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1. Obxectivos xerais e competencias e contidos imprescindibles 

Obxectivos xerais Competencias e contidos (*) 

Comprensión oral: 
Comprende, independentemente da canle e mesmo en malas condicións 
acústicas, a intención e o sentido xeral, as ideas principais, a información 
importante, os aspectos e detalles relevantes e as opinións e actitudes, 
tanto implícitas como explícitas, dos e das falantes nunha ampla gama 
de textos orais 

Produción e coprodución oral. 
Produce con fluidez unha ampla gama de textos orais extensos, claros e 
detallados, conceptual e estruturalmente complexos, en diversos 
rexistros, e cunha entoación e acento adecuados á expresión de matices 
de significado. 

Comprensión escrita: 
Comprende a intención e o sentido xeral, a información importante, as 
ideas principais, os aspectos e detalles relevantes e as opinións e 
actitudes dos/as autores/as, tanto implícitas como explícitas, nunha 
ampla gama de textos escritos, conceptual e estruturalmente complexos, 
sempre que poida reler as seccións difíciles. 

Produción e coprodución escrita 
Produce textos escritos extensos e detallados, ben estruturados e 
axustados aos diferentes ámbitos de actuación, sobre temas complexos, 
resaltando as ideas principais, ampliando e defendendo os seus puntos 
de vista con ideas complementarias e exemplos,  rematando cunha 
conclusión apropiada.  

 
 
●Primeira unidade (unidade 1 de Espresso 5): Quanta Italia c'è in te? 

●Segunda unidade (unidade 2 de Espresso 5) : La nuova letteratura 

●Terceira unidade (unidade 3 de): Espresso 5):  Con la testa nel pallone 

●Cuarta unidade (unidade 4 de Espresso 5): La grande bellezza 

●Quinta unidade (unidade 5 de Espresso 5): Il buon mangiare 

● Sexta unidade (unidade 6 de Espresso 5): Parole in musica 

● Séptima unidade (unidade 7 de Espresso 5): Quanto sei figo? 

 

 

 (estas son as unidades que se deron e fan referencia ao que hai na 
programación pulbicada) 
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*Indíquese unicamente as unidades da Programación Didáctica nas que se traballaron as competencias e contidos. 

 

Mediación 

É quen de entre falantes da lingua meta ou doutras linguas, oralmente ou 
por escrito en situacións específicas e complexas, nos ámbitos persoal, 
público académico e profesional, transmitindo con flexibilidade, 
corrección e efiacia unha ampla gama de textos orais e escritos 
complexos.  



2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Observacións e participación en clase, producións  orais e escritas indiviuais e en grupo, probas 
específicas. 

Instrumentos: 
Recollida e rexistro de tarefas, exposicións orais/debates e proba de progreso. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Posibilidades: 
1. A adquisición de aprendizaxes dos obxectivos  xerais imprescindibles nas actividades lingüísticas 
traballadas darán lugar á cualificación holística Apto Non apto. 
2. A avaliacion holística do cumprimento dos obxectivos xerais e da adquisición das competencias 
imprescindibles. 
 
3. A aplicación das grellas de avaliación do nivel  adaptadas  ás competencias e obxectivos 
traballados ata febreiro 

Proba extraordinaria 
de setembro 

Basearase nos obxectivos, competencias e contidos anteriormente descritos. 

 

3. Metodoloxía e actividades durante a docencia non presencial  (recuperación, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades de lingua Comprensión de textos escritos, comprensión de textos orais, produción e coprodución de 
textos escritos, produción e coprodución de textos orais, mediación. Actividades de mediación 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade): 

1. Modo de comunicación: Correo electrónico e Edmodo 
2. Temporalización: Dous días á semana e interacción cotidiana sobre Edmodo 
3. Tarefas de actividades de lingua con enfoque comunicativo e orientado á accción e 

exercicios de repaso de gramática e léxico 
 

Materiais e recursos Arquivos de texto, Arquivos de audio, arquivos de video, ligazóns a materiais na internet, 
material escaneado e pdf 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias, 

se proceder. 

O profesorado informará a través do correo electrónico. 
 
 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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