñece para mellorar a 
súa aprendizaxe e  

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, 
así como os seus significados asociados 
(por exemplo, utilizar unha estrutura 
interrogativa para facer unha suxestión), 
e empregar para comunicarse 
mecanismos sinxelos bastante axustados 
ao contexto e á intención comunicativa  

    

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

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD  

Colabora en traballos de 
creación variados e 
transversais amosan 
do e valoran do 
competencias 
plurilingües 

-TA  

-OA  

-TI  

-TG  
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 lograr unha competencia 
comunicativa integrada.  

Participación en proxectos 
nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e 
valorando positivamente as 
competencias que posúe 
como persoa plurilingüe.  

B5.5. Funcións 
comunicativas:   

Iniciación e mantemento de 
relacións persoais e sociais 
básicas propias da súa idade.   

Descrición de calidades 
físicas e abstractas moi 
básicas de persoas,  

(repetición léxica, elipse, 
deíxe persoal, espacial e 
temporal, xustaposición, e 
conectores e marcadores 
discursivos moi frecuentes), 
sempre que sexan 
traballados na clase 
previamente.  

B5.7. Recoñecer e utilizar un 
repertorio léxico de uso 
común relativo a asuntos 
cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios 
intereses, os estudos e as 
ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións de 
uso moi frecuente suficiente 
para comunicar no seu nivel 
escolar.  

     

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 suficientes para comunicar 
con eficacia.  

 

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  
utiliza  
adecuadamente as 
estruturas 
sintácticodiscursivas e o 
léxico necesarios do seu 
nivel escolar para 
comunicar e comprender 
cunha  eficacia razoable.  
 

-TA  

-
OA  

-TC  
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obxectos, lugares e actividades.   

Narración de acontecementos e descrición 
de estados e situacións presentes, e 
expresión moi básica de sucesos futuros.   

Petición e ofrecemento de información e 
indicacións, e expresión moi sinxela de 
opinións e advertencias.   

Expresión do coñecemento, o 
descoñecemento e a certeza.   

Expresión da vontade, a intención, a orde, a 
autorización e a prohibición.   

Expresión do interese, a aprobación, o 
aprecio, a satisfacción e a sorpresa, así 
como os seus contrarios.   

Establecemento e mantemento básicos  
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 da comunicación e a organización elemental do 
discurso.  

B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común 
relativo a aspectos culturais variados:   

Vida cotiá: alimentación (pratos e produtos típicos, 
costumes alimentarios, tabús, convencións sociais, 
horarios etc.); familia e amizades; actividades de 
lecer; viaxes e transportes; festas e celebracións; 
saúde e educación; compras e actividades 
comerciais.  

Bens e servizos básicos.  

Contorno: clima, campo, cidade e lugares máis 
representativos.  

     

 Tecnoloxía: aparellos de uso cotián.   

Calquera outro que se considere de interese.  

Expresións fixas e enunciados fraseolóxicos básicos 
e moi habituais.  

B5.7. Estruturas sintácticodiscursivas(1)   

     

 
(1)Contidos sintáctico-discursivos:  
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Expresión de relacións lóxicas: conxunción (non solo... ma anche; disxunción (oppure); oposición (però, mentre); causa (siccome); 
resultado / correlación (dunque, quindi, così/tanto che/da); estilo indirecto (consigli, ordini, offerte).  
Relacións temporais ((da) quando, prima di, appena).  
Afirmación (frasi dichiarative affermative, proforma (spero di sì).  
Exclamación (forme ellittiche: sintagma preposizionale. (p.es in bocca al lupo!); frase semplice (p.es. crepi (il lupo)!); interiezioni 
(p.es. eh!, Anna!)).  
Negación (frasi dichiarative negative con avverbi e quantificatori negativi (non, nessuno); proforma (p.es. spero di no)).  
Interrogación (totali; parziali introdotte da avverbi e pronomi e aggettivi interrogativi (p.es. da quando)).  
Expresión do tempo (presente (presente); pasado (perfetto composto); futuro (presente)) e do aspecto (puntual (tempi semplici); 
durativo (presente; perfetto composto (+Avv.); continuare a + Inf.); habitual (tempi semplici e perfetto composto (+Avv.)); iterativo 
(ancora); incoativo (mettersi a +Inf.); terminativo (smettere di+ Inf.; tempi composti (+Avv.)).   
Expresión da modalidade (factualidade (frasi dichiarative affermative e negative); necesidade (bisognare + Inf.); obriga (imperativo; 
aver da + Inf., essere costretto a +Inf.); permiso (essere permesso + Inf.); intención (avere l’intenzione di + Inf.; decidere di + Inf.)); 
prohibición (non) essere permesso + Inf.).   
Expresión da existencia (p.es. ecco fatto); a entidade (nomi contabili / massa / collettivi; pronomi (riflessivi, tonici); determinanti); a 
calidade (p.es. davvero interessante).   
Expresión da cantidade (numero: singolare/plurale; numerali cardinali, ordinali, collettivi (p.es. dozzina), moltiplicativi (p.es. doppio). 
Quantità: p.es. la maggior parte; grado: p.es. davvero carino.   
Expresión do espazo (preposizioni, avverbi ed espressioni che indicano luogo, posizione, distanza, movimento, direzione, origine e 
disposizione). Expresión do tempo (l’ora (p.es. alle 18 (ore)); divisione (p.es. all’alba) e collocazione nel tempo (p.es. l’altro ieri); 
durata (p.es. tutto l’anno; da); anteriorità (p.es. prima di, (non) ancora); posteriorità (p.es. appena); contemporaneità (p.es. allo 
stesso tempo, all’improvviso); sequenza (p.es. prima.. poi... dopo... allora); intermittenza (p.es. ogni tanto); frequenza (p.es. (200 €) 
al mese)). Expresión do modo (avverbi ed espressioni di modo: p.es. in fretta).  
  

LENDA COMPETENCIAS                                                                                                      LENDA INSTRUMENTOS  
CCL Comunicación lingüística PE  Proba escrita  
 PO Proba oral  
CD Competencia dixital PA Proba de audición escrita  
CAA Competencia aprender a aprender TI Traballo individual  
CSC Competencias sociais e cívicas TA Traballo en aula  
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor TC Traballo na casa  
CCEC Conciencia e expresións culturais OA Observación na aula  
 TG Traballo de grupo  



 34 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE   
 

AVALIACIÓN  
ESTÁNDARES  Aprox. Nº Sesións  

Aprox. Temporalización (50 mins 
por sesión)*  

1ª AVALIACIÓN  1.1, 1.2,  2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2,  
5.1, 5.2  

28           27-28 horas*  

  2ª AVALIACIÓN  1.3, 1.4, 2.3, 3.4,  3.5, 4.3, , 5.3  23           22-23 horas*  

  3ª AVALIACIÓN  1.5, 1.6, 2.4, 3.6, 3.7, 4.4, 4.5, 5.4, 5.5  26           25-26 horas*  

  TOTAL             Aprox. 77  Aprox.75-77-horas*  

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PRIMEIRO DE BACHARELATO (Temporalización por avaliación)  
  
1 Contidos nocionais e funcionais  
     
1ª avaliación  
As técnicas conversacionais máis frecuentes: Cosa significa?, Come si scrive?, Come, scusa?    
Saúdar   
Presentarse   
Pedir e dar datos persoais   
Entender e poñer anuncios breves   
Entender as previsións do tempo   
Falar de horarios e días   
Falar de cifras   
Deletrear con topónimos   
Atraer a atención para falar   
Escribir unha postal   
Pedir permiso, dalo ou rexeitalo   
Indicar obxectos   
Pedir unha cousa amablemente e agradecer   
Encher un impreso con datos persoais   
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Pedir nun restaurante   
Falar da frecuencia; falar dunha xornada normal   
Falar de horarios   
Escribir recados   
Manifestar gustos e preferencias   
Expresar acordo o desacordo   
     
2º avaliación:  
Reservar unha habitación nun hotel   
Alugar un apartamento   
Falar do tempo libre: a fin de semana e as vacacións   
Organizar con alguén unhas vacacións   
Pedir unha información e dala   
Pedir e dar indicacións na rúa   
Compoñer / contar unha biografía e unha 
autobiografía    
Propoñer, aceptar propostas e rexeitalas   
Describir a familia   
Ofrecer unha cousa, aceptar ou rexeitar   
Pedir no bar   
Facer compras   
Dar e entender indicacións xeográficas   
Falar dun país, cidade, rexión   
Describir un piso (habitacións, mobles, obxectos...)   
Entender e dar instrucións, regulamentos...   
Reservar mesa  
  
3ª avaliación  
Describir unha situación pasada 
Entender folletos informativos dos medios de transporte (horarios...)   
Escribir cartas persoais sinxelas   
Invitar a alguén coma hóspede   
Expresar desgusto   
Ofrecer axuda, aceptala ou rexeitala   
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Expresar satisfacción   
Falar das atraccións turísticas dun lugar   
Describir unha persoa   
Expresar sentimentos, estados de ánimo   
Anunciar acontecementos   
Facer comparacións   
Facer os parabéns   
Presentar unha reclamación por extravío de equipaxe   
Describir un obxecto   
Entender un folleto turístico   
Aconsellar   
 
2  Contidos gramaticais     
 
1ª avaliación  
 
Presente de indicativo dos verbos regulares e dos irregulares de uso máis  frecuente  
A oración afirmativa e negativa   
A oración interrogativa   
Os interrogativos e exclamativos   
No / non   
Os números cardinais   
Os substantivos: xénero e número   
Os adxectivos: xénero e número   
Os artigos determinados, indeterminados e contractos   
Adverbios de frecuencia: mai, sempre, spesso, frequentemente, ogni tanto, raramente, qualche volta, a volte, una volta, 
ogni...   Adverbios de cantidade: poco, un po’, molto, tanto, troppo, abbastanza, parecchio, per niente, affatto   
 
2ª avaliación  
 
Os demostrativos   
Os pronomes persoais: suxeito e complemento, átonos e tónicos. Concordancia 
pronomes directos co participio pasado   



 37 

Os pronomes e adxectivos posesivos   
Adverbios de lugar e de tempo   
Datas e horas   
A forma progresiva   
Xerundio simple   
Verbos modais   
A conxugación reflexiva e pronominal   
C’è / ci sono   
Complemento directo e indirecto   
  
3ª avaliación  
 
Os grados do adxectivo: comparativo e superlativo   
O passato prossimo   
O imperativo afirmativo e negativo: formas básicas   
Algúns verbos fraseolóxicos   
Posición do suxeito   
Preposicións   
Algúns indefinidos: qualche, tutto, alcuni, nessuno, ogni, qualsiasi, qualcuno, qualcosa, altro, niente, poco, molto, tanto, troppo, 
parecchio, abbastanza   Introdución á comparativa   
Introdución á impersoal con si   
 
3  Contidos léxicos (Por avaliación preténdese alcanzar o dominio de 500 palabras)  
O dominio dunhas 1.500 palabras relacionadas coas funcións e situacións consideradas no método e coas lecturas, incluíndo unha 
ampla marxe de vocabulario personalizado en función das necesidades e da curiosidade que manifeste cada alumno por separado 
e o uso adecuado das palabras que aparecen con maior frecuencia en ditas situacións comunicativas.  
 

1. Identificación persoal 
  
• Datos persoais: Nome; cognome; stato civile; nazionalità; etc. 
• Profesión: Medico; insegnante; etc. 
• Nacionalidades: Francese; tedesco; etc. 
• Rexións; países; continentes: Germania; Inghilterra; etc. 
• Números: cardinais e ordenais. 
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• Tempo: Horas. Partes do día. Meses. Anos. Estacións. 
• Abecedario. 
• Cores. 
• Aspecto físico da persoa: Alto; biondo; etc. 
• Carácter da persoa: Simpatico; buono; etc. 
• Roupa: prendas habituais: Camicia; pantaloni; scarpe; etc. 
 
2. Educación 
 
• Persoas: Professore; alunno; etc. 
• Obxectos: Libro; quaderno; matita; etc. 
• Momentos: Lezione; pausa; etc. 
• Entornos: Scuola; liceo; università; etc. 
• Tarefas: Attività; esame; etc. 
• Accións: Studiare; essere promosso;etc.  

 

3. Vivenda, fogar e entorno 

• Vivenda: habitacións principais: Soggiorno; camera da letto; cucina; etc. 
• Fogar: mobiliario común: Sedia; tavolo; letto; etc. 
• Fogar: obxectos comúns: Televisore; bicchiere; piatto; etc. 
• Cidade: lugares habituais: Strada; banca; ristorante; etc. 
 

4. Compras e actividades comerciais 
 

• Entornos xerais: Supermercato; negozio;etc. 
• Entornos específicos: Bar; forno; etc. 
• Prezos, pesos e medidas: Un chilo; un litro;etc. 
• Persoas: Commesso; cliente; etc. 
• Accións: Comprare; chiedere; etc. 
• Obxectos: Scontrino; ricevuta; etc. 

 
5. Vida cotiá e persoa 
 

• Hábitos cotiáns: Alzarsi; farsi la doccia; vestirsi;fare colazione; etc. 
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• Etapas biográficas: dimensións persoal, académica e profesional: Sono nato/a a X; lavoro in X; etc. 
 
6. Alimentación: Comidas e bebidas 

 
• Comidas do día: Colazione; pranzo; cena; etc. 
• Ingredientes e alimentos habituais. 
• Bebidas: Acqua; latte; etc. 
• Fórmulas: Cin-cin!; etc. 

 
7. Tempo libre e lecer 
 

• Períodos: Vacanze; ferie; etc. 
• Aficións/intereses: Cinema; TV; lettura; sport; etc. 
• Actividades de lecer: Praticare uno sport; andare alcinema; etc. 
• Deportes: Calcio; tennis; etc. 
• Lugares: Mare, campagna; etc. 
 

8. Bens e servizos 
 
•  Restaurante e cafetería: 
• Información turística: 
 

9. Viaxes e transportes 
 
• Países: ámbito europeo e relevantes no entorno do idioma. 
• Aloxamento: Albergo; stanza; etc. 
• Transporte: Aereo; taxi; treno; etc. 
• Obxectos para o viaxe: Valigia; passaporto; camera fotografica; etc.  
 

10. Lingua e comunicación 
 

• Idiomas: europeos o relevantes no entorno do idioma. 
• Dificultades: Sbagliarsi; etc. 
• Accións: Sillabare; ripetere; etc. 
• Obxectos: Vocabolario; libro; etc. 
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11. Relacións humanas e sociais 
 

• Familia: Madre; fratello; sorella; etc. 
• Relacións: Amico; compagno; etc. 
• Fórmulas sociais: saludos, presentacións  e despedidas. 
• Accións: Salutare; chiamare; etc. 

 
12. Condicións climatolóxicas 

 
• Estados: Caldo; freddo; etc. 
 

13. Saúde e coidado físico 
 

• Afeccións menores: Essere malato; avere mal di (testa/etc.); etc. 
• Entornos: Ospedale; farmacia; etc. 
• Profesións: Medico; infermiere; etc. 
• O corpo humano. Partes principais: Capo; gambe; braccia; etc.  
 

14. Ciencia e tecnoloxía 
 
• Telefonía 
• Internet 
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4  Contidos culturais (Todas as avaliacións)  
O contido cultural non constituirá por se mesmo obxecto da programación. Agora ben, atenderase ao mesmo como canle normal 
da adquisición da competencia comunicativa, particularmente no referido a Italia. Os campos estructuradores que se consideran de 
interese son:  
 
1. Aspectos xeográficos.  
2. Política e economía.  
3. Sociedade.  
4. Medios de comunicación social.  
5. Manifestacións culturais e artísticas.  
  
5  Contidos fonéticos e ortográficos.   
(Todas  as avaliacións)  
O alfabeto italiano   
Discriminación e articulación das unidades fonolóxicas   
Diferencias gráficas e fonéticas respecto do español  
Fonemas consonánticos simples e dobres   
Unidade tonal, núcleo   
O acento tónico e gráfico  
A  elisión  

  
Evidentemente, a secuenciación e temporalización dos estándares de aprendizaxe  teñen un carácter teórico e ideal, xa que poden 
xurdir dificultades de aprendizaxe por parte do alumnado, poden constatarse distintos niveis dentro dunha mesma aula ou calquera 
outro elemento que faga necesario o reforzo, a diversificación, un traballo máis lento e sosegado, etc, factores estes que incidirán 
inevitablemente na secuenciación detallada. Ademais hai que ter en conta outras actividades programadas por outros 
departamentos, pero que afectarán ó número de sesións dispoñibles para o profesor de cada curso. Asemade facemos fincapé que 
este curso, o tempo de cada clase se ve mermado polo protocolo que debemos de levar a cabo polo COVID-19, que nos obriga a 
desinfectar o material empregado e a ventilar correctamente as aulas. 
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

De acordo co Real Decreto 1105/2014 polo que se establece o currículo básico da ESO, e co referente ao sinalado no artigo 20: 
1. Teranse en conta os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables que figuran no punto 6 desta 
programación. 
2. A avaliación do proceso de aprendizaxe será continua, formativa e integradora. 
3. Aplicaranse medidas de reforzo educativo cando o progreso dun(ha) alumno/a non sexa o axeitado, tratando de 
garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo. 
4. Sen prexuízo nas calificacións obtidas, as avaliacións adaptaranse, se así cómpre, ás necesidades educativas 
especiais do alumnado. 
5. Avaliarase, tanto a aprendizaxe do alumnado, como a práctica docente. Conxuntamente, os membros do Departamento 
estableceremos os indicadores de logro da programación didáctica. 

 

Tendo en conta o anterior, establecemos os seguintes instrumentos e actividades de avaliación no noso Departamento: 
 

1. O caderno de clase, na que deberán estar recollidas tódalas actividades da asignatura: apuntes das explicacións, 
exercicios, fotocopias entregadas, etc. Poderá ser demandada polo profesor para a súa correción sen previo aviso. Nela 
valoraranse aspectos tales como a constancia, o interese, o orde e a limpeza, a atención prestada ás explicacións, e por 
suposto o grao de asimilación dos contidos. 

2. A observación directa na clase, coa que se pode valorar o interese, a forma de traballar (individualmente e en grupo), 
a participación, o respecto ás normas, a actitude cara o emprego do francés na aula, o comportamento, etc. 
3. A realización e exposición de traballos monográficos, nos que se valorarán diversos aspectos dependentes da 
unidade na que se encaixen, aspectos previamente definidos en cada actividade (calidade do contido, presentación, 
puntualidade de entrega, exposición, etc.) 

4. Os exames escritos, nos que se valorará o grao de asimilación dos contidos [valorados de 0 a 10 puntos]. 
5. Os controis de verbos, vocabulario e gramática. [valorados de 0 a 10 puntos]. 

6. As probas orais (representacións, diálogos, dramatizacións, lecturas, etc) [valoradas de 0 a 10 puntos] 
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Os controis mencionados arriba para cada un dos bloques poderán levarse a cabo de maneira conxunta ou independente. 
 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía a aplicar axustarase aos principios da aprendizaxe significativa onde o alumnos sexan os protagonistas e artífices da 
súa propia linguaxe e non meros receptores pasivos. Os alumnos deben observar, reflexionar, participar, investigar, construír, etc. 
A lingua é unha canle da comunicación humana, e ensínase como tal, é dicir, por medio do uso; polo tanto o italiano, a lingua 
ensinada, será a utilizada polo profesor e os alumnos, aínda que se recorra á lingua materna á hora de facer algún tipo de aclaración. 
As unidades temáticas desenvolveranse atendendo ás catro destrezas lingüísticas: escoitar, falar, ler e escribir. 

 1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación 

BLOQUE 1 · CO Control de CO 
(audio, conversa, etc.) 

Control de CO 
(audio, conversa, etc.) 

Control de CO 
(audio, conversa, etc.) 

 
 
 
BLOQUE 2 · EO 

 

Interacción 
- Representación de diálogos 
- Conversa/Entrevista relativa 
a toma de contacto e datos 
persoais. 

Producción 
Presentación oral dun tema 
previamente traballado en clase 
(familia, escola, etc.) 
 
Interacción 
Responder individualmente ou en 
parellas ás preguntas referidas 
aos diferentes temas traballados 
durante todo o curso. 

Producción 
Presentación oral dun tema 
previamente traballado en clase 
(familia, escola, etc.) 
 
Interacción 
Responder individualmente ás 
preguntas referidas aos 
diferentes temas traballados 
durante todo o curso. 

BLOQUE 3 · CE Control escrito de comprensión 
lectora 

Control escrito de comprensión 
lectora 

Control escrito de comprensión 
lectora 

BLOQUE 4 · EE Control escrito e/ou Proxecto 
de EE 

Control escrito e/ou Proxecto de 
EE 

Control escrito e/ou Proxecto de 
EE 

 
BLOQUE 5 · 
Gramática e 
Vocabulario 

Control escrito dos puntos máis 
importantes vistos en clase 

Control escrito dos puntos máis 
importantes vistos en clase 

Control escrito dos puntos máis 
importantes vistos en clase 
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Partimos da base de que o coñecemento da lingua italiana será nulo o moi escaso entre o alumnado, pero a idiosincrasia deste 
idioma é tal que posibilita que, ao escoitalo, aos oíntes que coñecen e falan castelán ou galego (e algúns deles tamén francés), lles 
soa familiar, de xeito que a aprendizaxe resulta un pouco máis doado. Con todo, esta maior similitude entre a lingua italiana e as 
linguas máis coñecidas polo alumnado, trae aparelladas algunhas dificultades que convén non eludir: por exemplo o problema dos 
“falsos amigos”, ou palabras iguais pero con significado moi diverso, debe ser largamente comentado; así como o uso distinto de 
preposicións idénticas. Pola mesma razón, débese facer fincapé nas diferenzas entre as linguas, evitando as transferencias 
automáticas entre o galego e o castelán, e a lingua obxecto de estudo. 
Asemade, estimularase o interese e o hábito da lectura nos alumnos. Para conseguir dito obxectivo, os estudantes deberán traballar 
con fragmentos de diversos tipos de textos que conecten coas súas inquedanzas, estimulen a súa curiosidade e sexan 
representativos da literatura e /ou cultura italianas. 
Tamén fomentarase no alumnado a capacidade de expresarse correctamente en público. Para conseguir este obxectivo prestarase 
especial atención á interacción oral na clase e á preparación de textos escritos. Realizaranse actividades de expresión oral tipo role 
playing. 
Practicaranse probas de ascolto, xa sexa as que propón o libro de texto, ou pequenas filmacións procedentes de youtube e distintas 
páxinas web. 
Traballarase con testi lacunari de cancións ou de filmacións, e con preguntas de comprensión sobre o escoitado. 
Utilizarase vocabulario gráfico estruturado por temas sobre o cal se farán distintos exercicios que faciliten a súa comprensión e 
memorización. 
Polo que respecta á fonética será práctica e o seu obxectivo será o de axudar a comprender mellor para pronunciar mellor. A 
corrección fonética conseguirase por imitación, e coa  
práctica da lectura en alta voz, aínda que a comezo do curso se farán explicacións sobre os fonemas, dígrafos e trígrafos que podan 
resultar de máis difícil pronunciación. 
O anteriormente mencionado sería tendo en conta un escenario presencial, pola contra, se debemos de cambialo e pasar a un 
escenario non presencial, empregaremos a aula virtual como xa fixemos no curso anterior así coma as ferramentas de Gsuite. De 
todos os xeitos, sería convinte dar de alta a todo o alumnado na súa clase de Google Classroom a principios de curso, para que se 
vaian familiarizando con esta ferramenta e para que no caso de ter que seguir co proceso de ensino aprendizaxe telemático, non 
noten un cambio tan brusco. De feito, sería interesante, que tan pronto estén todos matriculados, vaiamos colgando os materiais 
empregados na web para que os poidan consultar e deste xeito, acostumarse a esta nova ferramenta dixital. Ademais as clases 
serían impartidas con normalidade mediante videoconferencias, empregando o Webex, como xa se fixo o curso anterior. 
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FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

Os alumnos realizarán a comunicación interpersoal durante este curso entre os seus compañeiros e co profesor. Destes actos de 

intercomunicación oral, os alumnos deberán comprender polo menos a mensaxe global e os datos específicos que lles fan falta para 

adiantar o discurso. 

Utilizaranse gravacións de radio, televisión, CDs de música, DVDs de video e gravacións dos textos do libro para facer prácticas de 

comprensión oral, así como documentos auténticos. 

Traballarase na comprensión dos textos escritos e na produción propia. O tipo de textos que se presentará para a comprensión 

servirá a miúdo de modelo para a produción. Sen embargo, os alumnos poderán entender textos moito máis longos e complexos 

dos que poderán producir. 

Utilizaranse medios de consulta que faciliten a aprendizaxe: dicionarios, gramáticas... 

Utilizaranse todo tipo de textos: narrativos, publicitarios, informativos... sempre e cando estean escritos en italiano estándar e sen 

trazos dialectais. Tamén comezará a lectura de textos de rexistro literario. 

Libro de texto: 

Nuovo Contatto A1 Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri. R..Bozzone Costa, C. Ghezzi e M. Piantoni. Löscher Editore, Torino, 

2014. 

O libro correspondese co nivel A1 dentro do marco común europeo de referencia para as linguas. 

Outros libros: 

Grammatica pratica della lingua italiana. Esercizi, test, giochi. Nocchi, Susanna. Alma edizioni, Firenze, 2002. 

Grammamia. Nocchi, Susanna e Chiappelli, Tiziana. Alma edizioni, Firenze, 2002. Espresso. Attività e giochi per la classe 1 e 2. 

Alberti,Cinzia. Alma edizioni, Firenze, 2004. Un tuffo nell’azzurro. Patrizia Pacci. Panozzo editore, Rimini. L’italiano?Sì,grazie.Volume 

1,2,3. European Language Institute, 1992 
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Música italiana 

Elexirase sexa de cantautores representativos (Guccini, Vecchioni, Dalla, Capossella...) sexa de cantantes lixeiros (Pausini, 

Ramazzotti, Nek, Fedez, Giusy Ferreri...) e actuáis. 

 

En canto as ferramentas dixitais, empregaremos  ás de Gsuite cun correo corporativo do alumnado que nos permitirán ir colgando 

o material visto en clase dende o principio para adiantarnos a un posible escenario non presencial. Neste caso, como o alumnado é 

de Bacharelato, xa está afeito a empregar  este tipo de ferramentas, así que non debería resultar moi complicado. 

O uso das TIC como ferramenta de autoaprendizaxe, permítelle ao alumnado determinar o seu propio ritmo e os seus intereses, 

unha relación cos seus erros menos pública mediante a realización de actividades autocorrexibles, ou a interacción real a través da 

rede con outros usuarios da lingua. 

 

A programación de aula debe incluír todo este tipo de material adicional para o alumnado que necesite esta axuda extra para acadar 

os obxectivos, e para o que necesita avanzar máis rapidamente. Usarase o material que se atopa na bibliografía aconsellada e os 

recursos web que se recollen a continuación: 

 

Paxinas de internet: 

O libro de texto ten exercicios e test complementarios dispoñibles neste enlace: www.loescher.it/italianoperstranieri 

A editorial Alma Edizioni ten tamén un canle televisivo: 

https://www.almaedizioni.it/it/almatv/ 
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Outras páxinas utilizadas: 

https://italianoperstranieri.loescher.it/ 

http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/ 

http://www.italianolinguadue.it/index.htm 

http://es.lyricstraining.com/ 

http://www.italianonline.it/esercizi.html 

http://sprachen.kanti-chur.ch/hp/data/index_ital.htm 

http://www.impariamoitaliano.com/ 

http://www.loescher.it/studiareitaliano/didattico.aspx 

http://www.scudit.net/mdindice1_40.htm 

http://italianoenvivo.blogspot.com.es/ 

http://www.oneworlditaliano.com/ 

http://parliamoitaliano.altervista.org/ 
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CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Cada bloque computará un 20% da nota final de cada avaliación, que resultará do total das calificacións acadadas nos instrumentos 

de avaliación empregados en cada bloque para avaliar o grao de consecución dos contidos. Para poder superar a materia, o 

alumnado terá que aprobar (cun 5 como mínimo) cada bloque. 

 

BLOQUE % 

Bloque 1 · CO 20% 

Bloque 2 · EO 20% 

Bloque 3 · CE 20% 

Bloque 4 · EE 20% 

Bloque 5 · 

vocabulario e 

gramática 

20% 

Asemade, teranse en conta outros aspectos (ver estándares): 

x Progresos académicos realizados na aula 

(constatables por observación directa e/ou a través do caderno) 

x Actitude de cara a materia 

x Comportamento cos iguais e co profesorado 

O redondeo farase á alza á unidade inmediatamente superior, 

sempre que se cumpran os seguintes requisitos (todos): 

x A décima da nota real que resulte da ponderación 

deberá ser igual-superior a 5.  

x Sempre que non se teñan 3 ou máis faltas de deberes 

acumuladas no trimestre. 

x Ter entregado tódolos traballos e/ou proxectos. 

x Ter o caderno completo (actividades, apuntamentos, 

fotocopias, etc.) e cunha boa/moi boa presentación (limpeza, 

orde, boa caligrafía, etc.)

Dado que os contidos son progresivos e acumulativo, a avaliación é continua, progresiva e sumativa. Terase en conta a evolución 

persoal, valorando de xeito especial os resultados obtidos na 3º avaliación para por a nota final de xuño. No caso de que un/unha 

alumno/a se teña que confinar e falte por este motivo a algún exame, cando regrese as aulas fará o exame de maneira presencial. 

No caso de confinamento total, o profesorado poderá decidir non facer exames telemáticos e solicitar a entrega de tarefas. 
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INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 
 

A avaliación da práctica docente debe enfocarse polo menos con relación a: 
1. Programación.  2.Motivación 3. Desenvolvemento. 4. Avaliación. 

 

    PROGRAMACIÓN     
                 

 
INDICADORES DE LOGRO 

  Puntuación   
Observacións 

 
   

(de 1 a 10) 
   

              

Os  obxectivos  didácticos  formuláronse  en         

función   dos   estándares   de   aprendizaxe         
avaliables  que  concretan  os  criterios  de         
avaliación                
A selección e temporalización de contidos e         

actividades foi axustada.              
A programación facilitou a flexibilidade das         

clases, para axustarse ás necesidades e             
intereses dos alumnos o máis posible.             
Os criterios de avaliación e cualificación foron         

claros e coñecidos dos alumnos, e permitiron         
facer un seguimento do progreso do             
alumnado.                
A programación realizouse en coordinación co         

resto do profesorado.               
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     MOTIVACIÓN     
              

 

INDICADORES DE LOGRO 
 

 Puntuación   

    

    Observacións  
   (de 1 a 10)       
             

Relacionáronse   os aprendizaxes con            
aplicacións reais ou coa súa          
Funcionalidade .               
Relacionáronse os contidos e as             

actividades cos intereses do alumnado.             
Estimulouse a participación activa dos            

estudantes.                
Promoveuse a reflexión sobre os temas            

tratados.                
 

     MOTIVACIÓN     
              

 

INDICADORES DE LOGRO 

 

 Puntuación   

    

    Observacións  
   (de 1 a 10)       
             

Relacionáronse   os aprendizaxes con            
aplicacións reais ou coa súa          
Funcionalidade                
Relacionáronse os contidos e as             

actividades cos intereses do alumnado             
Estimulouse a participación activa dos            

estudantes.                
Promoveuse a reflexión sobre os temas            

tratados.                
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 DESENVOLVEMENTO    
            

 INDICADORES DE LOGRO    Puntuación    Observacións  

 
Antes de iniciar unha actividade, fíxose unha 
introdución  sobre  o  tema  para  motivar  aos 
alumnos e saber os seus coñecementos 
previos.  
Antes de iniciar unha actividade, expúxose e 
xustificouse o plan de traballo (importancia, 
utilidade, etc.), e os alumnos foron informados 
sobre os criterios de avaliación.  
Os contidos e actividades relacionáronse cos 
intereses dos alumnos, e construíronse sobre 
os seus coñecementos previos.  
Ofreceuse aos alumnos un mapa conceptual do 
tema, para que sempre estean orientados no 
proceso de aprendizaxe.  
As actividades propostas foron variadas na súa  
tipoloxía e tipo de agrupamento, e favoreceron 
a adquisición das competencias clave.  

 
A distribución do tempo na aula é adecuada.  

 
 

Utilizáronse recursos variados (audiovisuais, 
informáticos, etc.).  

 
Facilitáronse estratexias para comprobar que 
os alumnos entenden e que, no seu caso, 
saiban pedir aclaracións.  
Facilitáronse aos alumnos estratexias de 
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aprendizaxe: lectura comprensiva, como 
buscar información, como redactar e organizar 
un traballo, etc.  

 
Favoreceuse a elaboración conxunta de 
normas de funcionamento na aula.  

 
 
 

 DESENVOLVEMENTO    
          

 INDICADORES DE LOGRO   Puntuación   Observacións  
   (de 1 a 10)    
         

As actividades de  grupo foron  suficientes e       
significativas.          

O ambiente da clase foi adecuado e produtivo.       
        

Proporcionouse ao alumno información sobre       
o seu progreso.          

Proporcionáronse actividades alternativas       
cando  o  obxectivo  non  se  alcanzou  en       
primeira instancia.          
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   AVALIACIÓN    
           

 INDICADORES DE LOGRO   Puntuación   Observacións  
   (de 1 a 10)    
          

Realizouse   unha   avaliación   inicial   para       
axustar  a  programación  á  situación  real  de     

aprendizaxe.          
Utilizáronse  de  xeito  sistemático  distintos       
procedementos e instrumentos de avaliación,     
que permitiron avaliar contidos,     
procedementos e actitudes.         
Os  alumnos  dispuxeron  de  ferramentas  de       
autocorrección, autoavaliación e coavaliación.     
Proporcionáronse actividades e       
procedementos  para  recuperar  a  materia,  a     
alumnos con algunha avaliación suspensa, ou     
coa materia pendente do curso anterior, ou na     
avaliación final ordinaria.         
Os criterios de cualificación propostos foron       
axustados e rigorosos.         
Os  pais  foron  adecuadamente  informados       
sobre  o  proceso  de  avaliación:  criterios  de     
cualificación e promoción, etc.         
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ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
 

En 1º de bacharelato, non pode haber alumnado pendente xa que é a primeira vez que cursan esta materia. 

 

PLAN DE REFORZO 

Non hai ningún plan de reforzo xa que  se comeza dende cero,  cun nivel A1 do marco europeo de referencia dado que é o primeiro 
contacto que ten o alumnado con esta nova lingua. 
 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO 
CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 
 
Non hai necesidade de realizar unha avaliación inicial, xa que comezamos dende cero ao ser unha nova lingua nunca estudada 
polo alumnado. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 
 
Ao longo do curso veranse fragmentos de películas en italiano, escollidas de entre as que seguen: 
 
-Gomorra  
-La vita è bella.  
-Manuale d’amore.  
-La pazza gioia.  
-La ragazza del lago.  
-Benvenuti al Sud. 
 
En colaboración con outros departamentos faranse recitais poéticos ou teatrais. 
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Veranse na clase pequenas filmacións recollidas nas distintas páxinas Web que se especifican no apartado de emprego das 
ferramentas dixitais. 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 
Os temas transversais deben formar parte da actividade docente e estar presentes na aula de forma permanente, xa que se refiren 
a problemas e preocupacións fundamentais da sociedade. Algúns dos temas previstos:  
Hábitos de vida saudables: Aproveitarase a unidade de comida e bebida para recalcar la importancia de una alimentación sa e 
variada, e da práctica de exercicio físico.  
Respecto e tolerancia: Nos debates que xurdan na clase procurarase poñer en práctica o respecto polos demais, seguindo as 
normas da quenda de palabra e evitando a descualificación dos que non opinan igual.  
Educación para a paz, rexeitamento da violencia incluíndo á de xénero: Se participará en cantos recitais literarios organice o 
Centro con motivo das efemérides. Veranse filmacións en lingua italiana que traten o tema.  
Coidado do medio ambiente: Fomentarase o consumo responsable, a reciclaxe e o respecto polo patrimonio artístico e ambiental. 
Utilizaranse textos axeitados para o comentario.  
Educación do consumidor: Vendo anuncios publicitarios reflexionarase sobre os mecanismos empregados para conseguir a 
venda de produtos, a publicidade enganosa, etc.  
 
MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS 
RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

Nas reunións de departamento que teñen lugar ó longo do curso se leva a cabo de xeito periódico unha posta en común sobre a 

evolución, o seguimento e a valoración da programación. Aínda así a programación será avaliada o final do curso polo departamento, 

reflectindo as conclusións na memoria e aportando novas ideas para a mellora da mesma. 

 
ADECUACIÓN A PLANIFICACIÓN RESULTADOS 

ACADÉMICOS 
PROPOSTAS DE 
MELLORA 

Preparación da clase e Coherencia entre o programado e o desenvolvemento das clases.   

Existe unha distribución temporal equilibrada.   
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os materiais didácticos. O desenvolvemento da clase adecúase ás característicasdo 

grupo. 

  

 
Utilización dunha 
metodoloxía adecuada. 

Téñense en conta aprendizaxes significativas. 

Considérase a interdisciplinariedade (en actividades,tratamiento 

dos contidos, etc.). 

  

A metodoloxía fomenta a motivación e o desenvolvemento das 

capacidades do alumno/a. 

  

Regulación da práctica 

docente. 

Grao de seguimiento dos alumnos.   

Validez dos recursos empregados na clase.   

Os criterios de promoción están consensuados entre o 

profesorado. 

  

 
 
Avaliación das 
aprendizaxes e 
información ós alumnos 
e ás familias. 

Os estándares están vinculados a competencias, criterios de 

avaliación e contidos. 

  

Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar numerosas 

variables na aprendizaxe. 

  

Os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de 

actividades planificadas. 

  

Os criterios de avaliación e os criterios de cualificación son 

públicos para os alumnos e as familias. 

  

 
Utilización de medidas 
para a atención á 
diversidade. 

Deuse respuesta ás diferentes capacidades e ritmos de 

aprendizaxe. 

  

As medidas e recursos empregados foron suficientes.   

Aplícanse medidas extraordinarias recomendadas polo equipo   
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docente atendendo ós informes psicopedagóxicos. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
A diversidade dentro da aula refírese tanto aos modos de aprendizaxe como ás capacidades do alumnado. Hai que tomar en conta 
esa heteroxeneidade dos estudantes para desenvolver de forma eficaz as súas capacidades.  
Non todo o alumnado aprende do mesmo xeito, os estilos de aprendizaxe dentro dun mesmo grupo son distintos; de aí a importancia 
de variar tanto o tipo de actividades como as técnicas de ensino utilizadas.  
Escoitaranse atentamente as suxestións e indicacións que se fagan desde o departamento de orientación para axudar aos alumnos 
que teñan detectadas dificultades de aprendizaxe. Con este tipo de alumnado utilizaranse técnicas de reforzo positivo, distribución 
de material complementario, fomento do traballo en grupo con algún compañeiro que lle poda axudar e na medida do posible atención 
personalizada. 
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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN (2ºBACHARELATO) 
 
O segundo curso de Italiano como lingua optativa enténdese como unha continuación do aprendido no ano anterior, buscando á vez 
a consolidación dos coñecementos conseguidos e a adquisición doutros novos progresivamente máis complexos.  
A competencia lingüística deste curso ten que ir do nivel elemental ao nivel medio-superior. A ordenación da materia será 
fundamentalmente comunicativa, buscando un equilibrio entre a fluidez da expresión e a corrección gramatical.  
Por outra banda, enriquecerase a formación intelectual xeral do alumno, toda vez que o estudo dunha lingua non se pode separar 
do contexto cultural no que se emprega.  
 

 

OBXECTIVOS XERAIS PARA O CURSO  
 

Avanzar na comprensión e interpretación de textos de distintos rexistros sociolingüísticos, así como na produción de textos 
orixinais.   
Conseguir soster unha conversa suficientemente fluída sobre temas de interese xeral en situacións cotiás.   
Conducir aos estudantes a un maior control do seu proceso de aprendizaxe, cara a unha verdadeira e propia autonomía. Os 
estudantes deben entender que están afrontando e por qué, teñen que ter claras as súas necesidades en termos de obxectivos 
comunicativos a alcanzar, pero tamén en termos de elementos de morfosintaxe nos que sintan que deben de profundar, 
revisar ou practicar. Asemade, sempre que sexa posible, desenvolverán a capacidade de autoobservación e autocorrección.   
Ampliar o coñecemento acerca da realidade cultural italiana. 

 
 

AS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO CURSO ANTERIOR 
 
O curso anterior, a pesares de ter que impartir o 3º trimestre de xeito non presencial, puidemos acadar con éxito o que estaba previsto 
na programación, xa que ao tratarse de alumnado de Bacharelato, seguimos dando contidos novos con videoconferencias e con 
todo o material colgado no Google Classroom ou na aula virtual do centro. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
 
 

Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.         

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave  

Grao mínimo 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

  Bloque 1. Comprensión de textos orais         

a  

b 

c  

f  

Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre significados a 
partir da comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos 
(acenos, entoación, etc.).  

Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre significados a 
partir do coñecemento 
doutras linguas, e de 
elementos non lingüísticos 
(imaxes, música, etc.).  

Reformulación de hipóteses a 
partir da comprensión de 
novos elementos.  

B1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou vaga 
nunha situación comunicativa, 
e conciencia da importancia de 
chegar a comprender textos 

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

B1.2. Identificar o sentido xeral, 
a información esencial, os 
puntos principais e os detalles 
máis relevantes en textos orais 
breves ou de lonxitude media, 
claramente estruturados, e 
transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos e articulados a 
unha velocidade media, nun 
rexistro formal, informal ou 
neutro, e que traten de 
aspectos concretos ou 
abstractos de temas xerais, 
sobre asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou menos 

SLEB1.1. Nas actividades de 
aula, persevera no seu proceso 
de comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva 
ou detallada) e mellorándoo, de 
ser o caso, facendo 
anticipacións do que segue 
(palabra, frase, resposta, etc.), e 
inferindo o que non se 
comprende e o que non se 
coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias 
doutras linguas.   
 
 
 
 
  

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  
Esfórzas e  en 
mellorar o 
proceso de 
comprensión 
usando 
estratexias ,   
coñecementos 
adquiridos  e 
experiencias 
noutras 
linguas 

-TA  

-OA  
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orais sen precisar entender 
todos os seus elementos.  
 

habituais, ou sobre os propios 
intereses nos ámbitos persoal, 
público, educativo e 
ocupacional ou laboral, sempre 
que as condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe e se 
poida volver escoitar o dito.  

B1.3. Comprender o esencial e 
a información relevante en 
situacións comúns, aínda que 
poidan necesitar unha xestión 
ou transacción menos habitual 
(explicacións a unha 
reclamación, cancelación dun 
servizo, etc.) que impliquen a 
solicitude de datos, realización 
de accións, formas de 
pagamento, etc.), sempre que 
lle poidan repetir o dito.  
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SLEB1.2. Capta os puntos principais e 
os detalles salientables de mensaxes 
gravadas ou de viva voz, claramente 
articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra 
información, mesmo de tipo técnico, 
sempre que poida volver escoitar o 
dito ou pedir confirmación.  

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD  

Compren 
de a 
información 
principal de 
instrucións 
e 
indicacións  
se se lle 
repite  

-TA  

-OA  

-PA  

 
 B1.3. Constancia no logro da 

comprensión oral, reescoitando o 
texto gravado ou solicitando 
repetición do dito.  

B1.4. Comprender o esencial en 
conversas sinxelas, sobre 
argumentacións básicas, puntos de 
vista e opinións relativos a temas 
frecuentes do ámbito persoal ou 
público, suposicións e hipóteses, 
sensacións e sentimentos básicos, 
claramente estruturados e 
articulados a unha velocidade lenta 
ou media, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou reformular 
o dito.  
 

SLEB1.3. Comprende, nunha 
conversa formal ou entrevista na que 
participa, información relevante e 
detalles sobre asuntos prácticos 
relativos a actividades educativas ou 
ocupacionais de carácter habitual e 
predicible (datos persoais, 
formación, gustos, intereses e 
expectativas ou plans de futuro), 
sempre que poida pedir que se lle 
repita, ou que se reformule, aclare 
ou elabore algo do que se lle dixo.  

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

Logra a  
compren 
sión global 
e detalada 
en conversa 
s e 
entrevistas 
formais  
se se lle 
axuda con 
repeticións 
e 
aclaracións 

-TA  

-OA  

-PO  
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  B1.5. Comprender o sentido xeral e 
información esencial en 
presentacións ben estruturadas 
sobre temas coñecidos e predicibles, 
e de programas de televisión tales 
como informativos, entrevistas ou 
anuncios e películas, sempre que as 
imaxes sexan suficientemente 
redundantes para facilitar a 
comprensión.  

  
 

 

SLEB1.4. Entende o que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en 
bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes e centros docentes), ou 
menos habituais pero referidas a 
necesidades inmediatas en situacións 
de comunicación comúns se pode 
pedir confirmación dalgúns detalles.  

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

Capta o 
sentido 
global e os 
detalles en 
diversas 
transaccións 
e xestións 
cotiás  se 
volve a 
escoitar  

-TA  

-OA  

-PO  

SLEB1.5. Comprende, nunha 
conversa  

CCL  Capta os  -TA  
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   informal e sinxela na que participa, 
explicacións ou xustificacións básicas 
de puntos de vista e opinións, sobre 
diversos asuntos de interese persoal, 
cotiáns ou menos habituais, 
articulados de maneira clara, así como 
a formulación de hipóteses, a 
expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de 
temas como a música, o cine, a 
literatura ou os temas de actualidade, 
se a persoa interlocutora está disposta 
repetir ou reformular o dito.  

CAA  

CSC  

CCEC  

diversos 
sentidos  e 
matices en 
conversas 
informais 
sinxelas con 
axuda do 
interlocutor  

-OA  

-PO  

SLEB1.6. Identifica, con apoio visual, as 
ideas principais e información 
relevante en presentacións ou charlas 
ben estruturadas e de exposición clara 
sobre temas coñecidos ou do seu 
interese relacionados co ámbito 
educativo ou ocupacional, e os 
aspectos máis significativos de noticias 
de televisión claramente articuladas, 
así como o esencial de anuncios 
publicitarios, series e películas ben 
estruturados e articulados con 
claridade, nunha variedade estándar 
da lingua e cando as imaxes faciliten a 
comprensión. 
 
 
  

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD 

Capta a 
información 
relevante en 
presentacións,  
documentais, 
informativos, 
entrevistas 
televisivas ,  
anuncios 
publicitarios, 
programas de 
entretemento 
cando se usa a 
lingua 
estándar 
cunha boa 
estructuración 
claridade e hai 
imaxes. 

-TA  

-OA  
-TC 
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  Bloque 2. Produción de textos orais         

 
a 

b 

c  

f  

B2.1. Estratexias de produción: 
Planificación:  

Identificación do contexto, o 
destinatario e a finalidade da 
produción ou da interacción.  

Adecuación do texto ao 
destinatario, ao contexto e á 
canle, escollendo os expoñentes 
lingüísticos necesarios para lograr 
a intención comunicativa.  

Execución:  

Concepción da mensaxe con 
claridade, distinguindo a súa idea 
ou ideas principais, e a súa 
estrutura básica.   

B2.1. Aplicar as estratexias máis 
adecuadas para producir textos 
orais breves ou de lonxitude media, 
aínda que poidan producirse 
pausas, vacilacións ocasionais ou 
reformulacións do que se quere 
expresar en situacións menos 
habituais ou en intervencións máis 
longas.  

B2.2. Interactuar, en situacións 
reais ou simuladas, con eficacia 
suficiente para narrar e describir 
experiencias, acontecementos, 
sentimentos, reaccións, desexos e 
aspiracións e plans ou proxectos; e 
intercambiar información pouco 
complexa, pedir e dar indicacións 
ou instrucións sinxelas con certo 
detalle, xustificar  

SLEB2.1. Participa activamente en 
intercambios comunicativos na 
aula, 
utilizando a maioría das veces a 
lingua estranxeira, producindo 
mensaxes adecuadas ás situacións 
de comunicación reais ou 
simuladas, e colaborando para 
entender e facerse entender.  

CCL 

CAA  

CSC  

CCEC  

Interactúa na 
aula usando 
frequentemente  
a  lingua 
estranxeira 
esforzándose 
para lograr a 
comunic ación  

-TA 
-OA  

SLEB2.2. Fai presentacións breves, 
con certa fluidez, ben estruturadas, 
ensaiadas previamente e con apoio  

CCL  

CAA  Fai  
presentacións  

-TA  

-OA  
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Activación dos coñecementos previos 
sobre modelos e secuencias de 
interacción, e elementos lingüísticos 
previamente asimilados e 
memorizados.  

Expresión da mensaxe con claridade 
e coherencia básica, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de 
ser o caso, aos modelos e ás fórmulas 
de cada tipo de texto memorizados e 
traballados na clase previamente.   

Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta) ou da 
mensaxe (limitar o que realmente lle 
gustaría expresar), tras valorar as  

brevemente opinións e puntos de vista; 
formular hipóteses e facer suxestións, 
e expresarse sobre temas algo 
abstractos, como películas, música, 
libros, etc.  

B2.3. Intercambiar de xeito sinxelo 
pero eficaz, con pronuncia clara e 
intelixible, información en situacións 
de comunicacióalumnado e menos 
habituais, pero predicibles, nas que 
teña que expresar o acordo, o 
desacordo, o interese, a posibilidade e 
a imposibilidade, usando un repertorio 
de expresións frecuentes no ámbito 
público (doenzas, pequenas 
reclamacións, menús  

visual, sobre aspectos concretos de 
temas educativos ou ocupacionais do 
seu interese, organizando a 
información básica de maneira 
coherente, explicando as ideas 
principais brevemente e con claridade, 
e respondendo a preguntas sinxelas de 
oíntes articuladas de maneira clara e a 
velocidade media.  

CSC  

CCEC  

CD  

ilustradas,ben 
estruturadas e 
planificadas e 
responde a 
pregun- 
tas sinxelas 
dos oíntes  

-TC  

-TI  

SLEB2.3. Participa adecuadamente en 
conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios  

CCL  

CAA  Participa 
adecuad 
amente  

-TA  

-OA  
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 dificultades e os recursos lingüísticos 
dispoñibles.   

Compensación das carencias 
lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos e paralingüísticos.  

Lingüísticos:  

Modificación de palabras de 
significado parecido.   

Definición ou reformulación dun 
termo ou expresión.   

Uso da lingua materna ou  
"estranxeirización" de palabras da  

alternativos, accidentes, etc.), así como 
a expresión básica dos sentimentos e 
os intereses persoais, tales como 
satisfacción, desgusto, admiración e 
sorpresa.  

B2.4. Producir textos de extensión 
breve ou media, tanto cara a cara 
como por teléfono ou por outros 
medios técnicos, nun rexistro formal, 
neutro ou informal, cun discurso 
comprensible e adecuado á situación e 
utilizando as estratexias necesarias 
para iniciar, manter e facer progresar a 
comunicación.  

B2.5. Participar en situacións de 
comunicación formais que impliquen  

técnicos, sobre asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nas que intercambia 
información e se expresa e xustifica 
brevemente opinións e puntos de 
vista; narra e describe de forma 
coherente feitos ocorridos no pasado 
ou plans de futuro reais ou inventados; 
formula hipóteses; fai suxestións; pide 
e dá indicacións ou instrucións con 
certo detalle; expresa e xustifica 
sentimentos, e describe aspectos 
concretos e abstractos de temas como, 
por exemplo, a música, o cine, a 
literatura ou os temas de actualidade.  

CSC  

CCEC  

CD  

en 
conversas 
informai s 
sobre temas  
cotiás  e  
menos  
habituais 
desenvol 
-tas en 
contextos 
variados  

-PO  

SLEB2.4. Desenvólvese  CCL  Amosa  -TA  
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 lingua meta.   

Petición de axuda.  

Paralingüísticos:  

Sinalación de obxectos, usando 
deícticos ou realizando accións que 
aclaran o significado.   

Uso da linguaxe corporal 
culturalmente pertinente (acenos, 
expresións faciais, posturas e 
contacto visual ou corporal).   

Uso de elementos cuasiléxicos  
(hum, puah, etc.) de valor 
comunicativo.  

B.2.2. Actitude de respecto cara a si 
mesmo/a e cara ás demais persoas 
para comprender e facerse 
comprender.  

B2.3. Rutinas ou modelos comúns 
de interacción segundo o tipo de 
situación de comunicación. 

intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas ou 
indicacións habituais para tomar ou 
ceder a quenda de palabra, aínda 
que se poida necesitar a axuda da 
persoa interlocutora, e sendo quen 
de intercambiar información e 
opinións, dar instrucións, xustificar 
brevemente os motivos de accións e 
plans, e argumentar de xeito sinxelo 
pero eficaz.  

adecuadamente e utiliza estratexias 
de comunicación lingüísticas e 
xestos apropiados para facerse 
entender, en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir 
durante unha viaxe ou estadía 
noutros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais 
(transporte, aloxamento, comidas, 
compras, estudos, traballo, relacións 
coas autoridades, saúde e lecer), e 
sabe solicitar atención, información, 
axuda ou explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión formal 
de maneira sinxela pero correcta e 
adecuada ao contexto.  
 
SLEB2.5.  Toma parte en conversas 
formais, entrevistas e reunións de 
carácter educativo ou ocupacional, 
sobre temas habituais nestes 
contextos, intercambiando 
información pertinente sobre feitos 
concretos, pedindo e dando 
instrucións ou solucións a problemas 
prácticos, expondo os seus puntos 
de vista de maneira sinxela e con 
claridade, e razoando e explicando 
brevemente e de maneira coherente 
as súas accións, as súas opinións e os 
seus plans. 

CAA  

CSC  

CCEC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD  

desen- 
voltura  e 
usa 
estratexias 
de  
comunic 
ación en 
diversas 
situacións 
tanto 
habituais 
como menos 
habituais  
 
 
 
 
Participa 
activamente 
en conversas  
e entrevistas 
formais con   
relativa 
fluidez, 
naturalidade, 
precisión, 
sobre temas 
variados  

-OA  

-PO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TA  

-OA  

-PO 
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  Bloque 3. Comprensión de textos escritos        

a b 

c  

f  

B3.1. Estratexias de comprensión:  

Mobilización de información previa 
sobre o tipo de tarefa e o tema, a 
partir da información superficial: 
imaxes, organización na páxina, títulos 
de cabeceira, etc.  

Identificación do tipo de lectura  

B3.1. Utilizar estratexias (recurso ás 
imaxes, a 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 
das  

SLEB3.1. Localiza con facilidade 
información específica de carácter 
concreto en textos xornalísticos do 
xénero informativo, en calquera 
soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias 
glosadas; recoñece ideas significativas 
de artigos divulgativos sinxelos, e 
identifica as conclusións  

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

Recoñece a  
información 
concreta en 
textos de 
tipo 
xornalístico 
e  

-TA  

-OA  

-TC  

 
 demandado pola tarefa (en 

superficie ou oceánica, selectiva, 
intensiva ou extensiva).  

Distinción de tipos de comprensión 
necesarios para a realización da 
tarefa (sentido xeral, información 
esencial e puntos principais).  

Formulación de hipóteses sobre 
contido e contexto.  

Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre significados a 
partir da comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e paratextuais, e do 

expresións non coñecidas.   

B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas 
de carácter público, institucional ou 
corporativo.  

B3.3. Comprender información relevante 
en textos do seu interese, descritivos ou 
narrativos, de certa lonxitude e ben 
estruturados, nos que se informa de 
acontecementos, se describen accións, 
persoas, obxectos e lugares, e se 
manifestan opinións, crenzas ou valores 
con expresións sinxelas.  

B3.4. Comprender en textos formais un 
repertorio básico de expresións  

principais en textos de carácter 
claramente argumentativo, adecuados 
ao seu nivel escolar, sempre que poida 
reler as seccións difíciles.  

 artigos 
divulgativos  
breves, ben 
estruturados 
e apropiados 
ao seu nivel  
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coñecemento e as experiencias 
noutras linguas.  

SLEB3.2. Entende o sentido xeral, os 
puntos principais e información 
relevante de anuncios e comunicacións 
de carácter público, institucional ou 
corporativo claramente estruturados,  

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

Capta o 
sentido 
global e 
específico en 
anuncios  

-TA  

-OA  

-TC  

 
 Reformulación de hipóteses a partir 

da comprensión de novos 
elementos.  

B3.2. Recoñecemento da estrutura 
das cartas formais (remitente, 
cabeceira, lugar e data, asunto, 
saúdo á persoa destinataria, corpo 
da carta, despedida e sinatura).  

fixas para rexeitar (agradecendo ou 
xustificando), acceder (con reservas 
ou condicións); expresar 
posibilidade, imposibilidade ou 
obriga de facer algo; conceder e 
denegar (con ou sen obxeccións); 
aconsellar, recomendar ou animar a 
facer algo.  

B3.5. Identificar a información 
esencial, os puntos máis relevantes e 
detalles importantes en textos, tanto 
en formato impreso como en 
soporte dixital, breves ou de 
lonxitude media e ben estruturados, 
escritos nun rexistro formal, informal 
ou neutro, que traten de asuntos 
cotiáns ou menos habituais, de 
temas de  

relacionados con asuntos do seu interese 
persoal, educativo ou ocupacional 
(organización de grupos de traballo, 
información sobre actividades de formación 
específicas, etc.).  

CD  e  
comunic 
acións 
públicas 
variadas  

 

SLEB3.3. Identifica información relevante en 
instrucións detalladas sobre o uso de 
aparellos, dispositivos ou programas 
informáticos, e sobre a realización de 
actividades e normas de seguridade ou de 
convivencia (por exemplo, nun evento 
cultural).  

CCL  

CD  

Capta a 
información 
relevante en 
diversos 
tipos de 
instrucións e 
indicacións 

-TA  

-OA  

-TC  
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  interese ou relevantes para os 

propios estudos, a ocupación ou o 
traballo, e que conteñan estruturas 
e un léxico de uso común, tanto de 
carácter xeral como máis específico.   

    

SLEB3.4. Identifica en lecturas adaptadas as 
liñas xerais do argumento, o carácter dos 
personaxes e as súas relacións, e as 
características do lugar e o tempo en que se 
desenvolven.  

CCL  

CCEC  

CAA  

CSC  

Capta a 
información 
principal do 
argumento,  
personaxes e  
ambientación 
en lecturas 
adaptadas  

-TA  

-TC  

-OA  

-TI  

   SLEB3.5. Comprende correspondencia 
persoal, en calquera soporte incluíndo foros 
en liña ou blogs, na que se describen con 
certo detalle feitos e experiencias, impresións 
e sentimentos; nas que se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se 
intercambian información, ideas e opinións 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese.  

CCL  

CD  

CAA  

Entende 
corresponden- 
cia persoal e 
mensaxes en 
todo tipo de 
soportes  

-TA  

-TC  

-OA  
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SLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes 
ou correos electrónicos de carácter formal, 
oficial ou institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (por exemplo, se 
se lle solicitan documentos para unha estadía 
de estudos no estranxeiro). 

CCL  

CCEC  

CD  

Capta os puntos 
relevantes en 
correspondencia 
formal  

-TA  

-OA  

-TC  

 
       

SLEB3.7. Entende información 
específica importante en páxinas web 
e outros materiais de referencia ou 
consulta (glosarios, dicionarios, 
enciclopedias e revistas) claramente 
estruturados, que conteñan mapas, 
fotografías, imaxes, vídeos ou 
animacións que axuden á 
comprensión sobre temas relativos a 
materias educativas ou asuntos 
ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses.  

CCL  

CD  

CSC  

CAA  

Capta os puntos 
relevantes en 
materias de 
consulta e de 
referencia ben 
estruturados e 
complementados 
de xeito variado.  

-TA  

-OA  

-TC  

-TI  
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 Bloque 4. Produción de textos escritos        

a b 

c  

f  

B4.1. Estratexias de produción:  

Planificación:  

Mobilización e coordinación das 
propias competencias xerais e 
comunicativas co fin de realizar 
eficazmente a tarefa (repasar o que 
se sabe sobre o tema, o que se  
pode ou se quere dicir, etc.).   

Localización e uso adecuado de 
recursos lingüísticos ou temáticos 
(uso dun dicionario ou dunha 
gramática, obtención de axuda, 
etc.).  

Uso de elementos coñecidos 
obtidos de modelos moi sinxelos de 
textos escritos, para elaborar os 
propios textos.  

Execución:  

Elaboración dun borrador seguindo 
textos modelo. 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicaras 
estratexias máis adecuadas para 
elaborar textos escritos sinxelos de 
lonxitude breve ou media (elección 
da persoa destinataria, finalidade do 
escrito, planificación, redacción do 
borrador, revisión do texto e versión 
final), incorporando esquemas e 
expresións de textos modelo con  
funcións comunicativas similares ao 
texto que se quere producir.  

 
 

SLEB4.1. Escribe correspondencia 
persoal e participa en foros, blogs e 
chats nos que describe experiencias, 
impresións e sentimentos; narra, de 
xeito lineal e coherente, feitos 
relacionados co seu ámbito de 
interese, actividades e experiencias 
pasadas ou feitos imaxinarios, e 
intercambia información e ideas  
sobre temas concretos, sinalando os 
aspectos que lle parecen importantes 
e xustificando brevemente as súas 
opinións sobre eles. 

CCL  

CD  

CSC  

Escribe  en 
calquera formato 
correspondencia   
sobre temas  
persoais, 
experiencias, 
feitos imaxina- 
rios  e asuntos  
concretos 

-TA  

-OA  

-TC  

-PE  
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B4.2. Completar documentos básicos 
nos que se solicite información 
persoal ou relativa aos seus estudos 
ou á súa formación.  

B4.3. Escribir mensaxes breves, en 
calquera soporte, con información, 
instrucións e indicacións básicas e 
opinións sinxelas, destacando os 
aspectos que resulten importantes 
ou do seu interese para o tema que 
se trate.  

B4.4. Producir correspondencia 
formal básica para solicitar ou dar  

     

SLEB4.2. Completa un cuestionario 
detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (nivel de estudos, 
materias que cursa, preferencias, etc.), 
cunha finalidade específica, como 
solicitar unha bolsa.  

CCL  

CD  

CAA  
Completa 
información 
diversa en varios 
tipos de 
cuestionarios. 

-TA  

-OA  

-TC  
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 Estruturación do contido do texto.  

Organización do texto en parágrafos 
curtos abordando en cada un unha 
idea principal, conformando entre 
todos o seu significado ou a idea 
global.  

Expresión da mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de texto.   

Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta) ou da mensaxe 
(facer concesións no que realmente 
lle gustaría expresar), tras valorar as 
dificultades e os  

información relativa a bens e servizos, 
a partir de modelos sinxelos e básicos, 
actuando como mediación lingüística, 
de ser o caso, cunha presentación do 
texto limpa e ordenada.  

B4.5. Escribir, en papel ou en soporte 
electrónico, textos breves ou de 
lonxitude media, coherentes e de 
estrutura clara, sobre temas de interese 
persoal, ou asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nun rexistro formal, neutro 
ou informal, utilizando adecuadamente 
os recursos de cohesión, as 
convencións ortográficas e os signos de 
puntuación máis  

    

SLEB4.3. Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios breves, en 
calquera soporte, nos que solicita e 
transmite información e opinións 
sinxelas e nos que resalta os aspectos 
que lle resultan importantes, 
respectando as convencións e as 
normas de cortesía, tamén nas redes 
socias.  

CCL  

CD  

CAA  

Escribe todo 
tipo de notas 
e  
comenta 
-rios  en 
variados 
contextos 
seguindo 
convencións 
e normas de  
cortesía 

-TA  

-OA  

-TC  
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 recursos lingüísticos dispoñibles.   

Recurso aos coñecementos previos 
(utilizar frases feitas e locucións, do 
tipo "agora volvo", "botar unha man", 
etc.).  

Revisión:  

Identificación de problemas, erros e 
repeticións.   

Atención ás convencións ortográficas 
e aos signos de puntuación.  

Presentación coidada do texto  
(marxes, limpeza, tamaño da letra, 
etc.) 
Reescritura definitiva.  

 

comúns, e amosando un control 
razoable de expresións e estruturas, e 
un léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter xeral como máis específico 
dentro da propia área de 
especialización ou de interese.  

    

SLEB4.4. Escribe correspondencia 
formal básica, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente 
destinada a pedir ou dar información, 
solicitar un servizo ou realizar unha 
reclamación ou outra xestión sinxela, 
respectando as convencións formais e 
as normas de cortesía usuais neste tipo 
de textos, cunha presentación limpa e 
ordenada do texto.  

CCL  

CCEC  

CD  

CSC  

Redacta 
cartas 
formais ben 
presenta 
das, básicas 
e breves  en 
soportes 
variados 
seguindo as 
normas de 
cortesía 

-TA  

-OA  

-TC  
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B4.2. Elaboración de cartas formais 
respectando a súa estrutura:  
remitente, cabeceira, lugar e data, 
asunto, saúdo á persoa destinataria, 
corpo da carta, despedida e sinatura.   

B4.3. Elaboración de informes 
expositivos elementais e breves, 
organizados nunha estrutura básica 
que inclúa unha introdución, o corpo 
do informe, a conclusión e a 
bibliografía; e prestando atención ás 
estruturas sintáctico-discursivas que 
adoitan predominar neste tipo de 
texto (subordinacións relativas, finais, 
causais, etc.). 

     

SLEB4.5. Escribe, nun formato 
convencional, informes expositivos 
breves e sinxelos, atendendo á súa 
estrutura básica e particularidades 
sintáctico-discursivas elementais, nos 
que dá información esencial sobre un 
tema educativo, ocupacional ou menos 
habitual, describindo brevemente 
situacións, persoas, obxectos e lugares; 
narrando acontecementos nunha clara 
secuencia lineal, e explicando de 
maneira sinxela os motivos de certas 
accións.   

CCL  

CCSC  

CD  

Redacta 
informes 
expositivos  
breves , 
estrutur 
ados e con 
elemen- 
tos sintáctic 
odiscursi -
vos básicos   

-TA  

-OA  

-TC  

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

a b 

c  

f  

p  

B5.1. Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación básicos:  

Sons e fonemas vocálicos.  

Sons e fonemas consonánticos e as 
súas agrupacións.   

Procesos fonolóxicos máis básicos.   

Acento fónico dos elementos léxicos 
illados e na oración.  

B5.2. Patróns gráficos e  

B5.1. Expresarse de xeito claro e 
comprensible e coa suficiente fluidez 
para facerse entender, aínda que 
poidan producirse pausas e mesmo se 
as persoas interlocutoras poden 
necesitar repeticións cando se trata de 
palabras e estruturas pouco 
frecuentes, en cuxa articulación poden 
cometerse erros que non interrompan 
a comunicación.  

B5.2. Recoñecer e utilizar as 
convencións ortográficas, de  

SLEB5.1. Produce léxico e estruturas 
básicas intelixibles no oral e na escrita, 
e trazos fonéticos que distinguen 
fonemas (nasalización, sonorización, 
etc.), e utiliza con eficacia 
comunicativa patróns de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras e 
frases.  

CCL  

CAA  

CCEC  
Fai uso de 
léxico e 
estruturas 
básicas,  

trazos 
fonéticos 
distintivos, e 
patróns  

-TA  

-OA  

-TC  

-PO  

-PE  

 
 convencións ortográficas:  

Uso das normas básicas de ortografía 
da palabra.  

puntuación e de formato máis 
frecuentes con razoable corrección de 
modo que se comprenda a mensaxe, 
aínda que pode darse algunha 
influencia da primeira ou doutras 
linguas; e saber manexar os recursos 
básicos de procesamento de textos 

  básicos de 
ritmo, 
entoación e 
acentuación  
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Utilización adecuada da ortografía da 
oración: coma, punto e coma, puntos 
suspensivos, parénteses e comiñas.  

B5.3. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:   

Recoñecemento e uso de convencións 
sociais básicas e normas de cortesía 
propias da súa idade e de rexistros 
informal e estándar, e da linguaxe 
non verbal  

para corrixir os erros ortográficos dos 
textos que se producen en formato 
electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de escritura de 
textos en internet.  

B5.3. Utilizar, para a comprensión e a 
produción de textos orais e escritos, os 
coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos á 
vida cotiá (hábitos e actividades de  

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas 
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito, e amosa 
respecto e interese polas diferenzas 
culturais que poidan existir, adecuando 
a súa produción ás convencións 
sociolingüísticas da lingua meta.  

CCL  

CCEC  

CSC  

CAA  

Usa as 
convencións 
apropiadas 
nas comunic 
acións orais 
e escritas e 
valora  

-TA  

-OA  

 
 elemental na cultura estranxeira.  

Achegamento aos hábitos e ás 
actividades de estudo, traballo e lecer, 
condicións de vida e relacións 
interpersoais (nos ámbitos educativo, 
ocupacional e institucional); o 
contorno xeográfico básico (clima, 
rexións) e referentes artístico-
culturais (feitos históricos e 
personaxes relevantes).  

Recoñecemento de valores, crenzas, 
actitudes e tradicións fundamentais, 
e calquera outro aspecto cultural de 
interese, así como os aspectos 
culturais básicos  

estudo, traballo e lecer), condicións de 
vida e contorno socioeconómico, 
relacións interpersoais (xeracionais ou 
nos ámbitos educativo, ocupacional e 
institucional), e convencións sociais 
(actitudes e valores), así como os 
aspectos culturais xerais que permitan 
comprender e expresar 
adecuadamente información e ideas 
presentes nos textos.  

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  

  e respecta a 
intercult 
uralidad 
e   

 

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.  

CCL  

CCEC  

CSC  

CAA  

Explica as 
producións 
de textos e 
hipóteses de 
significados 
cos coñece- 

-TA  

-OA  
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 que permitan comprender os países 
onde se fala a lingua estranxeira e 
actuar neles adecuadamente.  

Identificación dalgunhas similitudes e 
diferenzas elementais e máis 
significativas nos costumes cotiáns 
entre os países onde se fala a lingua 
estranxeira e o noso.  

Actitude receptiva e respectuosa cara 
ás persoas, os países e as 
comunidades lingüísticas que falan 
outra lingua e teñen unha cultura 
diferente á propia.  

B5.4. Plurilingüismo:  

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 estereotipos 
lingüísticos ou culturais.  

B5.6. Distinguir e levar a cabo as 
funcións requiridas polo propósito 
comunicativo e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así  

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

CCL  

CCSC  

CCEC  

Colabora en 
traballos de 
creación 
variados e 
transversais  
amosando e 
valorando  
competencias 
plurilingües 

-TA  

-OA  

-TI  

-TG  

 
 Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que 
coñece, para mellorar a súa 
aprendizaxe e lograr unha 

como patróns discursivos habituais 
para iniciar e concluír o texto 
adecuadamente, organizar a 
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competencia comunicativa 
integrada.  

Participación en proxectos nos que 
se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valorando 
positivamente as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe.  

Recurso aos coñecementos e ás 
experiencias lingüísticas noutras 
linguas que coñece (patróns  

información de xeito claro, ampliala 
con exemplos ou resumila.  

B5.7. Coñecer e utilizar léxico escrito 
de uso común relativo a asuntos 
cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios intereses, os 
estudos e as ocupacións, e un 
repertorio limitado de expresións e 
modismos de uso frecuente.  

SLEB5.5. Comprende e comunica o 
propósito solicitado na tarefa ou 
ligado a situacións de necesidade 
inmediata da aula (pedir ou dar 
información, organizar unha tarefa, 
etc.), utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios, propios do seu 
nivel escolar, suficientes para 
comunicar con eficacia.  

CCL  

CCSC  

CAA  utiliza  
adecuadamente  
as estruturas 
sintácticodiscursivas 
e o léxico 
necesarios do  

-TA  

-OA  

-TC  

 
 discursivos para a organización e 

ampliación ou restruturación da 
información; elementos adecuados de 
coherencia e de cohesión textual para 
organizar o discurso, facer progresar o 
tema, etc.).  

B5.5. Funcións comunicativas:   

Iniciación e mantemento de relacións 
persoais e sociais básicas propias da 
súa idade.   

Descrición de calidades físicas e 
abstractas moi básicas de persoas, 
obxectos, lugares e actividades.  

   seu nivel 
escolar para 
comunicar e  
comprender 
cunha  
eficacia 
razoable.  
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Narración de acontecementos e 
descrición de estados e situacións  

 
 presentes, e expresión moi básica de 

sucesos futuros.  

Petición e ofrecemento de 
información e indicacións, e expresión 
moi sinxela de opinións e 
advertencias.   

Expresión do coñecemento, o 
descoñecemento e a certeza.   

Expresión da vontade, a intención, a 
orde, a autorización e a prohibición.   

Expresión do interese, a aprobación, o 
aprecio, a satisfacción e a sorpresa, 
así como os seus contrarios.   

     

 
 Establecemento e mantemento 

básicos da comunicación e a 
organización elemental do discurso.  

B5.6. Léxico oral e escrito básico de 
uso común relativo a aspectos 
culturais variados:   

Vida cotiá: alimentación (pratos e 
produtos típicos, costumes 
alimentarios, tabús, convencións 
sociais, horarios, etc.); familia e 
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amizades; actividades de lecer; viaxes 
e transportes; festas e celebracións; 
saúde; educación; compras e 
actividades comerciais; bens e 
servizos básicos; contorno (clima, 
campo, cidade e lugares  

 máis representativos); tecnoloxía 
(aparellos de uso cotián), e e calquera 
outro que se considere de interese.  

Expresións fixas e enunciados 
fraseolóxicos básicos e moi habituais.  

B5.7. Estruturas sintácticodiscursivas   
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Estruturas sintáctico-discursivas     
                                                                                                                                           
Expresión de relacións lóxicas: conxunción (inoltre, (e) pure); disxunción (altrimenti); oposición (comunque); causa (poiché); 
concesiva (anche se, malgrado, benché); finalidade (da + Inf, affinché); condición (se, nel caso che); comparación (più / meno (che); 
(così)... come; il più / il meno ... (di/tra); meglio/peggio (di); resultado / correlación (perciò, sia…sia/che); estilo indirecto (informazione 
riferita, consigli, ordini, offerte; promesse).  
Relacións temporais (dopo (+Inf. composto), finché).  
Afirmación (frasi dichiarative affermative; frasi impersonali, si passivante).  
Exclamación (Come /Quanto + frase (p.es. come sei dolce!); interiezioni (p.es. ops!)).  
Negación (frasi dichiarative negative con avverbi e quantificatori negativi (né…né, più).  
Interrogación (totali; parziali introdotte da avverbi e pronomi e aggettivi interrogativi (p.es. fino a quando); eco (p.es. dove non sei mai 
andato?); orientate (p.es. non credi?)).  
Expresión do tempo (presente (presente); pasado (imperfetto, perfetto composto); futuro (futuro semplice)) e do aspecto (puntual 
(tempi semplici); durativo (presente e imperfetto; perfetto composto (+Avv.)); habitual (tempi semplici e perfetto composto (+Avv.)); 
iterativo (imperfetto + Avv.); incoativo (essere sul punto di+Inf.); terminativo (presente storico, terminare di+ Inf.; tempi composti 
(+Avv.)).  
Expresión da modalidade (factualidade (frasi dichiarative affermative e negative); capacidade ((non) essere bravo a + Inf.); 
posibilidade (futuro semplice, condizionale semplice; verbi, sostantivi e aggettivi che esprimono opinione, dubbio, attesa, apparenza 
+ cong); necesidade (volerci); intención (imperfetto e condizionale semplice di verbi volitivi + Inf.).  
Expresión da existencia (p.es. potrebbe esserci); a entidade (nomi contabili / massa / collettivi/ composti; pronomi (relativi, riflessivi, 
tonici); determinanti); a calidade (p.es. portato per le lingue).   
Expresión da cantidade (numero: singolare/plurale; numerali cardinali, ordinali, collettivi (p.es. secolo), moltiplicativi (p.es. triplo) e 
frazionari (p.es. un quarto). Quantità: p.es. diverso grado: p.es. piuttosto stanco.   
Expresión do espazo (preposizioni, avverbi ed espressioni che indicano luogo, posizione, distanza, movimento, direzione, origine e 
disposizione). Expresión do tempo (l’ora (p.es. alle 18 ore e quarantacinque)); divisione (p.es. al tramonto) e collocazione nel tempo 
(p.es. nel ventesimo secolo); durata (p.es. in un quarto d’ora, è da... che); anteriorità (p.es. qualche mese prima); posteriorità (p.es. 
il giormo successivo) ; contemporaneità (p.es. intanto); sequenza (p.es. inoltre.. poi... infine); intermittenza (p.es. ogni volta); 
frequenza (p.es. raramente). Expresión do modo (avverbi ed espressioni di modo: p.es. volentieri).  
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LENDA COMPETENCIAS                                                                    LENDA INSTRUMENTOS  
CCL Comunicación lingüística PE  Proba escrita  
 PO Proba oral  
CD Competencia dixital PA Proba de audición escrita  
CAA Competencia aprender a aprender TI Traballo individual  
CSC Competencias sociais e cívicas TA Traballo en aula  
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor TC Traballo na casa  
CCEC Conciencia e expresións culturais OA Observación na aula  
 TG Traballo de grupo  

 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE   
  

  

 AVALIACIÓN  
  

ESTÁNDARES  Aprox. Nº Sesións  
Aprox. Temporalización (50 mins 

por sesión)*  

1ª AVALIACIÓN  1.1, 1.2,  2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2,  
5.1, 5.2  

28 27-28 horas* 

  2ª AVALIACIÓN  1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 3.4,  3.5, 4.3, , 5.3  23 22-23 horas* 

  3ª AVALIACIÓN  1.5, 1.6, 2.5, 3.6, 3.7, 4.4, 4.5, 5.4, 5.5  26 25-26 horas* 

  TOTAL  Aprox. 77 Aprox.75-77-horas* 
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UNIDADES DIDÁCTICAS  
  
  
Contidos nocionais e funcionais  
 
1ª avaliación:  
 
Falar da propia familia   
Describir unha fotografía   
Expresar a posesión   
Falar dos recordos da infancia   
Describir situacións e costumes do pasado   
Argumentar a favor ou en contra de calquera cousa   
Describir o físico e o carácter dunha persoa   
Facer suposicións e propostas   
Dar consellos   
Facer unha proposta e unha contraproposta   
Aceptar ou rexeitar unha proposta xustificando a propia decisión   
Contar o que sucedeu nun determinado momento do pasado   
 
2ª avaliación  
 
Citarse con alguén   
Pedir un favor   
Contar o sucedido durante unhas vacacións   
Expresar sorpresa e disgusto    
Dar consellos    
Expresar as propias necesidades   
Falar da comida e das propias costumes alimentarias   
Escribir unha receita                                                                                                              
Facer reservas por teléfono  
Escribir un xornal dunha viaxe  
Falar de problemas de saúde   
Describir os síntomas dunha enfermidade  
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Dar consellos e explicacións frente a unha doenza  
Falar da actividade física  
Intentar convencer a alguén para que faga ou deixe de facer unha cousa   
 
3ªavaliación  
  
Falar do futuro   
Expresar desexos e intencións   
Redactar una carta pedindo traballo      
Expresar suposicións e condicións   
Falar do traballo e das condicións de traballo   
Escribir un Curriculum Vitae   
Expresar necesidades e desexos              
Describir unha casa   
Facer suposicións e xustificalas   
Argumentar a favor ou en contra de calquera cousa  
  
Contidos gramaticais  
 
1º avaliación: 
 
Adxectivos posesivos   
Superlativo relativo   
O passato prossimo dos verbos reflexivos   
Formas e usos do l’imperfetto  
Locucións temporais co l’imperfetto   
Uso do l’imperfetto / passato prossimo (I)                                                                  
O verbo farcela   
Uso transitivo e intransitivo de cominciare e finire   
O comparativo (come / quanto)   
Formas e usos do condicional presente   
Qualcuno / nessuno   
Stare + xerundio   
Ce l’ho   
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Os pronomes directos co passato prossimo   
  
2º avaliación: 
  
A posición dos pronomes co infinitivo    
Os pronomes relativos che e cui   
l’imperfetto nas peticións e nas intencións    
Nessuno + substantivo   
Volerci  
O imperativo afirmativo e negativo da 2ª persoa do singular  
A posición dos pronomes co imperativo  
Servire  
O imperativo afirmativo e negativo coas persoas da 
cortesía   
A posición do pronome co imperativo de cortesía  
O comparativo e superlativo de buono e bene  
  
3º avaliación:  
  
O futuro simple  
Verbos que rixen obxecto directo e indirecto  
A partícula ne  
O período hipotético da realidade (se + presente e futuro)                                                       
O presente do subxuntivo  
O uso do subxuntivo para expresar a necesidade, a esperanza e a propia opinión  
As formas de bello e quello   
O período hipotético co xerundio. O comparativo con più che  
    
Contidos léxicos  
O dominio dunhas 2.000 palabras relacionadas coas funcións e situacións consideradas no método e nas lecturas deste curso así 
como o do ano anterior, incluíndo unha ampla marxe de vocabulario personalizado en función das necesidades e da curiosidade 
que cada alumno mostre por separado. Na produción, o uso axeitado das palabras máis frecuentes e necesarias para falar das 
situacións, funcións, contidos socioculturais, etc.  
descritas nos distintos apartados anteriores.   
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Contidos culturais  
 
1ª avaliación:  
 
A familia   
Relacións e rituais sociais   
Emigración e inmigración   
As vodas e os agasallos   
Recordos da infancia     
                                                                                                    
2ª avaliación       
                                                                                                                             
O mundo dos animais   
O horóscopo   
Actividades do tempo libre   
Os museos e as librerías en Italia   
As viaxes   
Aspectos xeográficos da península italiana   
    
3ª avaliación     
 
A gastronomía italiana   
A trattoria, a pizzeria, a tavola calda e o ristorante       
A saúde e a medicina alternativa   
O mundo do traballo         
Os deportes   
Os mobles e a decoración        
As festas e tradicións   
  
Contidos fonéticos 
    
Todas as avaliacións:  
 
- Discriminación das consoantes dobres  
- O apócope.  
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- O reforzo das consoantes: a fonética sintáctica   
- Contraste consoantes sordas / sonoras                                                                              
- Entoación, especialmente unidade tonal e núcleo  
  
    

Evidentemente, a secuenciación e temporalización dos estándares de aprendizaxe  teñen un carácter teórico e ideal, xa que poden 
xurdir dificultades de aprendizaxe por parte do alumnado, poden constatarse distintos niveis dentro dunha mesma aula ou calquera 
outro elemento que faga necesario o reforzo, a diversificación, un traballo máis lento e sosegado, etc, factores estes que incidirán 
inevitablemente na secuenciación detallada. Ademais hai que ter en conta outras actividades programadas por outros 
departamentos, pero que afectarán ó número de sesións dispoñibles para o profesor de cada curso. Asemade facemos fincapé que 
este curso, o tempo de cada clase se ve mermado polo protocolo que debemos de levar a cabo polo COVID-19, que nos obriga a 
desinfectar o material empregado e a ventilar correctamente as aulas. 
 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
En relación a este punto, consultar a programación do 1º curso. 
 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 
É importante a referencia que constitúe o curso anterior á hora de encarar este segundo nivel. Teranse en conta as particularidades 
e intereses dos alumnos, todos xa coñecidos, así como o éxito, maior ou menor, de anteriores experiencias.  
Insistirase nos problemas gramaticais nos que o índice de erros resultaba máis elevado: o uso das preposicións, os pronomes 
persoais, a elección do auxiliar verbal no pretérito perfecto, etc...  
Como praxe fundamental é útil que, cando os estudantes se equivoquen, non sexa o ensinante quen lles indique no momento a 
solución axeitada e quen lles proporcione a eventual explicación, senón que, nun primeiro momento, se limite a facer notar o erro a 
fin de que sexan os propios alumnos os que traten de corrixilo e aclaralo.  
Outro dos principios básicos é tratar de vincular o máis posible a dinámica das leccións coa realidade da vida e cos usos que 
comunmente se fan da linguaxe. Hai que preparar ao alumnado para reaccionar de modo natural ante situacións reais, axudándoo 
a tomar conciencia do funcionamento da lingua. 
 
Débese situar ao alumno no centro do proceso aprendizaxe-ensinanza, coas súas esixencias, as súas ideas, a súa historia persoal, 
a súa relación co grupo... Inténtase lograr un alto nivel de motivación, implicándoo en actividades comunicativas que o estimulen a 
nivel intelectual e afectivo, asegurando así unha atmosfera distendida e cordial na clase. 
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As actividades interactivas orais terán un peso fundamental no curso. Nestas actividades, que buscan conseguir fluidez na 
expresión e propiedade no uso da linguaxe e no emprego de léxico temático, é primordial a disposición do estudante, que debe ser 
de tranquilidade e apertura; por iso o ensinante non o interromperá con continuas correccións, deixando estas para o final.  
Especificando un pouco, poderíamos distinguir a seguinte tipoloxía de actividades:  

a) Intercambio de informacións persoais que atinxen ao alumno en primeira persoa referentes á esfera afectiva, 
experiencias, gustos en relación a libros, música, cine, viaxes, etc...  

b) Debates e discusións, a miúdo formando dous grupos enfrontados “pro” e “contra” dun determinado argumento.  
c) Actividades de simulación nas que o discente debe asumir un papel determinado. En canto a produción escrita, para a 

ensinanza da gramática recorrerase a exercicios específicos.  O alumno tamén continuará cos textos, se ben sinxelos, 
de produción autónoma. Como temas utilizaranse os relativos ao argumento das leccións, temas de opinión ou temas 
para os que se necesite o uso da fantasía (relatos, viñetas co texto para completar...).  

Para as actividades destinadas a escoitar a lingua falada, utilizaranse a miúdo ás gravacións, a fin de evitar que os alumnos teñan 
o oído habituado unicamente á voz do profesor. Estas gravacións serán de persoas que non traballen como locutores profesionais, 
porque co seu acento “estándar” se neutralizan as inflexións rexionais.  
Optarase pola presentación dunha pronunciación de nivel cultural medio-alto, sen excluír algunhas variantes rexionais do acento, 
sempre que a lingua sexa o italiano común, libre de léxico dialectal.  
Ampliarase o espectro de textos utilizados para a lectura e os textos literarios terán maior cabida que no ano precedente. Os 
autores elixidos serán todos contemporáneos.  
Constantemente retomarase o que foi tratado anteriormente, tanto en cada unha das leccións como ao longo do curso. Este 
progresivo e continuado emprego de “pequenas doses” busca unha asimilación profunda dos contidos.  
Distribuiranse fotocopias de vocabulario estruturado por temas para ampliar e mellorar a capacidade expresiva e argumentativa 
oral e escrita.  
  
 Libros empregados: 
 
1. R. BOZZONE, C. GHEZZI e M. PIANTONI  Nuovo Contatto A2 Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri. Löscher Editore, 

Torino, 2014. 

 
O libro correspondese co nivel A2 dentro do marco común europeo de referencia para as linguas. Este libro é unha simple guía 
para o profesor, de feito o alumnado non ten que compralo. 
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2. Outros libros utilizados:  

- DU BESSÉ Percorso guidato. Guida di Firenze con activitá ad esercizi. Bonacci editore.  
- ROSSELLA BOZZONE. Viaggio nell’italiano. Loescher editore. Torino, 1995.  
- L’italiano? Si, grazie. Volumen 1, 2 e 3 (European language institute). Tecnostampa.  
- BATTAGLIA. Gramática italiana para estudiantes de habla española. Bonacci editore.  
- V.V.A.A.Letture in gioco.Attività e giochi per leggere in italiano.Alma edizioni.Firenze,2003  
- LOMBARDO / NOSEGNO / SANGUINETTI. L’italiano con i fumetti. Guera edizioni. Perugia, 2003.  
- ANNA IGNONI. Primi piani sugli italiani. Guerra edizione. Perugia, 2002.  
- SARO MARRETTA. Pronto, commissario? Lettura italiana per stranieri. Bonacci editore. Roma, 1996.  
- MARIN, T. La prova orale1. Edizioni Edilingua, 2000.  
- STEFANCICH, GIOVANNA.Quante storie!Bonacci editore, Roma 2005.  
- SILVESTRINI, MARCELLO,CILIBERTO, CLELIA,FERRETI, MARGHERITA,  

FILIPUCCI,LAURA.Dai, prova!Guerra edizioni,Perugia, 2007.  
  

3. DVD do libro de texto   
             
4. DVD. Frgmentos de algunha destas películas:  

-Il Ciclone..1993. Regia di Leonardo Pieraccioni.  
-l’Ultimo bacio. Regia di Daniele Mucino.  
-La finestra di fronte. Regia di Ferzan Ozpetec.  
-Io non ho paura. Regia di Gabriele Salvatores.  
-Gomorra. Regia di Matteo Garrone.  
-Cinema paradiso, Regia di Giuseppe Tornatore  
  

5. Gravacións de radio.  
6. Música italiana  sexa de cantautores representativos (Guccini, Vecchioni, Dalla, Capossela...) sexa de cantantes lixeiros 

(Pausini, Ramazzotti, Nek, Fedez, Giusy Ferreri...) e actuais. 
7. Xornais e revistas.  
8. Contos e fragmentos literarios.  
9. Xogos.  
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Outras páxinas web utilizadas:  
 
https://italianoperstranieri.loescher.it/ 
 
http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/ 
 
http://www.impariamoitaliano.com/  
  
http://sprachen.kanti-chur.ch/hp/data/index_ital.htm  
  
http://www.loescher.it/studiareitaliano/didattico.aspx  
  
http://www.scudit.net/mdindice1_40.htm  
  
http://www.zanichellibenvenuti.it/  
  
http://www.lyricstraining.com/  
  
http://www.ioparloitaliano.com/  
 
 
 
  

https://italianoperstranieri.loescher.it/
http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/
http://sprachen.kanti-chur.ch/hp/data/index_ital.htm
http://sprachen.kanti-chur.ch/hp/data/index_ital.htm
http://sprachen.kanti-chur.ch/hp/data/index_ital.htm
http://sprachen.kanti-chur.ch/hp/data/index_ital.htm
http://www.loescher.it/studiareitaliano/didattico.aspx
http://www.loescher.it/studiareitaliano/didattico.aspx
http://www.scudit.net/mdindice1_40.htm
http://www.scudit.net/mdindice1_40.htm
http://www.zanichellibenvenuti.it/
http://www.zanichellibenvenuti.it/
http://www.lyricstraining.com/
http://www.lyricstraining.com/
http://www.ioparloitaliano.com/
http://www.ioparloitaliano.com/
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FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 
 
Con relación a este punto, consultar a programación do 1º curso. 
 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 
Con relación a este punto, consultar a programación do 1º curso. A única diferenza, é que o exame extraordinario de setembro pasa 
a ser a finais de xuño. 
 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 
 
Son os mesmos que empregamos en 1º de bacharelato. 

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
 
O Departamento comunicará ós alumnos que teñen a materia pendente a existencia dun caderno de actividades que se pode 

fotocopiar e que retoma tódolos contidos obxecto de exame. Dito caderno é obrigatorio e pódese entregar á Xefa de departamento 

nas datas indicadas pola xefatura de estudos e antes da data do exame sendo devolto corrixido antes da realización do mesmo (a 

proba realizarase a partir dos exercicios propostos) e terase en conta o interese do alumnado na realización das actividades 

propostas. A realización do traballo non excluirá o requerimento de presentarse ós exames e a nota requirida para obter o 

aprobado é a mesma que na avaliación extraordinaria. 

No presente curso académico dase o caso de alumnado matriculado en 2º de Bacharelato que non cursou Italiano 2º LE I en 1º de 

Bacharelato e que polo tanto aparécelle coma pendente. O departamento acordou aplicarlle a este alumnado o mesmo criterio que 

ó alumnado que tendo a materia pendente do curso pasado segue cursando a materia no presente curso polo que a profesora que 

lle imparte clase valorará durante os dous primeiros trimestres se polo traballo feito ata ese momento lle queda recuperada a materia 

de 1º de bacharelato. Daráselle de todos modos un caderno de exercicios cos contados fundamentais do curso anterior. 
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PLAN DE REFORZO 
Non hai elementos curriculares esenciais que non deramos o curso anterior, ainda así as dúas primeiras semanas de clase serán 
empregadas para refrescar os contidos de léxico e de gramática máis importantes do curso anterior, como se fai habitualmente en 
todos os cursos. 
 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO 
CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 
Nas primeiras semanas de curso, pediráselles ao alumnado que escriban unha redacción coa que valoraremos os contidos léxicos 
e gramaticais vistos no curso anterior e así valorar o que debemos reforzar. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 
En relación a este punto, consultar a programación do primeiro curso.  
Unha actividade  complementaria específica a realizar neste curso podería ser unha saída con algún estudante Erasmus  italiano ou 
persoa italófona para presentarlle en italiano sitios e monumentos da cidade e responder ás súas preguntas. Pero polo contexto 
imposto polo COVID que nos toca vivir, vai ser moi complicado levar a cabo esta actividade. 
 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 
En relación a este punto, consultar a programación do primeiro curso.  
 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS 
RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 
 
Son os mesmos que para 1º de bacharelato. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
 
Son as mesmas que as de 1º de bacharelato. 

Os membros deste Departamento están conformes con esta programación didáctica e para dar constancia, asínana a data de hoxe,  

de outubro de 2020. 
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En Boiro, a   de            de 2020  

Asinado,  

  

  

  

Patricia Fernández Llamas 

    Xefa departamento Italiano  
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