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1. INTRODUCIÓN 

 

1.1. MARCO LEGAL 

 

Lexislación vixente sobre a que se basea a programación: 

 

- Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, modificada pola Lei orgánica 8/2013, de 9 de 

decembro, para a mellora da calidade educativa. 

 

- Real Decreto 1041/2017, do 22 de decembro, polo que se fixan as esixencias mínimas do nivel 

básico para os efectos de certificación, se estabelece o currículo básico dos niveis intermedio B1, 

intermedio B2, avanzado C1 e avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de réxime especial 

reguladas pola Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, e se estabelecen as equivalencias 

entre as ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas en diversos plans de estudos e as 

deste real decreto. 

 

- Decreto 81/2018, do 19 de xullo, polo que se estabelece o currículo dos niveis básico A1, básico 

A2, intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 e avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de 

réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

- Circular 3/2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, 

pola que se ditan instrucións para a prescrición, admisión, matrícula e organización académica nas 

escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2020-2021. 

 

1.2. O MARCO EDUCATIVO 
 

A Escola Ofcial de Idiomas da Coruña é un centro docente público que imparte as ensinanzas 
de idiomas de réxime especial establecidas no artigo 59 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación (LOE) modifcada pola Lei orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade 
educativa. A fnalidade desta EOI é capacitar ao alumnado, maioritariamente adulto, para o uso 
efectivo das linguas que se imparten e certifcar a súa competencia, co obxectivo de fomentar o 
plurilingüismo entre a poboación, a aprendizaxe e formación permanentes e o respecto e 
recoñecemento da diversidade lingüístca e cultural. 

 
Na Escola Oficial de Idiomas da Coruña, os cursos de linguas están divididos segundo a 

división por niveis proposta no Marco Europeo Común de Referencia para as Linguas (MECRL), 
que no caso concreto da lingua árabe abrangue sete cursos académicos. 
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Os alumnos de árabe desta escola son de procedencias socioculturais, idades e intereses moi 

variados, coa particularidade de que a EOI da Coruña é a única de Galicia que imparte esta lingua 

(desde o nivel A1 ata B2) e para cursar os estudos de árabe os alumnos poden matricularse desde 

os catorce anos de idade. 

 
O ensino no departamento de árabe é presencial, aínda que se pode realizar a matrícula por 

modalidade libre para acadar a certificación dos niveis A2, B1, B2. 

 

 

 

 

2. NIVEL BÁSICO A1 

 

2.1. DESCRICIÓN DO NIVEL  

 

O alumnado que supere o nivel básico A1 será capaz de desenvolverse de forma elemental e 
satisfacer necesidades de tipo inmediato. Igualmente, poderá actuar en situacións moi cotiás 
mediando entre falantes de distintas linguas para facilitar a comunicación. 
 

 O alumnado que acade este nivel disporá das competencias que lle permitan utilizar o idioma, 
oralmente e por escrito, de maneira eficaz e apropiada en situacións comunicativas moi concretas 
e predicibles relativas a necesidades inmediatas e que requiran comprender e producir textos orais 
e escritos moi breves e sinxelos nun rexistro neutro da lingua estándar. 

 
 Unha vez adquiridas as competencias correspondentes ao nivel, o alumnado será capaz de: 
 

• Comprender a información esencial en textos orais moi breves, articulados con moita 
lentitude, claridade e redundancia nunha variedade de lingua estándar, sobre temas moi 
frecuentes ou aspectos do ámbito persoal, sempre que as condicións acústicas sexan boas, 
non existan ruídos de fondo e a mensaxe non estea distorsionada e se poidan utilizar apoios 
visuais, repeticións a ritmo máis lento ou reformulacións. 
 

• Producir e coproducir textos orais moi breves con estruturas moi sinxelas e habituais, 
relativos a necesidades inmediatas e temas moi cotiáns e predicibles, e desenvolverse de 
forma comprensible, aínda que sexan evidentes o acento estranxeiro, as pausas e titubeos 
e sexa necesaria a repetición, reformulación e corrección de frases, así como a colaboración 
da persoa interlocutora para facerse entender. 
 

• Comprender o sentido global e localizar información relevante e predicible en textos escritos 
moi breves e sinxelos, claramente estruturados e en lingua estándar, e que conteñan 
informacións moi sinxelas relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá ou 
información persoal básica, especialmente se contan con apoio visual. 
 

• Producir e coproducir textos escritos moi breves e sinxelos con información moi básica 
relacionada con actividades cotiás e de inmediata necesidade ou información persoal, 
utilizando un repertorio léxico e estrutural moi limitado relacionado con situacións concretas 
e predicibles e os recursos de cohesión e as convencións ortográficas e de puntuación máis 
elementais. 
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• Mediar entre falantes da lingua meta ou doutras linguas en situacións de carácter moi 
habitual nas que se producen intercambios moi sinxelos de información relacionados con 
asuntos moi cotiáns ou con información persoal moi básica. 

 

2.2. OBXECTIVOS 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

• Comprender o esencial en situacións nas que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas 
moi frecuentes que se refiren ao ámbito persoal, sempre que se fale con lentitude e 
claridade. 
 

• Seguir un texto moi breve articulado con claridade, con xeito e con pausas, no que se utilicen 
expresións moi sinxelas e habituais referidas a temas moi coñecidos ou a necesidades 
inmediatas. 
 

• Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lenta e claramente e seguir indicacións 
sinxelas e breves. 
 

• Comprender a información esencial de pasaxes curtas gravadas que traten sobre asuntos 
cotiáns, que estean pronunciadas con lentitude e claridade e que conten con apoio visual ou 
anticipación do tema. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

• Establecer contactos sociais moi breves, de estrutura moi sinxela, utilizando e recoñecendo 
fórmulas habituais de inicio e peche da conversa, tomando a palabra con cortesía. 
 

• Presentarse e intercambiar información básica e sinxela sobre si mesmo/a, e expresar 
gustos e intereses sobre temas moi cotiáns. 
 

• Participar en conversas moi básicas sobre temas predicibles, facendo invitacións e 
propostas e reaccionando adecuadamente ante elas, e expresar sentimentos e opinións de 
forma básica. 
 

• Interactuar para obter ou ofrecer bens e servizos ligados a necesidades inmediatas, sempre 
que se fale amodo e con estruturas moi sinxelas e habituais, e reaccionar adecuadamente. 
 

• Solicitar, mediante preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa interlocutora 
para entender e facerse entender. 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ORAL 
 

• Transmitirlle oralmente a terceiras persoas información moi simple e predicible relativa a 
necesidades inmediatas ou aspectos do ámbito persoal contida en textos orais ou escritos, 
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sempre que estes sexan moi breves e de estrutura moi sinxela, e estean articulados con 
moita lentitude e claridade, e con repeticións. 
 

• Mediar en situacións moi cotiás e familiares, nas que se fale moi lenta e claramente, 
escoitando e transmitíndolle a terceiras persoas información moi simple e predicible, pedindo 
que se reformule o discurso con palabras máis sinxelas, aínda que teña que usar palabras 
soltas ou axudarse de elementos non lingüísticos. 
 

• Repetir a información predicible contida en textos orais ou escritos moi breves e sinxelos 
(letras de cancións ou retrousos, carteis…) coa axuda do dicionario e aínda que poida 
cometer erros na asignación do significado axeitado a algunha palabra. 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
  

• Comprender carteis, letreiros ou textos moi breves e sinxelos que inclúan ou soliciten 
información persoal básica e que conteñan vocabulario moi frecuente. 
 

• Comprender instrucións e indicacións breves relacionadas con actividades e situacións 
cotiás que conteñan información moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual 
(anuncios, menús de restaurantes, folletos…). 
 

• Comprender o sentido global e localizar información relevante en textos moi básicos e 
claramente estruturados relacionados con temas da súa experiencia. 
 

• Comprender información específica e predicible en correspondencia persoal moi breve e 
sinxela. 
 

• Comprender información relevante en noticias moi breves que conten con apoio visual. 
 

• Utilizar estratexias que faciliten a comprensión recorrendo a claves lingüísticas e non 
lingüísticas. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

• Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal. 
 

• Tomar notas a partir dunha información moi sinxela e predicible. 
 

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

• Intercambiar correspondencia persoal breve e moi sinxela sobre temas da vida cotiá. 
 

• Utilizar elementos coñecidos lidos nun texto escrito para elaborar os propios textos, e 
elaborar estes seguindo textos modelo. 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ESCRITA 
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• Repetir a información predicible contida en textos orais ou escritos moi breves e sinxelos 
(letras de cancións ou retrousos, carteis…) coa axuda do dicionario e aínda que poida 
cometer erros na asignación do significado axeitado a algunha palabra. 

 

2.3. COMPETENCIAS E CONTIDOS 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS SOCIOCULTURAIS E SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

 

 

 

• Nocións xerais sobre o Mundo Árabe: 
lingua, historia, cultura, xeografía e 
relixión. 

• Os países árabes. 

• Convencións relativas ao 
comportamento na conversación. 

• A linguaxe corporal: xestos e posturas, 
proximidade física e esfera persoal, 
contacto visual e corporal. 

• Os números árabes e indios. 

• As moedas árabes. 

• Algunhas personalidades árabes. 

• A hospitalidade: a habitación de 
invitados. 

• A kunya. 

• Os tíos maternos e paternos. 

• A expresión de alegría e xúbilo. 

• A separación dos dous sexos en 
espazos públicos.  

• Fórmulas de felicitación na voda.  

• A cortesía na contorna laboral: 
distintas fórmulas para dirixirse a 
alguén ou para despedirse no 
oriente e no occidente árabe. 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS ESTRATÉXICOS 

 

As estratexias de aprendizaxe  

O alumnado poderá: 

• Determinar os requirimentos da tarefa e avaliar os propios coñecementos e recursos 

lingüísticos para desenvolvela. 

• Identificar o tipo de texto para adaptarse á súa comprensión. 

• Distinguir o tipo de comprensión (sentido xeral, información específica…). 

• Formular hipóteses sobre o contido, baseándose nos seus coñecementos. 

• Planificar o desenvolvemento da tarefa tendo en conta a situación de comunicación e o 

obxectivo que se pretende acadar. 

• Planificar a estrutura básica do texto. 

• Ensaiar o texto oral ou escrito. 

• Adecuar de forma básica o texto oral ou escrito á persoa destinataria, ao contexto e á canle. 
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• Aproveitar os coñecementos previos. 

 

As estratexias de comunicación  

 O alumnado poderá: 

• Probar novas expresións. 

• Utilizar estratexias sinxelas para comezar, manter ou rematar unha conversa breve. 

• Cooperar coa persoa interlocutora para facilitar a comprensión mutua. 

• Deducir o significado de palabras ou frases a partir do contexto. 

• Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos ou 

extralingüísticos. 

• Efectuar, de forma básica, as aclaracións e correccións necesarias para compensar 

dificultades e malentendidos na comunicación. 

• Consultar as posibles dúbidas e corrixir os erros. 

• Comprobar hipóteses. 

• Reformular hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

• Memorizar palabras e estruturas novas aprendidas. 

• Valorar se se conseguiron ou non os obxectivos propostos. 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS FUNCIONAIS 
 
 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

Control da comunicación 

• Manifestar comprensión e 
incomprensión. 

• Solicitarlle axuda á persoa 
interlocutora para facilitar a 
comprensión (p. Ex., falar, devagar, 
soletrear, repetir). 

• Preguntar o significado dunha 
palabra ou expresión. 

Usos sociais da lingua 

• Dar a benvida. 

• Saudar e responder ao saúdo. 

• Despedirse. 

• Presentarse ou presentar a alguén. 

• Reaccionar ante quen se presenta. 

• Dirixirse a alguén. 

• Agradecer e responder ao 
agradecemento. 

• Interesarse por persoas.  

Información xeral  

Control da comunicación 

• Manifestar comprensión e 
incomprensión. 

• Pedirlle confirmación da 
comprensión á persoa 
interlocutora. 

• Solicitarlle axuda á persoa 
interlocutora para facilitar a 
comprensión (p. Ex., falar, devagar, 
soletrear, repetir). 

• Preguntar o significado dunha 
palabra ou expresión. 

Usos sociais da lingua 

• Presentarse ou presentar a alguén. 

• Dirixirse a alguén. 

• Pedir desculpas. 

• Felicitar e responder á felicitación.  

• Convidar. 

• Interesarse por persoas. 

Información xeral  



10 

 

• Pedir e dar información sobre datos 
persoais. 

• Pedir e dar información sobre as 
condicións atmosféricas,  lugares, 
datas, prezos e cantidades. 

• Preguntar e dar información sobre 
obxectos. 

• Preguntar ou expresar se existe 
algo. 

• Describir a aula e o entorno. 

• Indicar posesión. 

• Referirse a accións cotiás 
presentes. 

Opinións e valoracións  

• Expresar intereses, preferencias e 
gustos. 

• Afirmar e negar algo. 

• Mostrar acordo e satisfacción. 

• Expresar coñecemento ou 
descoñecemento. 

Petición de instrucións e suxestións  

• Pedir axuda. 

• Pedir e dar información sobre datos 
persoais. 

• Pedir e dar información sobre 
lugares, horarios e actividades. 

• Describir a casa e a cidade. 

• Preguntar ou expresar se existe 
algo e se se sabe unha cousa. 

• Indicar onde e cando ocorre algo. 

• Referirse a accións cotiás 
presentes e pasadas. 

Opinións e valoracións  

• Expresar intereses, preferencias e 
gustos. 

• Afirmar e negar algo. 

• Mostrar acordo e satisfacción. 

• Expresar coñecemento ou 
descoñecemento e seguridade ou 
inseguridade. 

Estados de saúde, sensacións e 
sentimentos 

• Expresar sensacións físicas e 
sentimentos. 

Petición de instrucións e suxestións  

• Pedir axuda, obxectos e servizos. 

• Invitar e reaccionar 
adecuadamente. 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS DISCURSIVOS 
 

Cohesión 

• Eliminación ou substitución de elementos presentes claramente no contexto:    ،هو، ه، هي

. ها..  

• Concordancia e coherencia entre todos os constituíntes da oración. 

• Conectores:   ...ألّن، ولكن، ثّم، بعد ذلك، و، فـ 

• Signos de puntuación básica . 

Marcadores para ordear o discurso 

• Iniciadores do discurso:  يا أستاذ. يا أحمد ، .  

• Reforzo ou adición:   ..وأيضا، كذلك 

• Pedir axuda:  .من فضلك .  
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• Cooperar:  تمام  ..  

• Petición de aclaración:  ...عفوا، ما معنى 

• Reacción e interacción, toma da palabra:  ن، مع األسف..عفوا، آسف، لألسف، ممك   

• Peche textual:  ..طيب، حسنا، مع السالمة 

• Tipos de reaccións esperadas nas situacións e intercambios usuais: تفضل، شكرا     اسمع، 
ه، إن شاء هللا.. جزيال، أيو  

Deíxe 

Referencias nas diferentes situacións de comunicación: uso dos pronomes, demostrativos 
e expresións de tempo e espazo. 
 
Cortesía 

• Expresións para as funcións sociais: ..  شكرا جزيال، تفّضل، من فضلك    

Tipoloxía de textos escritos: 

• Formularios 

• Listaxes 

• Horarios 

• Billetes e entradas 

• Correspondencia persoal e formal (cartas, postais, mensaxes electrónicas…) 

• Cartas de restaurantes e menús 

• Carteis, letreiros e sinais 

• Dicionarios 

• Folletos informativos ou publicitarios 

• Notas e mensaxes 
 

Tipoloxía de textos orais: 

• Conversas cara a cara 

• Conversas telefónicas moi sinxelas 
 

 
 

COMPETENCIAS E CONTIDOS SINTÁCTICOS 
 
 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

 الجملة
 الجملة االسمية 

   التي خبرها اسمالجملة االسمية      

 التي خبرها شبه جملة لجملة االسمية ا    

 الجملة الفعلية  

 االسم  
   لضمائر المنفصلة ا

 الضمائر المتصلة 

 الجملة
 الجملة االسمية 

 التي تدل على الملكية الجملة االسمية     
 النافية الجملة االسمية     
 النافية التي تدل على الملكية الجملة االسمية     
 التي خبرها جملة فعلية الجملة االسمية     

 الجملة الفعلية  

 االسم  
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    ة اإلشار أسماء
 أسماء االستفهام 

 10إلى   0األعداد األصلية: من 
 اسم العلم  

 اسم المكان والزمان  
   ظرف المكان 

   المذكر والمؤنث 
 المفرد، الجمع السالم والمثنى

 لنسبة  ا
 المنادى 

 اإلعراب 
 المعرفة  و لنكرةا

 الفعل
 المضارع المرفوع 

 الحرف
 حروف الجر                                     

 نعم، ال  : ف الجواب وحر
 ال  : حرف النفي

 هل:  حرف االستفهام
 يا :  حروف النداء

   ، ثّم ،  أو و :حروف العطف 
   يا:  النداءحروف 

 

 أسماء الظرف
 أسماء ظروف المكان     

 سماء ظروف الزمان      أ    
 99إلى  11األعداد األصلية: من 

 األوزان األكثر استعماال  :جمع التكسير 
  اإلعراب  

 النعت 
 اإلضافة 

 اإلضافة الحقيقية     
 المطابقة 

 مطابقة اإلشارة للمشار إليه       
 مطابقة النعت للمنعوت      
 مطابقة ضمير الغائب لما عوض     
   اقل مطابقة لغير الع    

 األسماء على وزن "فعّال" 

 الفعل
 الماضي 
 المستقبل 

 الحرف
 حروف الجر                                     

 ما  حرف النفي: 
 الهمزة : حرف االستفهام

 بلى، كال  : ف الجواب وحر
 ف،، لكن، أم    حروف العطف:

 : هيا حروف النداء

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS LÉXICOS 
 
 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

Identificación persoal 

• Nome 

• Enderezo 

• Teléfono  

• Enderezo electrónico  

• Data e lugar de nacemento  

• Idade e sexo 

• Estado civil 

• Orixe e nacionalidade 

• Gustos e hábitos 

Clima, condicións atmosféricas e 

ambiente 

• Estacións do ano 

Vivenda, fogar e contorna 

• Partes da casa  

• A contorna 

• Mobiliario básico 

Relacións familiares e sociais 

• Parentesco 

• Formas de tratamento sinxelo 

Alimentación 

• Alimentos  

• Comidas do día 

• Tipos de comida e bebida 
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• Fenómenos atmosféricos (calor, 
frío, choiva, sol…) 

• Fauna e flora máis común 

Lingua e comunicación  

• Actividades de lingua 
(comprender, falar, repetir…) 

• Metalinguaxe   non   especializada 
(letra, son, frase…) 

Compras e actividades comerciais 

• Prezos, moedas e formas básicas 
de pagamento 

Educación 

• Material e actividades da aula 
 

Compras e actividades comerciais 

• Establecementos comerciais 
(cafetería, restaurante, ultramarinos) 

Saúde e coidados físicos 

• Necesidades corporais (sono, 
fame, cansazo, frío…) 

O traballo 

• Profesión propia e dos achegados 

Viaxes e transportes  

• Lugares de interese público 
(biblioteca, escola, museo) 

• Nomes de países e xentilicios 

• Transporte público (horarios, 
billetes, medios de transporte)  

• Transporte particular 

• Aeroporto 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS FONÉTICO-FONOLÓXICOS E ORTOTIPOGRÁFICOS 
 
 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

 األبجدية  •

،  الهمزة،  التنوين  ،السكون،  الحركات  •

 ،لشدةهمزة الوصل، األلف المحذوفة، ا

 المدة، األلف المقصورة، التاء المربوطة 

 ال   =ل + ا   •

 الحروف الشمسية الحروف القمرية  •

 الهندية  األرقام كتابة  •

 مراجعة المضامين المدروسة •

نطق المرفوع في المثنّى والجمع المذّكر   •

 السالم

 عريف وسط الكالم اة التنطق أد  •

 91إلى  11كتابة األعداد من  •

 ج / ي  •

 

2.4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN  E MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

Sempre que o discurso sexa moi lento e claro, o alumno: 
 

• Comprende os puntos principais e a información esencial do texto, aplicando os aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos máis básicos relativos á vida cotiá, ás condicións de vida, 
ás relacións persoais, á linguaxe corporal e ás convencións sociais das culturas en que se 
usa o idioma. 
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• Recoñece o léxico oral máis básico e de uso máis común relativo a temas moi frecuentes ou 
a necesidades inmediatas e aspectos do ámbito persoal, e pode deducir do contexto e do 
contexto o significado probable de palabras ou frases que descoñece. 
 

• Discrimina os patróns sonoros e de entoación de uso máis común. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Sempre que poida recorrer aos xestos ou se o interlocutor axuda a expresar o que quere dicir, 
o alumno: 

 

• Coñece e utiliza estruturas sintácticas moi sinxelas e de uso moi frecuente para producir 
textos orais moi breves e de estruturas moi sinxelas e habituais, empregando os recursos 
de cohesión máis básicos para enlazar palabras ou grupos de palabras. 
 

• Manexa un repertorio básico de expresións sinxelas e fixas que lle permiten comunicarse de 
forma comprensible, con pausas, titubeos e reformulacións. 
 

• Interactúa de maneira sinxela en intercambios moi breves, articulados de forma lenta e clara, 
facendo preguntas e dando respostas para asegurar a comunicación e usando rutinas 
sinxelas básicas para iniciar e pechar a quenda de palabra, aínda que pode presentar 
algunhas incorreccións que non imposibilitan a comunicación. 
 

• Coñece e utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral moi básico e limitado suficiente 
para dar e obter información sobre temas moi frecuentes ou necesidades inmediatas e 
aspectos do ámbito persoal, utilizando normas básicas e sinxelas de cortesía e expresións 
temporais sinxelas, aínda que pode presentar algunhas incorreccións que non imposibilitan 
a comunicación. 
 

• Pronuncia e entoa de maneira suficientemente clara, aínda que resulte moi evidente o 
acento estranxeiro ou cometa erros que non imposibiliten a comunicación e sexa necesaria 
a colaboración da persoa interlocutora. 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ORAL 
 

Aínda que resúltelle difícil expresar o que quere dicir, o alumno: 
 

• É capaz de actuar tendo en conta os aspectos básicos máis xerais da comunidade de 
falantes, aínda que poida cometer incorreccións no seu comportamento.  
 

• Identifica a información básica e predicible que debe transmitir, aínda que teña que solicitar 
repeticións ou reformulacións e contar coa axuda do dicionario, e poida cometer erros. 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Sempre que o discurso sexa sinxelo, breve, ben estruturado e en lingua estándar, o alumno: 
 

• Sabe aplicar as estratexias máis adecuadas en cada caso para a comprensión dos puntos 
esencias e a información principal do texto. 
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• Comprende o léxico escrito máis básico e de uso máis común relativo a temas moi 
frecuentes ou a necesidades inmediatas e aspectos do ámbito persoal, e pode deducir do 
contexto o significado probable de palabras ou frases que descoñece. 
 

• Recoñece os valores e significados asociados ás convencións de formato, tipográficas, 
ortográficas e de puntuación máis elementais. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Aínda que cometa erros, o alumno: 
 

• Produce textos escritos moi breves e de estruturas moi sinxelas e habituais, por exemplo: 
copiando modelos de textos de características similares ou planificando e ensaiando o texto. 
Para levalo a cabo, utiliza estruturas sintácticas moi sinxelas e de uso moi frecuente e 
emprega os recursos de cohesión textual máis básicos (repetición léxica e conectores moi 
comúns). 
 

• Coñece e utiliza adecuadamente un repertorio léxico escrito moi básico, suficiente para dar 
e obter información sobre temas moi frecuentes ou necesidades inmediatas e aspectos do 
ámbito persoal, aínda que pode presentar algunhas incorreccións que non imposibilitan a 
comunicación. 
 

• Utiliza as regras ortográficas, os signos de puntuación e as convencións formais máis 
elementais. 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ESCRITA 
 

Aínda que cometa erros, o alumno: 
 

• Repite ou reformula o dito de maneira máis sinxela para facerlles máis comprensible a 
mensaxe ás persoas receptoras, podendo axudarse de elementos non lingüísticos ou da 
colaboración doutras persoas.  

 
 
 
 

ADDENDA NIVEL BÁSICO A1 

 

Como consecuencia da pandemia causada polo virus COVID-19 as clases 
presenciais na EOI foron suspendidas a partir de venres 13 de marzo de 2020 e as 
unidades didácticas que desde esa data non se impartiron no curso A1 incorpóranse 
de maneira excepcional neste curso académico 2020-21 como unha addenda á 
programación de A2. 

 

OBXECTIVOS 

 

Actividades de comprensión de textos orais 
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• Captar as ideas principais e a información específica de textos audiovisuais 
e materiais gravados que traten sobre as profesións e o traballo. 

Actividades de produción e coprodución de textos orais 

• Interactuar  en conversas moi sinxelas sobre as profesións e o traballo. 

• Producir un texto moi sinxelo relacionado coas profesións e o traballo.  

Actividades de mediación oral 

• Transmitirlle a terceiras persoas información moi simple e predicible relativa 
ás profesións e o traballo contida en textos moi sinxelos. 

Actividades de comprensión de textos escritos 

• Localizar e comprender información relativa ás profesións e o traballo contida 
en textos narrativos moi sinxelos.  

Actividades de produción e coprodución de textos escritos 

• Escribir textos moi sinxelos que conteña léxico relativo ás profesións a o 
traballo en presente, pasado e futuro. 

• Intercambiar correspondencia persoal breve e moi sinxela sobre temas da 

vida cotiá. 

Actividades de mediación escrita 

• Tomar notas escritas breves e sinxelas para terceiras persoas recollendo 
información relativa ás profesións e o traballo.  
 
 

COMPETENCIAS E CONTIDOS 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS SOCIOCULTURAIS E SOCIOLINGÜÍSTICOS 

• A cortesía na contorna laboral:  distintas fórmulas  para dirixirse a alguén  ou 

para despedirse no oriente e no occidente árabe:  هللا يعطيك العافية، هللا يعطيك 
 الصحة، هللا يعاونك 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS FUNCIONAIS 

• Usos sociais da lingua 

Pedir desculpas 
Pedir permiso por un tempo determinado 

• Información xeral  

Pedir e dar información sobre a profesión e o lugar de traballo 
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Referirse a accións cotiás pasadas. 

• Coñecemento, opinións e valoracións  

Expresar o coñecemento e o descoñecemento 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS DISCURSIVOS 
 

Organización 

• Desenvolvemento do discurso 

لألسف / مع األسف..   على كل حال، على فكرة، لحظة، دقيقة، آسف /   

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS SINTÁCTICOS 
 

 الجملة
 جملة فعلية التي خبرها   الجملة االسمية
 الجملة الفعلية  

 االسم  
 األسماء على وزن "فعّال" 

 الفعل
 الماضي 
 المستقبل 

 الحرف
 ما  حرف النفي: 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS LÉXICOS    

• A profesión 

• O traballo 

• Lugares de traballo 

COMPETENCIAS E CONTIDOS FONÉTICO-FONOLÓXICOS E 
ORTOTIPOGRÁFICOS 

 ج / ي  •

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

Actividades de comprensión de textos orais 

• Consegue entender en textos orais moi sinxelos os datos máis básicos sobre 
as profesións e o traballo. 
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Actividades de produción e coprodución de textos orais 

• Consegue describir oralmente as profesións e o traballo propio e dos seus 
achegados. 

Actividades de mediación oral 

• Consegue transmitirlle oralmente a terceiras persoas información moi simple 
e predicible relativa ás profesións e o traballo contida en textos orais ou 
escritos moi sinxelos, sempre que estes sexan moi breves e de estrutura moi 
sinxela, e estean articulados con moita lentitude e claridade, e con repeticións, 
aínda que teña que usar palabras soltas ou axudarse de elementos non 
lingüísticos. 

Actividades de comprensión de textos escritos 

• Consegue entender textos escritos moi sinxelos básicos sobre as profesións 
e o traballo propio e dos seus achegados 

Actividades de produción e coprodución de textos escritos 

• Consegue describir por escrito a súa profesión e o seu traballo. 

• Escribe correspondencia persoal que trate aspectos relacionados coa súa 
experiencia persoal. 

Actividades de mediación escrita 

• Consegue repetir a información predicible contida en textos orais ou escritos 
moi breves e sinxelos sobre as profesións e o traballo coa axuda do dicionario 
e aínda que poida cometer erros na asignación do significado axeitado a 
algunha palabra. 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. NIVEL BÁSICO A2 

 

3.1. DESCRICIÓN DO NIVEL A2 

 

 O alumnado que supere o nivel básico A2 será capaz de levar a cabo tarefas simples e cotiás 
sobre cuestións coñecidas e habituais. Igualmente, poderá actuar en situacións cotiás de 
comunicación mediando entre falantes de distintas linguas que non poidan comprenderse de forma 
directa. 
 
 O alumnado que acade este nivel disporá das competencias que lle permitan utilizar o idioma, 
oralmente e por escrito, de maneira eficaz e apropiada en actividades comunicativas sinxelas e 
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habituais relativas a necesidades inmediatas e que requiran comprender e producir textos breves 
que conteñan expresións e estruturas básicas e termos sinxelos de lingua estándar.  
 

Unha vez adquiridas as competencias correspondentes ao nivel, o alumnado será capaz de: 
 

• Comprender o sentido xeral e a información relevante en textos orais breves e sinxelos 
articulados con claridade e lentitude nunha variedade de lingua estándar, que traten de 
necesidades inmediatas, temas cotiáns e coñecidos cos que se estea moi familiarizado/a ou 
experiencias persoais e predicibles, sempre que non existan ruídos de fondo e se poidan 
utilizar apoios visuais, repeticións ou reformulacións.  
 

• Producir e coproducir textos orais breves con estruturas básicas e habituais, adecuadas á 
situación e ás persoas interlocutoras, referidos a asuntos da vida cotiá, e desenvolverse de 
forma comprensible e clara, aínda que resulten evidentes o acento estranxeiro, as pausas e 
titubeos, e sexa necesaria a repetición, a paráfrase e a cooperación dos/as interlocutores/as 
para manter a comunicación. 
 

• Comprender o sentido global e localizar información relevante e predicible en textos escritos 
breves e sinxelos, ben estruturados e en lingua estándar, relacionados con temas cotiás, 
especialmente se contan con apoio visual. 
 

• Producir e coproducir textos escritos breves e sinxelos sobre aspectos cotiáns e temas 
predicibles relacionados coa experiencia persoal, utilizando un repertorio léxico e estrutural 
limitado e básico e os recursos de cohesión e as convencións ortográficas e de puntuación 
elementais. 
 

• Mediar entre falantes da lingua meta ou doutras linguas en situacións de carácter habitual 
nas que se producen intercambios moi sinxelos de información relacionados con asuntos 
cotiáns ou con información persoal básica. 

 

3.2. OBXECTIVOS 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

• Comprender frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas e 
temas cos que se estea moi familiarizado/a, sempre que se fale de xeito pausado e ben 
articulado. 
 

• Comprender o sentido xeral e a información específica predicible de conversas básicas 
sobre temas cotiáns, e identificar un cambio de tema. 
 

• Comprender o significado global e as informacións relevantes de mensaxes gravadas 
sinxelas que relaten experiencias persoais e predicibles, articuladas lentamente e nunha 
linguaxe estándar. 
 

• Comprender a información esencial en exposicións e presentacións públicas breves e 
sinxelas, referidas a temas habituais e coñecidos. 
 

• Comprender o sentido xeral e a información esencial predicible de textos audiovisuais 
sinxelos, cando exista o apoio de imaxes moi redundantes. 
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ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

• Desenvolverse nas relacións sociais habituais de xeito sinxelo pero eficaz, utilizando e 
recoñecendo fórmulas habituais de inicio e peche da conversa, tomando a palabra con 
cortesía, utilizando expresións básicas moi habituais adecuadas á situación e ás persoas 
interlocutoras. 
 

• Desenvolverse en actividades habituais e transaccións e xestións cotiás, sinxelas, propias 
de situacións e temas coñecidos, facéndose entender ofrecendo ou solicitando información 
básica. 
 

• Describir nun monólogo, de forma breve e sinxela, accións, persoas, lugares e obxectos, 
respondendo a preguntas breves e sinxelas dos/as oíntes, se llas repiten e se lle axudan 
coas respostas. 
 

• Expoñer plans e formular hipóteses, de forma breve e sinxela, en conversas informais 
relacionadas con asuntos cotiáns, e expresar de forma breve a opinión, as crenzas ou as 
suxestións sobre un tema coñecido. 
 

• Solicitar a colaboración da persoa interlocutora e utilizar estratexias para asegurar a 
comunicación. 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ORAL 
 

• Transmitirlle oralmente a terceiras persoas información específica e relevante relativa a 
temas cotiáns, necesidades inmediatas ou aspectos do ámbito persoal contida en textos 
orais ou escritos, sempre que estes sexan breves e de estrutura sinxela, e estean articulados 
con lentitude e claridade, aínda que necesite consultar algunha palabra. 
 

• Transmitirlle oralmente a terceiras persoas a información relativa a temas moi habituais 
contida en gráficos e imaxes moi sinxelas, como mapas meteorolóxicos, aínda que sexan 
evidentes as pausas, os titubeos e as reformulacións. 
 

• Mediar en situacións moi cotiás, nas que o discurso se articule con lentitude e claridade, 
escoitando e comprendendo, aínda que sexa preciso pedir repeticións ou reformulacións, 
transmitindo o sentido xeral e a información esencial e dando e pedindo opinión sobre 
algunhas ideas concretas. 
 

• Resumir brevemente a información máis relevante de textos orais moi sinxelos e breves, 
articulados con lentitude, claramente estruturados e que conten con apoio visual e cun léxico 
de uso moi frecuente, relativos a temas cotiáns ou necesidades inmediatas, sempre que 
poida axudarse de xestos, imaxes ou expresións doutras linguas e poida cometer erros que 
non dificulten a comprensión. 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

• Comprender frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas e 
temas cos que se estea moi familiarizado/a, sempre que se fale de xeito pausado e ben 
articulado. 
 

• Comprender o sentido xeral e a información específica predicible de conversas básicas 
sobre temas cotiáns, e identificar un cambio de tema. 
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• Comprender o significado global e as informacións relevantes de mensaxes gravadas 
sinxelas que relaten experiencias persoais e predicibles, articuladas lentamente e nunha 
linguaxe estándar. 
 

• Comprender a información esencial en exposicións e presentacións públicas breves e 
sinxelas, referidas a temas habituais e coñecidos. 
 

• Comprender o sentido xeral e a información esencial predicible de textos audiovisuais 
sinxelos, cando exista o apoio de imaxes moi redundantes. 
 

• Utilizar estratexias que faciliten a comprensión recorrendo a claves lingüísticas e non 
lingüísticas. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

• Intercambiar información concreta e sinxela sobre aspectos cotiáns e habituais nos 
diferentes ámbitos de actividade social. 
 

• Describir de forma sinxela lugares, obxectos e persoas, e narrar experiencias relacionadas 
con temas cotiáns. 
  

• Intercambiar correspondencia breve e sinxela, sobre temas predicibles relacionados coa 
experiencia persoal, nun rexistro axeitado á situación de comunicación. 
 

• Utilizar elementos coñecidos lidos nun texto escrito para elaborar os propios textos, e 
organizar estes de acordo con textos modelo. 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ESCRITA 
 

• Resumir brevemente a información máis relevante de textos escritos moi sinxelos e breves, 
articulados con lentitude, claramente estruturados e que conten con apoio visual e cun léxico 
de uso moi frecuente, relativos a temas cotiáns ou necesidades inmediatas, sempre que 
poida axudarse de xestos, imaxes ou expresións doutras linguas e poida cometer erros que 
non dificulten a comprensión. 
 

• Tomar notas moi breves e sinxelas para terceiras persoas en enunciados ou intervencións 
moi breves e claramente estruturados, sempre que o tema sexa familiar e se conte coa 
axuda de distintos recursos (dicionarios, Internet…). 

 

3.3. COMPETENCIAS E CONTIDOS 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS SOCIOCULTURAIS E SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

• Estrutura e relacións sociais e 
familiares. 

• As moedas árabes. 
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• As convencións sociais e as 
fórmulas de cortesía na familia e no 
traballo. 

• A cidade árabe. A casa tradicional e 
os espazos públicos. O café. 

• Algunhas personalidades árabes. 

• A distribución do día e a rutina diaria: 
horarios e costumes, actividades de 
lecer, etc. 

• As principais festividades, 
celebracións e tradicións no mundo 
árabe. 

• Felicitacións nas celebracións 
relixiosas, invitacións, regalos. 

• A vestimenta tradicional nos países 
árabes. 

• Pratos tradicionais árabes. O lícito 
na alimentación no Islam. 

• O sistema sanitario. 

• Transporte (o taxi particular e o 
colectivo, vehículos con licenzas 
VTC). 

• As expresións relixiosas máis 
comúns na fala. 

• Os calendarios no mundo árabe. 

• Os pilares do Islam. 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS ESTRATÉXICOS 

 

As estratexias de aprendizaxe 

 

O alumnado poderá: 

• Determinar os requirimentos da tarefa e avaliar os propios coñecementos e recursos 

lingüísticos para desenvolvela. 

• Identificar o tipo de texto para adaptarse á súa comprensión. 

• Distinguir o tipo de comprensión (sentido xeral, información específica…). 

• Formular hipóteses sobre o contido, baseándose nos seus coñecementos. 

• Planificar o desenvolvemento da tarefa tendo en conta a situación de comunicación e o 

obxectivo que se pretende acadar. 

• Planificar a estrutura básica do texto. 

• Ensaiar o texto oral ou escrito. 

• Adecuar de forma básica o texto oral ou escrito á persoa destinataria, ao contexto e á canle. 

• Aproveitar os coñecementos previos. 

 

As estratexias de comunicación  

 O alumnado poderá: 

• Probar novas expresións. 

• Utilizar estratexias sinxelas para comezar, manter ou rematar unha conversa breve. 

• Cooperar coa persoa interlocutora para facilitar a comprensión mutua. 

• Deducir o significado de palabras ou frases a partir do contexto. 
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• Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos ou 

extralingüísticos. 

• Efectuar, de forma básica, as aclaracións e correccións necesarias para compensar 

dificultades e malentendidos na comunicación. 

• Consultar as posibles dúbidas e corrixir os erros. 

• Comprobar hipóteses. 

• Reformular hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

• Memorizar palabras e estruturas novas aprendidas. 

• Valorar se se conseguiron ou non os obxectivos propostos. 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS FUNCIONAIS 
 
 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

Control da comunicación:  

• Manifestar comprensión e falta 
de comprensión. 

• Pedirlle confirmación da 
comprensión á persoa 
interlocutora. 

• Preguntar o significado dunha 
palabra ou expresión.  

Usos sociais da lingua:  

• Saudar e despedirse. 

• Presentarse ou presentar a 
alguén. 

• Dirixirse a alguén.  

• Pedir desculpas. 

• Agradecer. 

• Felicitar.  

• Propoñer, aceptar e rexeitar 
invitacións.  

 
Información xeral:  

• Expresar posesión. 

• Expresar a existencia. 

• Describir obxectos e lugares. 

• Describir a casa e a cidade. 

• Pedir e indicar direccións. 

• Pedir y dar información sobre a 
localización dun lugar xeográfico. 

• Referirse a accións cotiás 
presentes y futuras. 

 

Opinións e valoracións:  

Control da comunicación:  

• Reformular unha palabra ou 
expresión para facilitar a 
comprensión.  

Usos sociais da lingua:  

• Interesarse por persoas.  

• Reaccionar ante unha 
información con expresións que 
manifesten o sentimento 
adecuado á situación.  

• Iniciar e concluír unha conversa 
telefónica moi sinxela. 

Información xeral:  

• Describir persoas e obxectos. 

• Comparar persoas e cousas. 

• Pedir e dar información sobre 
prezos, cantidades. 

• Expoñer proxectos e formular 
hipóteses.  

• Referirse a accións cotiás 
presentes, futuras e pasadas. 

Coñecemento, opinións e valoracións:  

• Expresar intereses  

• Valorar un feito. 

• Expresar gustos e   preferencias. 

• Pedir e expresar opinións. 

• Xustificar de maneira moi sinxela 
unha opinión ou unha actividade 

• Expresar estados de ánimo. 

• Expresar o que necesítase. 
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• Expresar coñecemento ou 
descoñecemento. 

• Expresar gustos e   preferencias. 
 

 

Petición de instrucións e suxestións:  

• Pedir e ofrecer axuda, obxectos e 
servizos. 

• Suxerir unha actividade.  

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS DISCURSIVOS 

 

Cohesión 
 

• Concordancia e coherencia entre todos os constituíntes da oración. 

 
Organización 
 

• Marcadores para ordear o discurso: 

- Inicio do discurso:  أوال، في البداية 

- Desenvolvemento do discurso:  ..ثانيا، ثالثا.. بعد ذلك، وأيضا   

- Peche do discurso:  أخيرا، في النهاية   

• Reaccións esperadas nas situacións e intercambios usuais: ال      ما شاء هللا،  دقيقة،  لحظة،  

.. واجب  شكر على    

• Reacción e interacción, toma da palabra:  ..مع األسف، على فكرة، على كل حال  

• Conectores de uso frecuente:   ..لذلك، عندما، حيث 
• Pronomes e outros recursos básicos para retomar un elemento do discurso. 

 

Deíxe 
 

• Uso de referencias nas diferentes situacións de comunicación: uso dos pronomes, 
demostrativos e expresións de tempo e espazo. 

 

Cortesía 
 

• Expresións para as función sociais: ..حضرتك، لو سمحت 

 

 

Tipoloxía de textos escritos: 
 

• Anuncios publicitarios  

• Formularios  

• Listaxes  

• Etiquetas de produtos e embalaxes  

• Folletos informativos ou publicitarios  
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• Biografías  

• Correspondencia persoal e formal (cartas, postais, mensaxes electrónicas...)  

• Cartas de restaurantes e menús  

• Carteis, letreiros e sinais  

• Axendas e diarios  

• Textos sinxelos e breves  

• Informacións meteorolóxicas  

• Notas e mensaxes  

• Instrucións sinxelas  

• Programacións de radio e televisión  

• Receitas de cociña moi sinxelas  

• Carteleiras de espectáculos  
 
 
Tipoloxía de textos orais:  
 

• Conversas cara a cara  

• Conversas telefónicas sinxelas  

• Instrucións e anuncios  

• Presentacións públicas  

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS SINTÁCTICOS 
 

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

 

 الجملة

 الجملة االسمية  
 الجملة االسمية مع كان     

  الجملة الفعلية 

 االسم

 أسماء الخمسة  
 ة د الترتيبياعد األ

 التمييز 
 المصدر

 اإلضافة الحقيقية 
 المضاف بـأكثر من عنصر 

 اسم الفاعل  
 اسم المفعول 

 

 الجملة

 التعجب 
 الجملة الموصولة  

 االسم

 اسم اللون 
 اسم التفضيل  

 االسم الموصول  
  اسم التصغير 

 اسم المّرة 
   من  قليل / من كثير  بعض،: أسماء تدل على الكمية

   نفس، كل  :التوكيد 
 جمع غير عاقل 

 الفعل
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 لفعال

 المستقبل: سـ + المضارع المرفوع 
 المنصوب   المضارع

 المستقبل: لن + المضارع المنصوب  نفي

 األمر

 الحرف

   لن  : حرف النفي
 ظروف الزمان 
 أن، أالّ، كي، لـ، : حروف النصب 

 الفعل أعجب 
 الماضي 

 نفي الماضي 

 المضارع المجزوم 

 الحرف

 بلى، كال، أجل : أحرف الجواب 
   ال + اسم 

 .. بل، حتى   :حروف العطف 
   لم، الم األمر : حروف الجزم

 حروف إّن وأّن وألّن + الضمائر 
 لسببية الفاء ا

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS LÉXICOS 
 

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

 

 

 

Traballo 

• Formación e experiencia laboral  

Educación 

• Tipos de estudos 

• Centros de ensino 

Vivenda, fogar e contorna 

• A vivenda 

• As direccións  

Ciencia e tecnoloxía 

• Aparellos de uso cotián  
(electrodomésticos…) 

Bens e servizos 

• Bancos e caixeiros automáticos 

Actividades cotiás:  

• Costumes e horarios 

Tempo libre e ocio 

• Afeccións e intereses 

• Actividades culturais 

• Actividades de lecer 

Relacións humanas e sociais 

• Actos sociais: festas (aniversarios, 
casamentos…), reunións 

Identificación persoal 

• Descrición física 

• Descrición persoal: carácter, 
preferencias, crenzas 

• Estados de ánimo, sentimentos  

Compras e actividades comerciais 

• Comida 

• Roupa  

Alimentación 

• Gastronomía árabe 

• Materiais e utensilios 

• Tipos de establecementos: cafés, 
restaurantes… 

Saúde e coidados físicos 

• Partes do corpo 

• Saúde e enfermidade 

• Estado físico (dor, malestar) 

Bens e servizos 

• Servizos médicos 

• Policía  

Información e medios de 
comunicación 

• Noticias sinxelas 
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• Correspondencia informal  
 Viaxes e transportes 

• Aloxamento (hotel) 

• Documentación (pasaporte, tarxeta 
de inmigración) 

• Equipaxe 

• Vacacións 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS FONÉTICO-FONOLÓXICOS E ORTOTIPOGRÁFICOS 
 
 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

 لمدروسةمراجعة المضامين ا •

 الكلمات الدخيلة كتابة  •

 عالمات الترقيم  •

 نطق التاء المربوطة عند اإلضافة  •

 ان / ًا  •

 كتابة الهمزة  •

 خط الطباعة وخط اليد  •

 بـ، لـ، كـ  •

 حذف حرف  •

 المختصرات األكثر شيوعا: إلخ..  •

 

3.4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Sempre que o discurso sexa lento e claro, o alumno: 

 
• Coñece e aplica á comprensión do sentido xeral e da información esencial do texto, 

extraendo claves para interpretalo, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos 
relativos á vida cotiá, ás condicións de vida, ás relacións persoais e ás convencións sociais 
das culturas en que se usa o idioma. 
 

• Recoñece o léxico oral básico e de uso común relativo a temas frecuentes ou a necesidades 
inmediatas e aspectos do ámbito persoal, e pode deducir do contexto e do contexto o 
significado probable de palabras ou frases que descoñece. 
 

• Discrimina os patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis común, e 
comprende os significados e intencións comunicativas xerais asociados a eles. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

Sempre que o interlocutor axude a expresar o que quere dicir, o alumno: 
 

• Produce textos orais moi breves e de estruturas sinxelas e habituais, utilizando estruturas 
sintácticas sinxelas e de uso frecuente, recursos de cohesión textual básicos e 
procedementos sinxelos para reformular a mensaxe e reparar a comunicación. 
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• Manexa un repertorio básico de expresións sinxelas e fixas que lle permiten comunicarse de 
forma comprensible, con pausas, titubeos e reformulacións. 
 

• Interactúa de maneira sinxela en intercambios breves, articulados de forma lenta e clara, 
facendo preguntas e dando respostas para asegurar a comunicación e usando rutinas 
habituais para iniciar e pechar a quenda de palabra, aínda que pode presentar algunhas 
incorreccións que non imposibilitan a comunicación. 
 

• Coñece e utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral básico suficiente para dar e obter 
información sobre temas frecuentes ou necesidades inmediatas e aspectos do ámbito 
persoal, utilizando normas básicas e sinxelas de cortesía e expresións temporais sinxelas, 
aínda que pode presentar algunhas incorreccións que non imposibilitan a comunicación. 
 

• Pronuncia e entoa de maneira suficientemente clara, aínda que resulte evidente o acento 
estranxeiro ou cometa erros que non imposibiliten a comunicación e sexa necesaria a 
colaboración da persoa interlocutora. 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ORAL 
 

Aínda que lle custe expresar o que quere dicir, o alumno: 
 

• É capaz de actuar tendo en conta os aspectos básicos xerais da comunidade de falantes, 
aínda que poida cometer incorreccións no seu comportamento.  
 

• Identifica, en conversas nas que participa e textos orais, aplicando as estratexias necesarias, 
a información clave que debe transmitir, así como as intencións básicas dos/as emisores/as 
e receptores/as cando este aspecto é relevante. 
 

• Repite ou reformula o dito de maneira máis sinxela para facerlle máis comprensible a 
mensaxe ás persoas receptoras, podendo axudarse de elementos non lingüísticos ou da 
colaboración doutras persoas. 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Sempre que o discurso sexa sinxelo, breve, ben estruturado e en lingua estándar, o alumno: 

 
• Comprende o sentido xeral e a información esencial do texto. 

 
• Comprende o léxico escrito básico e de uso común relativo a temas frecuentes ou a 

necesidades inmediatas e aspectos do ámbito persoal, e pode deducir do contexto e do 
contexto o significado probable de palabras ou frases que descoñece. 
 

• Recoñece os valores e significados asociados ás convencións de formato, tipográficas, 
ortográficas e de puntuación de uso máis común. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Aínda que cometa erros, o alumno: 
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• Produce textos escritos breves e de estruturas moi sinxelas e habituais, p.ex. copiando 
modelos de textos de características similares ou planificando e ensaiando o texto. Para 
levalo a cabo, utiliza estruturas sintácticas sinxelas e de uso frecuente e emprega os 
recursos de cohesión textual básicos (repetición léxica e conectores moi comúns). 
 

• Coñece e utiliza adecuadamente un repertorio léxico escrito básico suficiente para dar e 
obter información sobre temas frecuentes ou necesidades inmediatas e aspectos do ámbito 
persoal, aínda que pode presentar algunhas incorreccións que non imposibilitan a 
comunicación. 
 

• Utiliza as regras ortográficas, os signos de puntuación e as convencións formais de uso máis 
común. 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ESCRITA 
 

Aínda que cometa erros, o alumno: 

 
• Identifica, en textos escritos sinxelos, aplicando as estratexias necesarias, a información 

clave que debe transmitir, así como as intencións básicas dos/as emisores/as e 
receptores/as cando este aspecto é relevante. 
 

• Toma notas moi breves coa información necesaria que considera importante trasladarlles ás 
persoas destinatarias, podendo facer preguntas sinxelas para obter esta información. 
 

 

 

 

 

4. NIVEL INTERMEDIO B1 

 

 

4.1. DESCRICIÓN DO NIVEL  
 

O alumnado que supere o nivel intermedio B1 poderá comunicarse en situacións cotiás 
(traballo, estudos, ocio…) e en contextos de lingua previsible, nun rexistro neutro –aínda que vacile, 
faga pausas e cometa algún erro– cunha razoable corrección, certa seguridade e eficacia; 
comprenderá sen dificultade os puntos principais de textos orais e escritos claros en lingua estándar 
en situacións coñecidas; será quen de producir textos sinxelos nos que xustifique brevemente 
opinións, pida aclaracións, explique brevemente un problema… 
 

O alumnado que acade este nivel disporá dun coñecemento básico da lingua, gozará dun 
repertorio amplo de estruturas morfosintácticas sinxelas e dominará o léxico común dos contextos 
comunicativos habituais e frecuentes. 
 
 Unha vez adquiridas as competencias correspondentes ao nivel, o alumnado será capaz de: 
 

• Comprender o sentido xeral, as ideas principais e os detalles relevantes dun discurso breve 
ou de extensión media sobre temas coñecidos, cunha estrutura clara, articulado con nitidez 
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en lingua estándar e a velocidade lenta, transmitido por calquera canle, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e se poida volver escoitar. 
 

• Producir e coproducir descricións sinxelas e realizar breves discursos presentados como 
unha secuencia de elementos nos que se responda a preguntas ou se confirmen 
informacións sinxelas sobre temas da vida cotiá, do ámbito académico e da súa 
especialidade profesional, cun grao razoable de corrección e fluidez que permitan manter a 
interacción, aínda que sexa evidente o acento estranxeiro e as pausas para planificar o 
discurso.  
 

• Comprender o esencial, os puntos principais e os detalles relevantes, en textos breves ou 
de extensión media que traten asuntos cotiáns, habituais ou do seu interese, escritos en 
lingua estándar, cunha estrutura clara e ben organizados desde o punto de vista da forma 
e do contido. Extraer información concreta, incluso de carácter técnico, se esta é sinxela, e 
identificar a idea principal e algúns detalles específicos. 
 

• Producir e coproducir textos breves e sinxelos sobre temas cotiáns ou da súa especialidade, 
suficientemente estruturados e adecuados ao contexto (destinatario/a, situación, propósito) 
en secuencias lineais, onde conte experiencias sinxelas relacionadas con acontecementos 
reais ou imaxinados, onde se xustifiquen opinións ou se expliquen plans. 

 

 

 

4.2. NIVEL INTERMEDIO B1.1 

 

 

4.2.1.  OBXECTIVOS 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

• Comprender  as  principais  ideas e a información específica predicible dunha conversa 
articulada  con claridade e en lingua estándar nas que se traten temas cotiáns relacionados 
coa vida persoal, afeccións, compras, estudos, viaxes o tempo de lecer. 
 

• Comprender  en  liñas  xerais  presentacións  sinxelas  e  breves  sobre temas coñecidos 
sempre que se desenvolvan cunha pronuncia clara e en lingua estándar. 
 

• Comprender informacións referidas a transaccións (aloxamento, alimentación, compras) 
articuladas con claridade e en lingua estándar. 
 

• Captar as ideas principais e a información xeral predicible de textos audiovisuais e outro 
material gravado sinxelo que traten temas coñecidos cando se articulen con lentitude e 
claridade e en lingua estándar. 
 

• Utilizar estratexias que faciliten a comprensión, por exemplo, axudarse dos acenos, da 
entoación, extrapolar do contexto o significado de termos descoñecidos e deducir o 
significado das oracións, sempre que sexan temas do seu coñecemento. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
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• Iniciar, manter e terminar conversas sinxelas cara a cara sobre temas cotiáns, de interese 
persoal e que sexan pertinentes para a vida diaria (por exemplo, familia, viaxes…). 
 

• Desenvolverse en transaccións comúns da vida cotiá como son as viaxes, o aloxamento, o 
restaurante, as compras, etc., ofrecendo ou solicitando información básica. 
 

• Intercambiar información de forma sinxela sobre persoas, obxectos, lugares e 
acontecementos que lle son familiares. 
 

• Contar experiencias persoais pasadas de forma sinxela. 
 

• Expresar crenzas, opinións, acordos e desacordos en conversas informais relacionadas con 
asuntos cotiáns. 
 

• Facer breves exposicións previamente ensaiadas sobre temas coñecidos. 
 

• Dar información xeral sobre un asunto de saúde. 
 

• Solicitar a colaboración da persoa interlocutora e empregar estratexias para iniciar, manter 
e rematar unha conversa.  

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ORAL 

 

• Transmitirlle oralmente a terceiras persoas información específica e relevante relativa a 
temas cotiáns coñecidos, necesidades inmediatas ou aspectos do ámbito persoal contida en 
textos orais ou escritos, sempre que estes sexan breves e de estrutura sinxela, e estean 
articulados con lentitude e claridade. 
 

• Transmitirlle oralmente a terceiras persoas a información relativa a temas moi habituais 
contida en gráficos e imaxes sinxelas, aínda que sexan evidentes as pausas, os titubeos e 
as reformulacións. 
 

• Mediar en situacións moi cotiás, nas que o discurso se articule con certa lentitude e 
claridade, aínda que sexa preciso pedir repeticións ou reformulacións, transmitindo o sentido 
xeral e a información esencial e dando e pedindo opinión sobre algunhas ideas concretas. 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

• Localizar e comprender información relevante contida en folletos de divulgación, anuncios 
publicitarios e guías turísticas redactadas en lingua estándar. 
 

• Comprender textos narrativos sinxelos e ben estruturados sobre temas coñecidos do seu 
campo de interese en lingua estándar. 
 

• Comprender descricións claras e directas de persoas e lugares en lingua estándar. 
 

• Comprender o contido de correspondencia persoal usual sinxela que relate 
acontecementos ou describa sentimentos e desexos, en lingua estándar e nun rexistro 
informal. 
 

• Comprender mensaxes electrónicas sinxelas de carácter persoal escritas con claridade en 
lingua estándar. 
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• Comprender instrucións sinxelas, que poidan ter axuda de soporte visual, contidas en 
medicamentos, etc.  
 

• Utilizar estratexias que faciliten a comprensión, por exemplo, extrapolar do contexto o 
significado de termos descoñecidos e deducir o significado das oracións, axudarse de 
materiais de consulta, etc. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

• Encher cuestionarios, formularios e, en xeral, os tipos de impresos máis habituais. 
 

• Escribir notas, apuntes breves que transmiten información sinxela.  
 

• Redactar textos curtos narrativos sinxelos sobre experiencias relacionadas con temas 
cotiáns. 
 

• Describir de forma sinxela lugares, obxectos e persoas. 
 

• Redactar resumos moi breves sobre feitos concretos. 
 

• Escribir correspondencia persoal breve e sinxela sobre temas relacionados coa experiencia 
persoal. 
 

• Conseguir comunicar as ideas principais que se queren transmitir empregando calquera 
recurso dispoñible. 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ESCRITA 

• Tomar notas escritas breves e sinxelas para terceiras persoas recollendo os puntos e os 
aspectos máis relevantes durante unha intervención breve, directa e claramente estruturada, 
nunha variedade estándar da lingua, sempre que o tema sexa coñecido. 
 

• Resumir por escrito brevemente os puntos principais expresados en conversas, entre dúas 
ou máis persoas interlocutoras, claramente estruturadas, articuladas con certa lentitude e 
nunha variedade estándar da lingua, sobre temas coñecidos.  

 

4.2.2. COMPETENCIAS E CONTIDOS 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS SOCIOCULTURAIS E SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

 

 

 

• Estrutura social e relacións entre os 
seus membros (familia, amizade, 
sexo, xeracións, descoñecidos). 

• Convencións relativas ao 
comportamento na conversación. 

• As etapas escolares no mundo árabe. 
Horarios e costumes relacionadas co 
estudo. 

• A correspondencia. 
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• A hospitalidade nos países árabes. 

• A acampada libre 

• Medios de transporte: o taxi 
compartido. 

• Clasificación dos países árabes. 

• Os mercados árabes. O regateo. 

• As vestimentas tradicionais no mundo 
árabe. 

• Nomes dos alimentos e bebidas 
tradicionais do mundo árabe segundo 
a área xeográfica 

• Pratos típicos árabes. Hábitos na 
mesa. O lícito na alimentación. 
Receitas. 

• Fórmulas para desexar boa viaxe. 

• Os animais no mundo árabe. 

• A variedade climática. 

• Hábitos de saúde e hixiene 

• A media lúa vermella. 

• As viaxes de peregrinación á Meca. 

• Convencións nas visitas: 
puntualidade, agasallos de cortesía, 
vestimenta.  

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS ESTRATÉXICOS 

 

As estratexias de aprendizaxe  

O alumnado poderá: 

 

• Explicar o que se sabe, como se aprendeu e dirixir a aprendizaxe para seguir aprendendo.  

• Definir as propias necesidades e intereses ao aprender a lingua e contrastalos cos doutros 

compañeiros.  

• Analizar e contrastar as experiencias positivas e negativas na aprendizaxe da lingua. 

• Planificar a propia aprendizaxe establecendo os seu propios obxectivos a curto e a longo 

prazo. 

• Organizar o material de aprendizaxe cos instrumentos de apoio necesarios (manuais, 

caderno de aprendizaxe, descritores para a auto avaliación). 

• Autoavaliar o propio proceso detectando os erros e os logros nas tarefas.  

• Coñecer a finalidade das actividades realizadas na aula. 

• Utilizar todos os medios ao seu alcance (Internet, axuda doutros/as falantes...). 

• Valorar a rendibilidade dos recursos dispoñibles dentro e fose da aula. 

• Repetir, recoñecer e usar modelos de lingua etc. 

• Relacionar a información nova con coñecementos previos. 

• Deducir e establecer relacións entre as linguas coñecidas. 
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• Resumir para comprender e producir textos orais ou escritos. 

 

As estratexias de comunicación  

 O alumnado poderá: 

 

• Activar e procurar coñecementos previos sobre a lingua, a situación, os contidos, as 

persoas...; informarse se hai axudas visuais etc. 

• Identificar o tipo de texto para adaptarse á súa comprensión. 

• Activar os propios coñecementos e experiencias para prever o que se vai a oír ou ler. 

• Tomar conciencia do que se quere aprender: do contido xeral, da información específica, 

da información polo miúdo 

• Establecer hipóteses e inferir outros tipos de informacións a partir de elementos paratextuais 

(entoación, velocidade…) e extratextuais (imaxes, gráficos, fotografías…). 

• Restablecer e anticipar posicións en relación ao que segue no texto (palabra, frase, 

resposta…). 

• Formular hipóteses sobre o contido, a partir da situación, o tema e o contexto.  

• Reformular hipóteses sobre o contido e o contexto a partir da comprensión de novos 

elementos do propio texto, utilizando o seu coñecemento e experiencias. 

• Ter unha actitude positiva, de éxito, para a comprensión de mensaxes. 

• Asegurar a comprensión, repetir o comprendido, preguntar sobre o dito, volver escoitar o 

texto tendo en conta determinados aspectos. 

• Solicitar repeticións, pedir que se explique unha palabra clave, dicir que non se entendeu. 

• Recoñecer as dificultades de comprensión, debido a posibles factores de distorsión, á 

velocidade coa que se expresa etc. 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS FUNCIONAIS 

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

Control da comunicación 

• Manifestar comprensión e 
incomprensión. 

• Pedir confirmación ao interlocutor. 

Usos sociais da lingua 

• Presentarse e presentar a outros. 

• Saudar e despedirse. 

• Agradecer. 

• Ofrecer algo, aceptalo e rexeitalo. 

• Propoñer, aceptar e rexeitar 

Control da comunicación 

• Pedir confirmación ao interlocutor. 

• da súa comprensión. 

• Pedir repetición, aclaración o 
explicación dunha información. 

Usos sociais da lingua 

• Presentarse e presentar a outros. 

• Saudar e despedirse de maneira 
formal. 

• Agradecer. 
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invitacións.  

• Pedir, conceder e denegar permiso. 

• Pedir axuda. 

• Dar unha orde. 

Información xeral  

• Describir persoas desde o punto 
de vista físico e o estado de ánimo. 

• Pedir e dar información sobre datos 
persoais, lugares e actividades. 

• Expresar posesión. 

• Informar sobre os plans doutro. 

• Pedir e dar información sobre 
prezos, cantidades. 

• Pedir y dar información sobre a 
localización dun lugar xeográfico. 

• Pedir algo, aceptar a petición e 
rexeitala. 

• Interesarse, informar e anunciar 
sobre un acontecemento pasado. 

Coñecemento, opinións e valoracións  

• Preguntar por obxectivos e 
proxectos. 

• Expresar o desexo de facer algo. 

• Pedir e expresar opinións. 

• Expresar a dúbida. 

• Expresar gustos, intereses e   
preferencias. 

• Expresar suxestións. 

• Dar un consello. 

Organización do discurso 

• Dirixirse a alguén segundo a idade 
e a xerarquía. 

• Iniciar a intervención en situacións 
informais. 

• Reaccionar e cooperar na 
interacción. 

• Anunciar o peche do discurso e 
pechalo. 

• Relacionar e unir o discurso. 

• Recoñecer e axustarse á estrutura 
das cartas, dos e-mail, das 
tarxetas, etc...  

• Utilizar as convencións propias dos 
textos que se manexan. 

 

• Reaccionar con expresións que 
amosen o sentimento adecuado á 
situación: sorpresa, alegría, pena. 

Información xeral  

• Pedir e dar información sobre datos 
persoais académicos, lugares e 
actividades. 

• Describir lugares. 

• Indicar direccións. 

• Dar indicacións para facer algo. 

• Comparar persoas e cousas. 

• Describir o tempo. 

• Pedir e ofrecer servizos. 

Coñecemento, opinións e valoracións  

• Mostrar acordo e desacordo, total 
ou parcial. 

• Expresar e contrastar opinións. 

• Expresar a intención ou o desexo 
de facer algo. 

• Preguntar por obxectivos e 
proxectos. 

• Expresar un obxectivo. 

• Expresar unha valoración. 

• Expresar o interese por algo. 

• Pedir e dar un consello. 

• Expresar o que é necesario e 
necesítase. 

• Expresar sensacións físicas e de 
saúde. 

• Mostrar interese polo estado físico  
de alguén. 

• Xustificar unha opinión o unha 
acción. 

• Expresar o descoñecemento. 

Organización do discurso 

• Pedir, tomar e ceder a palabra. 

• Reaccionar e cooperar na 
interacción. 

• Anunciar o peche do discurso e    

pechalo. 

• Relacionar e unir o discurso. 

• Introducir un tema en situacións 
informais. 

• Recoñecer e axustarse á estrutura 
das cartas, dos e-mail, das 
tarxetas, etc...  

• Utilizar as convencións propias dos 
textos que se manexan. 



36 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS DISCURSIVOS 

 

Cohesión 

• Manter o tema con repeticións intencionadas, elipses, substitución de nomes por pronomes, 
adverbios ou expresións con valor anafórico, procedementos léxicos: sinónimos, 
hiperónimos de vocabulario frecuente ou  a través dun dos termos que entran na definición.  

 

• Coherencia da temporalidade da forma verbal no discurso.  
 

• Conectores mais frecuentes del nivel.   

Organización 

• Inicio do discurso 

- Introdución do suxeito: ..أما... فـ .  

- Iniciadores do discurso:  أوال، هل تعرف..؟ 
- Focalización (orde de palabras, uso de partícula أّن/ إنّ :)   

• Desenvolvemento do discurso 

- Secuenciación أوال، ف، ثم، بعد ذلك، أخيرا، حتّى، و / ف.. لم.. بعد.. :   

- Exemplificación:    مثل، مثال.. 

- Reforzo ou adición:   ..وأيضا، كذلك، إّن. كأّن، تماما، بدون شك، باإلضافة إلى 

- Contraste ou oposición:    .. بل، لم ... بل، لن ... بل، بالعكس..لكن، ال.  

- Marcadores para contextualizar no espazo e no tempo: حاليا، حيث، أثناء..     

- Perífrases: على... أن، في حاجة إلى..     

• Conclusión do discurso: 

- Peche textual: وأخيرا..     

- Resumo: وبعد كل هذا..      

• Desenvolvemento do discurso oral 

- Toma, mantemento e cesión da quenda de palabra:   عفوا، في رأي، تفضل ماذا
اء السببية، تابع، بشكل عام، من  تقول، بالنسبة لـ،  ممكن، أليس..؟ / أال...؟ لو / إذا، الف

لمحتملا  
- Apoio e demostración de entendemento :    ،أليس  نعم، طيب، حسنا، مفهوم، أنا موافق

 كذلك؟، لَم ال؟، طبعا،  ضروري؟، أنت متأكد؟، بكل تأكيد، أكيد.. 
- Comprobación de que se entendeu a mensaxe هل فهمت؟، مفهوم؟.. :     

- Petición de aclaración:  سر لي؟، كرر،  ة أخرى من فضلك، هل تفعفوا، ما معنى...؟، مر
 أعد.. 

- Petición de conformidade:   ..هل أنت موافق؟، ألست موافق؟، أليس هكذا/كذلك؟ 

- Tipos de reaccións esperadas nas situacións e intercambios usuais : 

اسمع، تفضل، تسلم/سلم على.. / هللا يسلمك، شهية   شكرا جزيال، ال شكر على واجب، 
ممنوع، إن شاء هللا، يعني، يا سالم!، ال أرغب في،  طيبة، صحتين/ على قلبك، مستحيل،  

حظ لك،    ، يا لسوء الحظ، ال !هللا يخليك، هذا من لطفك، وهللا!، بالتوفيق  بسيط/سهل،  األمر
 على حساب..  يا مسكين،يا للخسارة، 
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Deíxe 

• Referencias nas diferentes situacións de enunciación (conversación, chat, carta, etc.) e no 
discurso diferido e no relato: uso dos pronomes, demostrativos e expresións de tempo e 
espazo. 

 
Cortesía 

• Expresións para as funcións sociais:  

يمكن   هل  هل تستطيع أن..؟، أود أن.. سمحت، سامحني، اسمح لي، أريد أن..،شكرا جزيال، لو  
 . أن..؟، ليس... بل، من األفضل أن 

• Respostas cooperativas:  ..بكل سرور، طبعا، تحت أمرك، كما تريد  
 

Tipoloxía de textos orais: 

• Anuncios publicitarios  

• Instrucións e indicacións 

• Conversas formais e informais 

• Entrevistas académicas, consultas médicas 

• Enquisas 

• Audiovisuais: telexornais, documentais, material gravado 

• Presentacións  

• Cancións 

 

Tipoloxía de textos escritos: 

• Anuncios publicitarios e anuncios por palabras 
• Correspondencia persoal: cartas, emails, notas e mensaxes 
• Informes, resumos e esquemas 
• Textos literarios: relatos breves, poemas 
• Tiras cómicas  

• Documentos oficiais: formularios, impresos 
• Documentos comerciais: facturas, cartas comerciais 
• Catálogos 
• Guións 
• Dicionarios  
• Adiviñas 

COMPETENCIAS E CONTIDOS SINTÁCTICOS 

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

 الجملة
 الجملة الفعلية 

 الفعل + الفاعل + المفعول به         

 االسم
 "ني"  : الضمير المتصل

 الجملة

 الجملة االسمية في صيغة المستقبل: يكون 
 المضارع المرفوع  الجملة الظرفية: عندما + 

 + المستقبل / األمر                    

 االسم
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 اسم الوحدة: "ة" 
 المزيد للفعل المصدر 

 الفعل
 المضارع المرفوع المستقبل: سـ/سوف + 

 المزيدة لألفعال المضارع 
 المضارع المنصوب  

 المضارع المجزوم 
 األمر

 + المضارع المجزوم  نفي األمر: ال        
 الماضي 
 المزيدةلألفعال  الماضي       
 نفي الماضي: لم + المضارع المجزوم              

 أفعال اإلرادة: أراد، فّضل، وّد  
 أفعال الظّن: ظّن، فّكر 

 الحرف
 حرفا االستقبال: سـ، سوف 

 حروف النصب: أن  
 لم، ال الناهية   حروف الجزم: 

  ال النافية للجنس 

 قد
 : قد + الماضي حرف يفيد التحقيق        

 قد + المضارع حرف يفيد التشكيك:        

 الضمائر المتصلة 
 الضمائر المتصلة مع أعضاء  استعمال       
 الجسم       

 اسم الفاعل  
 تركيب اسم الفاعل للفعل المجرد والمزيد       

 اسم المفعول 
 تركيب اسم المفعول للفعل المجرد والمزيد       

 ي محل  ف استعمال اسم الفاعل واسم المفعول 
 الصفة        

 ظروف الزمان تدل على التردد
 "االسم على وزن "فعالن

شر إلى الالنهاية األرقام الترتيبية من الحادي ع  

 الفعل
 المضارع المنصوب 

 الوجوب:        
 يجب + )على + ضمير( +            

 المضارع المنصوب  +أن                    
 على + ضمير + أن +            

 المضارع المنصوب                     
 الفعل المعتل: األمر 

 الحرف
 حروف النصب: لن، كي، ل 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS LÉXICOS 

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

Identificación persoal 

• Datos persoais  

• Biografías 

 

Relacións humanas e sociais 

• A familia 

• Os amigos 

• Formas de tratamento 

Tempo libre e actualidade 

• Afeccións  

Viaxes e transportes  

Educación 

• A matrícula 

• Nomes de materias 

• Títulos e diplomas 

• Os estudios universitarios 
 

 
Relacións humanas e sociais 

• Correspondencia informal 

Clima, condicións atmosféricas e 
ambiente 
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• Os medios de transporte 

• Planificación das vacacións  

Alimentación 

• As comidas diarias 

• Produtos alimentarios 

• Características de comidas e de  

• bebidas 

• O restaurante 

Compras e actividades comerciais 

• Relacións co persoal comercial 

• As compras no zoco: tendas e 
produtos 

• Cualificativos para o medio         
ambiente 

• Natureza 

• Animais 

Saúde e coidados físicos 

• Os síntomas (febre, dor),         
enfermidades e tratamentos 

• As medicinas 

• O médico e a farmacia 

Viaxes e transportes  

• Partes da cidade 

• Direccións 

• Planificación  das  viaxes  ligadas 
ao turismo (axencia de viaxes,        
monumentos, etc.) 
 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS FONÉTICO-FONOLÓXICOS E ORTOTIPOGRÁFICOS 

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

 د / ذ  •

 د / ض  •

 ت / ط  •

 ز/ س  •

 س / ص  •

حذف األلف في صيغة الماضي في   •

 بعض األفعال 

 كتابة الهمزة في بداية الكلمة •

 كتابة المدَّة  •

 ذ/ظ •

 ع / ء  •

 ج / ز  •

 في اإلضافة  "ة"نطق   •

 وسط الكلمةهمزة في  كتابة ال •

 كتابة الهمزة في آخر الكلمة  •

الحروف المتصلة بالكلمة: ك / و/ ب/   •

 ل

 األمر  كتابة الفعل األجوف في صيغة •

 

4.2.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 
Sempre que o discurso sexa relativamente lento, claro, ben estruturado e en lingua estándar, o 

alumno: 

 

• Comprende o que se lle di nunha conversación cotiá sinxela na que se traten temas cotiáns 
relacionados coa vida persoal, afeccións, compras, estudos, viaxes, tempo de lecer, etc. 
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• Identifica e comprende o esencial de conversas que abordan transaccións e xestións cotiás, 
sempre que sexan temas coñecidos. 
 

• Comprende en liñas xerais o máis importante de presentacións breves e sinxelas, sempre 
que o tema lle sexa coñecido. 
 

• Comprende os puntos principais en textos audiovisuais e outro material gravado sinxelo que 
traten temas coñecidos. 
 

• Comprende os detalles esenciais de mensaxes gravadas sinxelas e anuncios públicos. 
 

• Comprende e identifica palabras e ideas clave proporcionadas tanto polo texto coma polas 
imaxes que o ilustran, inferindo o significado de termos a partir do contexto lingüístico e dos 
coñecementos que se poidan ter do tema, doutras linguas e das características do medio no 
que aparece a información. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 
Aínda que ás veces resúltelle difícil expresar o que quere dicir e necesite de certa cooperación 

por parte dos seus interlocutores, e aínda que resulten evidentes as pausas para planear o discurso 
ou corrixir erros, o alumno: 

 

• Inicia, mantén e termina conversas sinxelas cara a cara sobre temas cotiáns, de interese 
persoal e que sexan pertinentes para a vida diaria (por exemplo, familia, viaxes…). 
 

• Desenvólvese de forma sinxela nas transaccións de servizos: consultorio médico, nunha 
axencia de viaxes, no zoco, no restaurante, etc., ofrecendo ou solicitando información 
básica. 
 

• Intercambia información de forma sinxela sobre persoas, obxectos, lugares e 
acontecementos que lle son familiares. 
 

• Expresa gustos, crenzas, opinións, acordos e desacordos en conversas informais 
relacionadas con asuntos cotiáns. 
 

• Conta experiencias persoais pasadas de forma sinxela. 
 

• Fai breves exposicións previamente ensaiadas sobre temas coñecidos. 
 

• Describe o seu estado de saúde. 
 

• Transmite de forma sinxela o lido en textos escritos breves, utilizando algunhas palabras e 
a orde do texto orixinal. 
 

• Solicita a colaboración da persoa interlocutora e emprega estratexias para iniciar, manter e 
rematar unha conversa.  
 

• Pronuncia e entoa de xeito intelixible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro ou 
cometa erros de pronuncia -sempre que non interrompan a comunicación- e os/as 
interlocutores/as teñan que solicitar repeticións de cando en vez. 
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ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ORAL 

 
Aínda que ás veces resúltelle difícil expresar o que quere dicir e resulten evidentes as pausas 

para planear o discurso ou corrixir erros, o alumno: 

 

• Pode facilitar a comprensión entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas 
transmitindo información sinxela. 
 

• Pode facilitar a interacción entre persoas coñecidas no ámbito persoal e público, aínda que 
sexa preciso pedir repeticións ou reformulacións. 
 

• Repite ou reformula o dito de maneira máis sinxela para facerlle máis comprensible a 
mensaxe ás persoas receptoras, podendo axudarse de elementos non lingüísticos ou da 
colaboración doutras persoas. 
 

• Identifica, aplicando as estratexias necesarias, a información clave que debe transmitir, así 
como as intencións básicas dos emisores e receptores cando este aspecto é importante. 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
Sempre que o discurso sexa sinxelo, breve, ben estruturado e en lingua estándar, o alumno: 

 

• Localiza e comprende información que lle interesa en anuncios publicitarios, folletos 
ilustrados, etc, sobre actividades de lecer, educación, saúde, viaxes e compras. 
 

• Comprende o argumento de textos narrativos curtos sobre temas coñecidos do seu campo 
de interese. 
 

• Atopa, sempre que poida volver ler, información específica en textos que traten temas da 
vida cotiá.    
 

• Comprende correspondencia persoal na que se describan feitos e exprésense plans, 
sentimentos e desexos. 
 

• Comprende notas ou mensaxes con información e indicacións relacionadas coa vida cotiá. 
 

• Comprende instrucións sinxelas, que poidan ter axuda de soporte visual, contidas en 
medicamentos, etc. 
 

• Comprende léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns ou relacionados cos 
seus intereses persoais, e pode deducir polo contexto os significados dalgunhas palabras e 
expresións que descoñece. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
Aínda que cometa algúns erros, o alumno: 

 

• Enche cuestionarios e formularios achegando información sobre os seus datos persoais, 
educación, intereses e coñecementos específicos. 
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• Toma notas breves durante unha actividade de aula en lingua estándar, sempre que o tema 
sexa coñecido e o discurso se formule dun modo sinxelo e se articule con claridade. 
 

• Redacta textos curtos narrativos sinxelos sobre experiencias relacionadas con temas 
cotiáns. 
 

• Describe de forma sinxela lugares, obxectos e persoas. 
 

• Redacta resumos moi breves sobre un acontecemento e di que pasou, onde e cando. 
 

• Escribe correspondencia persoal que trate aspectos da vida cotiá: á súa familia, estudos, 
viaxes, afeccións, etc, pedindo ou dándolles noticias e narrando acontecementos. 
 

• Utiliza, nunha carta breve, fórmulas e expresións sinxelas para saudar, dirixirse ao lector, 
expresar agradecemento, preguntar ou pedir algo e despedirse. 
 

• Escribe textos sinxelos e coherentes para expresar opinións en correspondencia informal. 
 

• Utiliza, de xeito adecuado para facerse bastante comprensible, os signos de puntuación 
elementais e as regras ortográficas básicas, así como as convencións formais máis 
habituais de redacción de textos, tanto en soporte papel como dixital. 
 

• Consegue comunicar as ideas principais que se queren transmitir empregando calquera 
recurso dispoñible. 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ESCRITA 

 
Aínda que cometa algúns erros, o alumno: 

 

• Toma notas breves coa información necesaria que considera importante trasladarlles ás 
persoas destinatarias. 
 

• Identifica e reelabora por escrito a información básica ou complementaria que necesita e 
transmite a mensaxe con relativa claridade e eficacia.  

 

 

 

ADDENDA NIVEL INTERMEDIO B1.1 

 

Como consecuencia da pandemia causada polo virus COVID-19 as clases 
presenciais na EOI foron suspendidas a partir de venres 13 de marzo de 2020 e as 
unidades didácticas que desde esa data non se impartiron no curso B1.1 incorpóranse 
de maneira excepcional neste curso académico 2020-21 como unha addenda á 
programación de B1.2. 

 

OBXECTIVOS 
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Actividades de comprensión de textos orais 

• Captar as ideas principais e a información específica de textos audiovisuais 
e materiais gravados que traten sobre a saúde e as indicacións de direccións. 

• Comprender as principais ideas dunha conversa que trate sobre a saúde e as 
indicacións de direccións. 

 

Actividades de produción e coprodución de textos orais 

• Desenvolverse en transaccións comúns da vida cotiá relacionadas coa saúde 
(a consulta do médico, a farmacia, o hospital...). 

• Interactuar  en conversas cara a cara  sobre a saúde e as indicacións de 
direccións. 

• Contar experiencias persoais relacionadas coa saúde.  

 

Actividades de mediación oral 

• Transmitirlle oralmente a terceiras persoas información relevante contida en 
anuncios de saúde. 

 

Actividades de comprensión de textos escritos 

• Comprender textos narrativos sinxelos ben estruturados sobre o tema da 
saúde e as indicacións de direccións. 

• Localizar e comprender información relevante contida en folletos de 
divulgación e anuncios publicitarios sobre a saúde. 

 
 

Actividades de produción e coprodución de textos escritos 
 

• Redactar textos curtos narrativos relacionados coa temática da saúde e as 
indicacións para chegar a unha dirección. 

• Escribir correspondencia persoal breve e sinxela sobre temas relacionados 
coa experiencia persoal. 

 

Actividades de mediación escrita 

• Tomar notas escritas breves e sinxelas para terceiras persoas recollendo os 
puntos e os aspectos máis relevantes durante unha intervención breve sobre 
un tema de saúde o indicacións para chegar a unha dirección.  

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS SOCIOCULTURAIS E SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 

• Hábitos de saúde e hixiene 
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• A media lúa vermella 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS FUNCIONAIS 
 

• Control da comunicación 

Pedir repetición, aclaración o explicación dunha información 

• Usos sociais da lingua 

Reaccionar con expresións que amosen o sentimento de sorpresa, alegría e pena 

• Información xeral  

Pedir e dar información sobre lugares e actividades 
Indicar direccións para chegar a lugares 
Dar indicacións para facer algo 
Pedir e ofrecer servizos 

• Coñecemento, opinións e valoracións  

Expresar e contrastar opinións 
Expresar os mellores desexos e reaccionar nestas situacións 

  Pedirlle a alguén que faga algo 
Expresar o que é necesario e necesítase 
Expresar sensacións físicas e de saúde 
Mostrar interese polo estado físico  de alguén 
Expresar o coñecemento e o descoñecemento 
Reaccionar ante un suceso ou noticia 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS DISCURSIVOS 

 

Organización 

• Desenvolvemento do discurso 

Marcadores para contextualizar no espazo e no tempo:  ..حاليا،عندما، بعدما  

Perífrasis: على... أن، في حاجة إلى..      

• Conclusión do discurso: 

Resumo: وبعد كل هذا..       

• Desenvolvemento do discurso oral 

Apoio e demostración de entendemento:    ..أنت متأكد؟، بكل تأكيد، أكيد  

Tipos de reaccións esperadas nas situacións e intercambios usuais: وهللا!، ال حظ  لك 

 من المستحيل، األمر بسيط/سهل..   يا مسكين،يا للخسارة،  يا لسوء الحظ، 
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COMPETENCIAS E CONTIDOS SINTÁCTICOS 
 

 الجملة  •
 المضارع المرفوع + المستقبل / األمر   +الجملة الظرفية: عندما 

 االسم •
 الضمائر المتصلة 

 مع أعضاء الجسم المتصلة الضمائر استعمال       

 الفعل  •
 المضارع المنصوب 

 لـ / لكي + المضارع المنصوب        
 المضارع المنصوب  +يجب + )على + ضمير ( + أن   -الوجوب:        

 على + ضمير + أن + المضارع المنصوب  -                  
 الفعل المعتل: األمر 

 الحرف •
 حروف النصب: كي، ل 

COMPETENCIAS E CONTIDOS LÉXICOS 
 

• Saúde e coidados físicos 

Os síntomas (febre, dor), enfermidades e tratamentos 
As medicinas 
O médico e a farmacia 

• Viaxes e transportes  

Partes da cidade 
Direccións 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS FONÉTICO-FONOLÓXICOS E 
ORTOTIPOGRÁFICOS 

 افة في اإلض "ة"نطق   •

 األمر  كتابة الفعل األجوف في صيغة •

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

Actividades de comprensión de textos orais 

• Identifica e comprende os puntos principais dos textos gravados sobre a 
temática da saúde e as indicacións de direccións. 

• Comprende a información principal dunha conversa sobre o estado de saúde 
e as indicacións de direccións, aínda que teña que pedir aclaracións. 
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Actividades de produción e coprodución de textos orais 

• Inicia, mantén e termina conversas sinxelas sobre o estado de saúde e as 
indicacións de direccións. 

• Realiza con éxito a transacción que quería realizar no ámbito da saúde (na 
consulta médica, na farmacia…). 

• Describe o seu estado de saúde. 

 

Actividades de mediación oral 

 

• Informa oralmente a terceiras persoas sobre o esencial do que ve nunha 
imaxe ou nun anuncio publicitario relacionado coa saúde. 

 

Actividades de comprensión de textos escritos 

• Localiza palabras e comprende a información básica que lle interesa dentro 
dos textos da temática da saúde e as indicacións de direccións.  

• Comprende a información básica que lle interesa dentro dun folleto de 
divulgación ou anuncio publicitario. 

 

Actividades de produción e coprodución de textos escritos 

• Escribe correspondencia persoal que trate aspectos relacionados coa saúde 
e as direccións. 

• Redacta textos curtos narrativos sinxelos sobre experiencias relacionadas 
coa saúde e as direccións. 

 

Actividades de mediación escrita 

 

• Anota os puntos claves que lle permiten reproducir a liña argumental da 

exposición sobre un problema de saúde o de indicacións para chegar a unha 

dirección. 
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4.3. NIVEL INTERMEDIO B1.2  

 

4.3.1.   OBXECTIVOS 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

• Comprender  as  principais  ideas e a información específica predicible dunha conversa 
articulada  con claridade e en lingua estándar nas que se traten temas cotiáns relacionados 
co traballo, o entorno e as actividades de lecer (actividades culturais, deportivas e 
vacacións). 
 

• Comprender anuncios e mensaxes que conteñan instrucións de uso frecuente no ámbito 
público e profesional expresadas en linguaxe habitual. 
 

• Captar as ideas principais e a información xeral predicible de textos audiovisuais sinxelos 
gravados que traten temas coñecidos cando se articulen con lentitude e claridade e en 
lingua estándar. 
 

• Comprender informacións referidas á procura de traballo, articuladas con claridade e en 
lingua estándar. 

• Utilizar estratexias que faciliten a comprensión, por exemplo, axudarse dos acenos, da 
entoación, extrapolar do contexto o significado de termos descoñecidos e deducir o 
significado das oracións, sempre que sexan temas do seu coñecemento. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

• Iniciar, manter e terminar conversas sinxelas cara a cara, espontaneamente e con certa 
seguridade, que traten temas cotiáns, de interese persoal e que sexan pertinentes para a 
vida diaria, (por exemplo viaxes, actividades de lecer, traballo e celebracións). 
 

• Desenvolverse en transaccións referidas a viaxes, traballo, etc, ofrecendo ou solicitando 
información básica. 
 

• Intercambiar información de forma sinxela sobre persoas, lugares e acontecementos que 
lle son familiares. 
 

• Expresar crenzas, opinións, acordos e desacordos en conversas informais relacionadas 
con asuntos cotiáns. 
 

• Facer breves exposicións previamente ensaiadas sobre temas coñecidos.  

 

• Dar información xeral sobre un asunto de traballo, viaxes, actividades de lecer o 
identificación persoal. 
 

• Solicitar información simple relacionada con cuestións laborais. 
 

• Solicitar a colaboración da persoa interlocutora e empregar estratexias para iniciar, manter 
e rematar unha conversa.  

 



48 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ORAL 

 

• Transmitirlle oralmente a terceiras persoas información específica e relevante relativa a 
temas cotiáns coñecidos, necesidades inmediatas ou aspectos do ámbito persoal contida en 
textos orais ou escritos, sempre que estes sexan breves e de estrutura sinxela, e estean 
articulados con lentitude e claridade. 
 

• Transmitirlle oralmente a terceiras persoas a información relativa a temas moi habituais 
contida en gráficos e imaxes sinxelas, aínda que sexan evidentes as pausas, os titubeos e 
as reformulacións. 
 

• Mediar en situacións moi cotiás, nas que o discurso se articule con certa lentitude e 
claridade, aínda que sexa preciso pedir repeticións ou reformulacións, transmitindo o sentido 
xeral e a información esencial e dando e pedindo opinión sobre algunhas ideas concretas. 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

• Localizar e comprender información relevante contida en folletos de divulgación, anuncios 
publicitarios, anuncios de traballo ou actividades de lecer redactadas en lingua estándar. 

 

• Comprender textos narrativos sinxelos e ben estruturados sobre temas coñecidos do seu 
campo de interese en lingua estándar. 
 

• Comprender descricións claras e directas de lugares e actividades de lecer (deportes, 
festividades...) en lingua estándar. 
 

• Comprender o contido de correspondencia persoal usual sinxela que relate 
acontecementos festivos  ou de lecer ou describa sentimentos e desexos, en lingua 
estándar e nun rexistro informal. 
 

• Comprender mensaxes electrónicas sinxelas de carácter persoal escritas con claridade en 
lingua estándar. 
 

• Utilizar estratexias que faciliten a comprensión, por exemplo, extrapolar do contexto o 
significado de termos descoñecidos e deducir o significado das oracións, axudarse de 
materiais de consulta, etc. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

• Cubrir cuestionarios, formularios e, en xeral, os tipos de impresos máis habituais. 
 

• Escribir notas, apuntes breves que transmitan información sinxela. 
 

• Redactar textos curtos narrativos sinxelos sobre experiencias relacionadas con temas 
cotiáns. 
 

• Describir de forma sinxela lugares, e persoas. 
 

• Redactar resumos moi breves sobre feitos concretos. 
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• Escribir correspondencia persoal breve e sinxela sobre temas relacionados coa experiencia 
persoal. 
 

• Conseguir comunicar as ideas principais que se queren transmitir empregando calquera 
recurso dispoñible. 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ESCRITA 

 

• Tomar notas escritas breves e sinxelas para terceiras persoas recollendo os puntos e os 
aspectos máis relevantes durante unha intervención breve, directa e claramente estruturada, 
nunha variedade estándar da lingua, sempre que o tema sexa coñecido. 
 

• Resumir por escrito brevemente os puntos principais expresados en conversacións, entre 
dúas ou máis persoas interlocutoras, claramente estruturadas, articuladas con certa 
lentitude e nunha variedade estándar da lingua, sobre temas coñecidos.  

 

4.3.2    COMPETENCIAS E CONTIDOS 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS SOCIOCULTURAIS E SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 
 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

 

 

 

• Establecemento  e mantenemento de  
contacto no mundo árabe. 

• Fórmulas para desexar parabéns 
sobre as diferentes festividades 
árabes, aniversarios… 

• Manifestaciones culturais relacionadas 
coas festividades relixiosas 

• Os meses do calendario musulmán.  

• A separación de sexos no mundo 
árabe 

• A cidade árabe e os seus servizos. 

• Fórmula de saúdo e despedida nas 
cartas. 

• Expresión axeitada de sentimentos: 
entusiasmo,   sorpresa,   gabanza... 

• Locutorios públicos e internet.  

• Os visados no mundo árabe. 

• A amizade entre homes. 

• Deportes mais populares no mundo 
árabe. 

• Música, teatro, baile e festas culturais 
árabes. 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS ESTRATÉXICOS 

 

As estratexias de aprendizaxe  

O alumnado poderá: 
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• Explicar o que se sabe, como se aprendeu e dirixir a aprendizaxe para seguir aprendendo.  

• Definir as propias necesidades e intereses ao aprender a lingua e contrastalos cos doutros 

compañeiros.  

• Analizar e contrastar as experiencias positivas e negativas na aprendizaxe da lingua. 

• Planificar a propia aprendizaxe establecendo os seu propios obxectivos a curto e a longo 

prazo. 

• Organizar o material de aprendizaxe cos instrumentos de apoio necesarios (manuais, 

caderno de aprendizaxe, descritores para a autoavaliación). 

• Autoavaliar o propio proceso detectando os erros e os logros nas tarefas.  

• Coñecer a finalidade das actividades realizadas na aula. 

• Utilizar todos os medios ao seu alcance (internet, axuda doutros/as falantes...). 

• Valorar a rendibilidade dos recursos dispoñibles dentro e fose da aula. 

• Repetir, recoñecer e usar modelos de lingua etc. 

• Relacionar a información nova con coñecementos previos. 

• Deducir e establecer relacións entre as linguas coñecidas. 

• Resumir para comprender e producir textos orais ou escritos. 

 

As estratexias de comunicación  

 O alumnado poderá: 

 

• Activar e procurar coñecementos previos sobre a lingua, a situación, os contidos, as 

persoas...; informarse se hai axudas visuais etc. 

• Identificar o tipo de texto para adaptarse á súa comprensión. 

• Activar os propios coñecementos e experiencias para prever o que se vai a oír ou ler. 

• Tomar conciencia do que se quere aprender: do contido xeral, da información específica, 

da información polo miúdo 

• Establecer hipóteses e inferir outros tipos de informacións a partir de elementos paratextuais 

(entoación, velocidade…) e extratextuais (imaxes, gráficos, fotografías…). 

• Restablecer e anticipar posicións en relación ao que segue no texto (palabra, frase, 

resposta…). 

• Formular hipóteses sobre o contido, a partir da situación, o tema e o contexto.  

• Reformular hipóteses sobre o contido e o contexto a partir da comprensión de novos 

elementos do propio texto, utilizando o seu coñecemento e experiencias. 

• Ter unha actitude positiva, de éxito, para a comprensión de mensaxes. 

• Asegurar a comprensión, repetir o comprendido, preguntar sobre o dito, volver escoitar o 

texto tendo en conta determinados aspectos. 

• Solicitar repeticións, pedir que se explique unha palabra clave, dicir que non se entendeu. 
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• Recoñecer as dificultades de comprensión, debido a posibles factores de distorsión, á 

velocidade coa que se expresa etc. 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS FUNCIONAIS 
 

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

Control da comunicación 

• Manifestar comprensión e 
incomprensión 

• Pedir confirmación ao interlocutor 
da súa comprensión 

• Pedir repetición, aclaración o 
explicación dunha información 

• Rectificar e corrixir 

• Mediar entre dous ou máis persoas 

Usos sociais da lingua 

• Presentarse e presentar a outros 

• Saudar e despedirse 

• Agradecer 

• Felicitar e reaccionar a iso 

• Ofrecer algo, aceptalo e rexeitalo 

• Propoñer, aceptar e rexeitar 
invitacións  

• Pedir  algo, concedelo e rexeitalo 

• Desculparse 

• Alertar 

• Pedir axuda 

Información xeral  

• Describir obxectos e utensilios 

• Pedir e dar información sobre datos 
persoais, lugares e actividades 

• Pedir indicacións e dalas 

• Preguntar sobre o coñecemento o 
descoñecemento de algo 

• Expresar o coñecemento sobre 
algo 

• Pedir algo, aceptar a petición e 
rexeitala 

• Interesarse, informar e anunciar 
sobre un acontecemento  

• Concertar unha cita 

Coñecemento, opinións e valoracións  

• Preguntar e expresar estados 
persoais e sentimentos: sorpresa, 
alegría, tristeza, esperanza, 
axitación, enfado, apatía. 

• Expresar loanza 

• Preguntar por obxectivos e 

Control da comunicación 

• Pedir confirmación ao interlocutor 
da súa comprensión 

• Pedir repetición, aclaración o 
explicación dunha información 

• Mediar entre dous o máis persoas 

Usos sociais da lingua 

• Presentarse e presentar a outros 

• Saudar e despedirse de maneira 
formal 

• Agradecer 

• Reaccionar con expresións que 
amosen o sentimento adecuado á 
situación: interese, sorpresa, 
alegría, pena... 

• Alertar 

• Pedir permiso 

Información xeral  

• Pedir e dar información sobre datos 
persoais académicos, lugares e 
actividades 

• Describir o carácter de persoas 

• Pedir e ofrecer servizos 

• Pedir indicacións para facer algo e 
dalas 

• Contar acontecementos ocorridos 
no presente 

• Contar acontecementos ocorridos 
no pasado 

Coñecemento, opinións e valoracións  

• Mostrar acordo e desacordo, total 
ou   parcial 

• Expresar e contrastar opinións 

• Expresar o desexo de facer algo 

• Preguntar e expresar estados 
persoais e sentimentos: sorpresa, 
alegría, tristeza, axitación, 
gabanza. 

• Expresar obxectivos e proxectos 

• Expresar unha valoración 

• Expresar as preferencias 

• Expresar admiración 
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proxectos 

• Expresar o que é necesario e 
necesítase para facer algo 

• Expresar o desexo de facer algo 

• Pedir e expresar opinións 

• Expresar o acordo ou desacordo 
con algo ou alguén 

• Interesarse por algo ou alguén 

Organización do discurso 

• Dirixirse a alguén segundo a idade 
e a xerarquía 

• Iniciar a intervención en situacións 
informais 

• Reaccionar e cooperar na 
interacción 

• Anunciar o peche do discurso e 
pechalo 

• Relacionar e cohesionar o discurso 

• Recoñecer e axustarse á estrutura 
das cartas, dos e-mail, das tarxetas, 
etc...  

• Utilizar as convencións propias dos 
textos que se manexan 

 

• Expresar sensacións físicas e de 
saúde 

• Expresar o interese e o desinterese 
por algo ou alguén 

• Xustificar unha opinión o unha 
acción. 

• Expresar o descoñecemento 

• Facer suxerencias e animar a 
realizalas 

• Expresar hipótese 

• Dar un consello 

Organización do discurso 

• Pedir, tomar e ceder a palabra 

• Reaccionar e cooperar na 
interacción 

• Anunciar o peche do discurso e    
pechalo 

• Relacionar e cohesionar o discurso 

• Introducir un tema en situacións 
informais 

• Recoñecer e axustarse á estrutura 
das cartas, dos e-mail, das tarxetas, 
etc...  

• Utilizar as convencións propias dos 
textos que se manexan 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS DISCURSIVOS 

 

Cohesión 

• Manter o tema con repeticións intencionadas, elipses, substitución de nomes por pronomes, 
adverbios ou expresións con valor anafórico, procedementos léxicos: sinónimos, 
hiperónimos de vocabulario frecuente ou  a través dun dos termos que entran na definición.  

 

• Coherencia da temporalidade da forma verbal no discurso.  
 

• Conectores mais frecuentes del nivel.   

Organización 

• Inicio do discurso:  .. بالنسبة لي..، حسب...فـ..، أما.. فـ..، أوال، هل تعرف..؟ 

• Desenvolvemento do discurso :   ،ال.. وال..، لهذا السبب، ألن، ال..ولكن/  بل،  من المتوقع أّن
بينما، من جانب، إلى جانب ، و/فـ..  لم.. بعد، على سبيل المثال، بالعكس، حاليا، حيث، أثناء،  تابع،  

مفهوم، أنا موافق، أليس كذلك؟، لَم ال؟، طبعا،  ضروري؟، أنت متأكد؟،  ، ملام، من المحتبشكل ع
أليس   ألست موافق؟،، تفسر لي؟، كرر، أعد من فضلك، هل  ، مفهوم؟، بكل تأكيد، أكيد 

 هكذا/كذلك؟.....   

 

• Conclusión do discurso:  .. تحياتي، وهذا كل شيء،  وبعد كل هذا،  وأخيرا 



53 

 

Deíxe 

• Referenzas nas diferentes situacións de enunciación (conversación, chat, carta, etc.) e no 
discurso diferido e no relato: uso dos pronomes, demostrativos e expresións de tempo e 
espazo. 

 
Cortesía 

• Expresións para as funcións sociais: يقهذا من لطفك، بالتوف..هللا يخليك ، أشكرك،  اسمح لي،  
 يال بنا، 

• Respostas cooperativas:  ..بالطبع، كما تريد  

Tipoloxía de textos orais: 

• Anuncios publicitarios  

• Instrucións e indicacións 

• Conversas formais e informais 

• Entrevistas académicas 

• Enquisas 

• Audiovisuais: telexornais, documentais, material gravado 

• Presentacións  

• Cancións 
 

Tipoloxía de textos escritos: 

• Anuncios publicitarios e anuncios por palabras 
• Correspondencia persoal: cartas, emails, notas e mensaxes 
• Informes, resumos e esquemas 
• Textos literarios: relatos breves, poemas 
• Tiras cómicas  
• Documentos oficiais: formularios, impresos 
• Documentos comerciais: facturas, cartas comerciais 
• Catálogos 
• Guións 
• Dicionarios  
• Adiviñas 
 

COMPETENCIAS E CONTIDOS SINTÁCTICOS    
 
 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

 الجملة

 الجملة االسمية  
 الجملة االسمية مع إّن وأخواتها مراجعة        
 وأخواتها الجملة االسمية مع كان  مراجعة        

 الجملة الفعلية 
 المفعوالن به        

   الجملة الظرفية 
 

 الجملة
 الجملة االسمية 
 الجملة الفعلية 

 المفعوالن به      
   الجملة الظرفية 

 
 االسم

   التوكيد 
 االسم المنقوص 
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 االسم
 المصدر المؤّول 

 حد /ة واثنان /اثنتان اخرى ووأ /خرآ
 اسم الفاعل بدال من االسم الموصول 

 زن "فعّل" على و المصدر
 اسم اآللة 

 النسبة 
   ة في األفعال المتعدية ر المتصلائالضم

 غير مباشر الضمير المتصل في محل مفعول به 
 

 الفعل
 الفعل المعتل 

 الفعل المثال      
 الفعل األجوف       
 الفعل الناقص       

 األفعال التي تنصب مفعولين 
 ... ظّن، جعل، رأى، علم، وجد،      
 ... نع، ى، سأل، م أعط      

 
 الحرف  

 قد مراجعة 

 االسم المقصور
 االسم الممدود 

 االسم الموصول   
 اسم الفاعل للتعبير عن الحال

 ضافة عندما يكون المضاف مصدرااإل
 دود تعريف العدد والمع

 باإلضافة  هو   النعت والمنعوت: المنعوت 
 

 الفعل
 الفعل المعتل مراجعة 

 الفعل المثال      
 الفعل األجوف       
 الفعل الناقص       

 األفعال بمفعولين به 
 كان +  المضارع 

 
 الحرف
 الم األمر

 الم التعليل

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS LÉXICOS    
 
 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

 Identificación persoal 

• Datos persoais 

• Títulos e tratamentos 
 

Relacións humanas e sociais 

• Celebracións  

• Festividades relixiosas  

• Festividades civís 

• Tradicións 
 

 Contorna 

• A cidade 

• Servizos da cidade 
 

Vivenda 

• Utensilios da casa 

• Decoración 
 

Publicidade 

• Carteis, propaganda e anuncios 

Tecnoloxía 

• Internet e as redes sociais 
 

Viaxes  

• Os visados 
 

Deportes 

• Os deportes 

• Os clubes 

• Actividades deportivas no mundo 
árabe 
 

Tempo libre e actualidade  

• As actividades de lecer  

• Os festivais culturais no mundo 

árabe 

• Acontecementos do momento 
 

Traballo e profesión     

• Ofertas de traballo  
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 • Profesións 

• Currículo 

• Perspectivas laborais 

 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS FONÉTICO-FONOLÓXICOS E ORTOTIPOGRÁFICOS 
 
 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

 األلف الخبرية  •

 غ / ر  •

 ر كان ء خبإمال •

 النطق الشفوي لالسم الموصول اللي  •

 ال= أال أن +  •

 ن / م في نهاية المقطع  •

  كتابة المثنى والجمع المذكر السالم بعد "إنّ  •
 وأخواتها" 

؟  ر: كم درسايكتابة األلف في بعض التعاب  •
 أعمل مدرسا  /

إمالء األفعال الناقصة في صيغة الماضي   •
   واألمر والنهي

 برة أنوع المقاطع وقواعد الن  •

 إمالء الفعل المضاعف  •

الكلمات األجنبية  "ج" في الـنطق حرف  •
 ولفظها على الطريقة المصرية 

 اإلمالة  •

 

4.3.3    CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 
Sempre que o discurso sexa relativamente lento, claro, ben estruturado e en lingua estándar, o 

alumno: 
 

• Comprende o que se lle di nunha conversación cotiá sinxela na que se traten temas cotiáns 
relacionados coa vida persoal, afeccións, traballo, servizos, viaxes, tempo de lecer, etc. 
 

• Identifica e comprende o esencial de conversas que abordan transaccións e xestións cotiás, 
sempre que sexan temas coñecidos. 
 

• Comprende en liñas xerais o máis importante de presentacións breves e sinxelas, sempre 
que o tema lle sexa coñecido. 
 

• Comprende os puntos principais en textos audiovisuais e outro material gravado sinxelo que 
traten temas coñecidos. 
 

• Comprende os detalles esenciais de mensaxes gravadas sinxelas e anuncios públicos. 
 

• Comprende e identifica palabras e ideas clave proporcionadas tanto polo texto coma polas 
imaxes que o ilustran, inferindo o significado de termos a partir do contexto lingüístico e dos 
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coñecementos que se poidan ter do tema, doutras linguas e das características do medio no 
que aparece a información. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 
Aínda que ás veces resúltelle difícil expresar o que quere dicir e necesite de certa cooperación 

por parte dos seus interlocutores, e aínda que resulten evidentes as pausas para planear o discurso 
ou corrixir erros, o alumno: 

• Inicia, mantén e termina conversas sinxelas cara a cara sobre temas cotiáns, de interese 
persoal e que sexan pertinentes para a vida diaria (por exemplo, traballo, viaxes…). 
 

• Desenvólvese de forma sinxela nas transaccións de servizos: nunha axencia de viaxes, nun 
clube deportivo, nunha entrevista de traballo, etc., ofrecendo ou solicitando información 
básica. 
 

• Intercambia información de forma sinxela sobre persoas, obxectos, lugares e 
acontecementos que lle son familiares. 

 

• Expresa gustos, crenzas, opinións, acordos e desacordos en conversas informais 

relacionadas con asuntos cotiáns. 
 

• Conta experiencias persoais pasadas de forma sinxela. 
 

• Fai breves exposicións previamente ensaiadas sobre temas coñecidos. 
 

• Transmite de forma sinxela o lido en textos escritos breves, utilizando algunhas palabras e 
a orde do texto oral. 
 

• Solicita a colaboración da persoa interlocutora e emprega estratexias para iniciar, manter e 
rematar unha conversa.  
 

• Pronuncia e entoa de xeito intelixible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro ou 
cometa erros de pronuncia -sempre que non interrompan a comunicación- e os/as 
interlocutores/as teñan que solicitar repeticións de cando en vez. 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ORAL 

 
Aínda que ás veces resúltelle difícil expresar o que quere dicir e resulten evidentes as pausas 

para planear o discurso ou corrixir erros, o alumno: 
 

• Pode facilitar a comprensión entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas 
transmitindo información sinxela. 
 

• Pode facilitar a interacción entre persoas coñecidas no ámbito persoal e público, aínda que 
sexa preciso pedir repeticións ou reformulacións. 
 

• Repite ou reformula o dito de maneira máis sinxela para facerlle máis comprensible a 
mensaxe ás persoas receptoras, podendo axudarse de elementos non lingüísticos ou da 
colaboración doutras persoas. 
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• Identifica, aplicando as estratexias necesarias, a información clave que debe transmitir, así 
como as intencións básicas dos emisores e receptores cando este aspecto é importante. 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
Sempre que o discurso sexa sinxelo, breve, ben estruturado e en lingua estándar, o alumno: 

 

• Localiza e comprende información que lle interesa en anuncios publicitarios, folletos 
ilustrados, etc, sobre actividades de lecer, educación, viaxes e compras. 

•  

• Comprende o argumento de textos narrativos curtos sobre temas coñecidos do seu campo 
de interese. 
 

• Atopa, sempre que poida volver ler, información específica en textos que traten temas da 
vida cotiá.    
 

• Comprende correspondencia persoal na que se describan feitos e exprésense plans, 
sentimentos e desexos. 
 

• Comprende notas ou mensaxes con información e indicacións relacionadas coa vida cotiá. 
 

• Comprende léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns ou relacionados cos 
seus intereses persoais, e pode deducir polo contexto os significados dalgunhas palabras e 
expresións que descoñece. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
Aínda que cometa algúns erros, o alumno: 

 

• Enche cuestionarios e formularios achegando información sobre os seus datos persoais, 
educación, intereses e coñecementos específicos. 
 

• Toma notas breves durante unha actividade de aula en lingua estándar, sempre que o tema 
sexa coñecido e o discurso se formule dun modo sinxelo e se articule con claridade. 
 

• Redacta textos curtos narrativos sinxelos sobre experiencias relacionadas con temas 
cotiáns. 
 

• Describe de forma sinxela lugares, obxectos e persoas. 
 

• Redacta resumos moi breves sobre un acontecemento e di que pasou, onde e cando. 
 

• Escribe correspondencia persoal que trate aspectos da vida cotiá: o traballo, o tempo libre, 
as vacacións, etc, pedindo ou dándolles noticias e narrando acontecementos. 
 

• Utiliza, nunha carta breve, fórmulas e expresións sinxelas para saudar, dirixirse ao lector, 
expresar agradecemento, preguntar ou pedir algo e despedirse. 
 

• Escribe textos sinxelos e coherentes para expresar opinións en correspondencia informal. 
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• Utiliza, de xeito adecuado para facerse bastante comprensible, os signos de puntuación 
elementais e as regras ortográficas básicas, así como as convencións formais máis 
habituais de redacción de textos, tanto en soporte papel como dixital. 
 

• Consegue comunicar as ideas principais que se queren transmitir empregando calquera 
recurso dispoñible. 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ESCRITA 

 
Aínda que cometa algúns erros, o alumno: 

 

• Toma notas breves coa información necesaria que considera importante trasladarlles ás 
persoas destinatarias. 
 

• Identifica e reelabora por escrito a información básica ou complementaria que necesita e 
transmite a mensaxe con relativa claridade e eficacia.  

 

 

 

ADDENDA NIVEL INTERMEDIO B1.2 

 

Como consecuencia da pandemia causada polo virus COVID-19 as clases presenciais 
na EOI foron suspendidas a partir de venres 13 de marzo de 2020 e as unidades 
didácticas que desde esa data non se impartiron no curso B1.2 incorpóranse de 
maneira excepcional neste curso académico 2020-21 como unha addenda á 
programación de B1.3. 

 

OBXECTIVOS 

 

Actividades de comprensión de textos orais 

• Comprender as ideas principais, a información xeral e información específica 
en textos gravados ou nunha conversa que traten sobre o traballo, plans de 
futuro ou viaxes.  

 

Actividades de produción e coprodución de textos orais 

• Expresar gustos, intereses, preferencias, ordes e consellos en conversas 
informais relacionadas con o traballo, plans futuros ou viaxes. 

 

Actividades de mediación oral 

• Transmitirlle oralmente a terceiras persoas os detalles contidos en imaxes 
sinxelas relativas ao traballo, plans futuros ou viaxes.  
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Actividades de comprensión de textos escritos 

• Comprender o contido de correspondencia persoal que relate o traballo, plans 
futuros ou viaxes. 

 
Actividades de produción e coprodución de textos escritos 
 

• Redactar textos curtos narrativos que expresen gustos e preferencias persoais 
sobre o traballo, sobre plans futuros ou viaxes. 

• Escribir correspondencia persoal na que se trate o traballo, plans futuros ou 
viaxes. 

• Escribir apuntes breves sobre as ideas principais expresadas en conversas 
sobre traballo ou viaxes. 

 

Actividades de mediación escrita 

• Transmitirlle por escrito a terceiras persoas os detalles contidos en imaxes 
sinxelas relativas ao traballo ou a viaxes.  

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS SOCIOCULTURAIS E SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 

• Fórmulas para facer o currículo. 

• Fórmulas para desexar boa viaxe 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS FUNCIONAIS 
 

• Control da comunicación 

Pedir confirmación da comprensión  ao interlocutor 

• Coñecemento, opinións e valoracións  

Preguntar por obxectivos e proxectos. 
Expresar o desexo de facer algo. 
Expresar intereses e preferencias. 
Dar ordes e consellos. 
Preguntar por obxectivos e proxectos. 
Expresar o desexo de facer algo. 

• Organización do discurso 

Reaccionar e cooperar na interacción. 
Recoñecer e axustarse á estrutura das cartas, dos e-mail, das tarxetas, etc...  

 

 COMPETENCIAS E CONTIDOS DISCURSIVOS 
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Organización 

• Desenvolvemento do discurso oral 

o Apoio e demostración de entendemento:  نعم، طيب، حسنا، مفهوم، أنا موافق 
o Comprobación de que se entendeu a mensaxe :    ..هل فهمت؟، مفهوم؟  

o Tipos de reaccións esperadas nas situacións e intercambios usuais:   

 للا   شاء إن  / واجب   على  شكر  ال  / اسمع
Cortesía 

• Expresións para as funcións sociais:   أن  أود  ، ..أن  أريد..  

COMPETENCIAS E CONTIDOS SINTÁCTICOS 
 

 االسم
 المزيد للفعل المصدر 

 "ني"  : الضمير المتصل

 الفعل 
 كان + المضارع 

 سـ / سوف + المضارع المرفوع 
 المضارع المنصوب  

 رادة: أراد، فّضل، وّد  ل اإلأفعا
 األمر

 الحرف

 الم األمر 

 الم التعليل 

 
COMPETENCIAS E CONTIDOS LÉXICOS 
 

• Traballo e profesión    

O currículo 
A procura de emprego. 

• Viaxes e transportes  

As viaxes e o tempo libre. 
Os medios de transporte. 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS FONÉTICO-FONOLÓXICOS E ORTOTIPOGRÁFICOS 

 إلمالة  •
 د / ذ  •
 ت / ط  •

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS ESIXIBLES 
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Actividades de comprensión de textos orais 

• Identifica e comprende os puntos principais dos textos gravados sobre a 
temática do traballo, plans de futuro ou viaxes. 

• Comprende a información principal dunha conversa sobre traballo, plans de 
futuro ou viaxes. 

 

Actividades de produción e coprodución de textos orais 

• Inicia, mantén e termina conversas sinxelas sobre traballo, plans de futuro ou 
viaxes. 

• Fai breves exposicións previamente ensaiadas sobre traballo, plans de futuro 
ou viaxes.. 

 

Actividades de mediación oral 

 

• Informa oralmente a terceiras persoas sobre o esencial do que ve nunha imaxe 
o nun anuncio publicitario relacionado co traballo ou viaxes. 

 

Actividades de comprensión de textos escritos 

• Comprende o contido de correspondencia persoal que trate sobre o traballo, 
plans futuros ou viaxes. 

 

Actividades de produción e coprodución de textos escritos 

• Escribe correspondencia persoal que trate aspectos relacionados co traballo, 
plans de futuro ou viaxes. 

• Redacta textos curtos narrativos sinxelos sobre experiencias relacionadas co 
traballo, plans de futuro ou viaxes. 

• Redacta resumos moi breves sobre unha viaxe. 

 

Actividades de mediación escrita 

 

• Informa por escrito a terceiras persoas sobre o esencial do que ve nunha imaxe 
o nun anuncio publicitario relacionado co traballo ou viaxes. 
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4.4. NIVEL INTERMEDIO B1.3 

 

4.4.1.  OBXECTIVOS   

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS  

 

• Comprender as principais ideas e a información específica predicible dunha conversa 
articulada con claridade e en lingua estándar nas que se traten temas cotiáns relacionados 
coa vida persoal, educación, celebracións e actividades culturais. 

 

• Comprender anuncios e mensaxes que conteñan instrucións de uso frecuente no ámbito 
público e educativo expresadas en linguaxe habitual. 

 

• Captar as ideas principais e a información xeral predicible de textos audiovisuais e outro 
material gravado sinxelo que traten temas coñecidos cando se articulen con lentitude e 
claridade e en lingua estándar. 

 

• Comprender informacións referidas a transaccións (compras por internet, servicios de 
emerxencias, taller, becas, aloxamento) articuladas con claridade e en lingua estándar. 

 

• Comprender a liña xeral de textos audiovisuais de ficción nas que se fale articulando con 
claridade, en lingua estándar e nas que a imaxe e a acción conducen o argumento. 

 

• Utilizar estratexias que faciliten a comprensión, por exemplo, axudarse dos acenos, da 
entoación, extrapolar do contexto o significado de termos descoñecidos e deducir o 
significado das oracións, sempre que sexan temas do seu coñecemento. 
 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

• Iniciar, manter e terminar conversas sinxelas cara a cara sobre temas cotiáns, de interese 
persoal e que sexan pertinentes para a vida diaria (por exemplo, comida, actividades 
académicas, culturais…). 

 

• Desenvolverse en transaccións como as compras por internet, servicios de emerxencias, 
taller, becas ou o aloxamento, ofrecendo ou solicitando información básica. 

 

• Expresar crenzas, opinións, acordos e desacordos en conversas informais relacionadas 
con asuntos cotiáns. 

 

• Facer breves exposicións previamente ensaiadas sobre temas coñecidos nas que, 
ademais, pode responder a preguntas para aclarar puntos non suficientemente claros. 

 

• Solicitar información simple relacionada con cuestións administrativas ou académicas. 
 

• Solicitar a colaboración da persoa interlocutora e empregar estratexias para iniciar, manter 
e rematar unha conversa.  
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ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ORAL 

 

• Transmitirlle oralmente a terceiras persoas información específica e relevante relativa a 
temas cotiáns coñecidos, necesidades inmediatas ou aspectos do ámbito persoal contida 
en textos orais ou escritos, sempre que estes sexan breves e de estrutura sinxela, e estean 
articulados con lentitude e claridade. 

 

• Transmitirlle oralmente a terceiras persoas a información relativa a temas moi habituais 
contidos en gráficos e imaxes sinxelas, aínda que sexan evidentes as pausas, os titubeos 
e as reformulacións. 

 

• Mediar en situacións moi cotiás, nas que o discurso se articule con certa lentitude e 
claridade, aínda que sexa preciso pedir repeticións ou reformulacións, transmitindo o 
sentido xeral e a información esencial e dando e pedindo opinión sobre algunhas ideas 
concretas. 
 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

• Localizar e comprender información relevante contida en folletos de divulgación, ofertas de 
bolsas de estudos, exames, invitacións, receitas e servizos de emerxencia redactadas en 
lingua estándar. 

 

• Comprender textos narrativos sinxelos e ben estruturados sobre temas coñecidos do seu 
campo de interese en lingua estándar. 

 

• Comprender descricións claras e directas de acontecementos culturais en lingua estándar. 
 

• Comprender o contido de correspondencia convencional ou mensaxes electrónicas formais 
breves e sinxelos de institucións relacionadas co seu ámbito académico, en lingua estándar 
e nun rexistro informal. 

 

• Comprender noticias e artigos periodísticos breves escritos con claridade, sinxelos e ben 
estruturados sobre temas cotiáns ou do seu interese. 

 

• Utilizar estratexias que faciliten a comprensión, por exemplo, extrapolar do contexto o 
significado de termos descoñecidos e deducir o significado das oracións, axudarse de 
materiais de consulta, etc. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

• Cubrir impresos e formularios que requiran datos persoais e académicos. 
 

• Escribir notas, apuntes sinxelos nos que se relaten experiencias e se expresen opinións ou 
desexos.  

 

• Redactar textos curtos narrativos sinxelos sobre experiencias relacionadas con temas 
cotiáns. 

 

• Describir de forma sinxela una actividade cultural, académica, unha celebración ou unha 
comida. 
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• Redactar resumos breves nos que ofrece a súa opinión, con certa seguridade, sobre feitos 
concretos. 

 

• Escribir correspondencia persoal breve e sinxela sobre temas relacionados coa experiencia 
persoal. 

 

• Conseguir comunicar as ideas principais que se queren transmitir empregando calquera 
recurso dispoñible. 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ESCRITA 

• Tomar notas escritas breves e sinxelas para terceiras persoas recollendo os puntos e os 
aspectos máis relevantes durante unha intervención breve, directa e claramente 
estruturada, nunha variedade estándar da lingua, sempre que o tema sexa coñecido. 

 

• Resumir por escrito brevemente os puntos principais expresados en conversacións, entre 
dúas ou máis persoas interlocutoras, claramente estruturadas, articuladas con certa 
lentitude e nunha variedade estándar da lingua, sobre temas coñecidos.  

 

4.4.2. COMPETENCIAS E CONTIDOS 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS SOCIOCULTURAIS E SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

 

 

 

• Establecemento de contacto 
(saúdo, expresión do interese por 
alguén), presentacións, dirixirse a 
alguén. Condolencia. 

• Despedida, envío de saúdos. 

• Expresión de alegría, entusiasmo; 
utilización axeitada das exclamacións. 

• Os diferentes dialectos nos países 
árabes 

• O árabe contemporáneo na 
educación 

• A vida familiar  árabe, a vida social 
nos barrios, a mesquita e o hammam. 

• A casa tradicional árabe 

• Solicitar e conceder permiso, 
comunicación telefónica e telemática. 

• Finalización de conversa 
telefónica, formas de saúdo e 
despedida en cartas. 

• Desculpa, agradecementos, 
cumprimentos, felicitación, desexo, 
brindes 

• Expresión axeitada de 
sentimentos, sorpresa, gabanza; 
utilización axeitada das exclamacións 

• O teatro e a música árabe 
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COMPETENCIAS E CONTIDOS ESTRATÉXICOS 

 

As estratexias de aprendizaxe  

O alumnado poderá: 

 

• Explicar o que se sabe, como se aprendeu e dirixir a aprendizaxe para seguir aprendendo.  

• Definir as propias necesidades e intereses ao aprender a lingua e contrastalos cos doutros 

compañeiros.  

• Analizar e contrastar as experiencias positivas e negativas na aprendizaxe da lingua. 

• Planificar a propia aprendizaxe establecendo os seu propios obxectivos a curto e a longo 

prazo. 

• Organizar o material de aprendizaxe cos instrumentos de apoio necesarios (manuais, 

caderno de aprendizaxe, descritores para a autoavaliación). 

• Autoavaliar o propio proceso detectando os erros e os logros nas tarefas.  

• Coñecer a finalidade das actividades realizadas na aula. 

• Utilizar todos os medios ao seu alcance (Internet, axuda doutros/as falantes...). 

• Valorar a rendibilidade dos recursos dispoñibles dentro e fose da aula. 

• Repetir, recoñecer e usar modelos de lingua etc. 

• Relacionar a información nova con coñecementos previos. 

• Deducir e establecer relacións entre as linguas coñecidas. 

• Resumir para comprender e producir textos orais ou escritos. 

 

As estratexias de comunicación  

 O alumnado poderá: 

• Activar e procurar coñecementos previos sobre a lingua, a situación, os contidos, as 

persoas...; informarse se hai axudas visuais etc. 

• Identificar o tipo de texto para adaptarse á súa comprensión. 

• Activar os propios coñecementos e experiencias para prever o que se vai a oír ou ler. 

• Tomar conciencia do que se quere aprender: do contido xeral, da información específica, 

da información polo miúdo 

• Establecer hipóteses e inferir outros tipos de informacións a partir de elementos paratextuais 

(entoación, velocidade…) e extratextuais (imaxes, gráficos, fotografías…). 

• Restablecer e anticipar posicións en relación ao que segue no texto (palabra, frase, 

resposta…). 

• Formular hipóteses sobre o contido, a partir da situación, o tema e o contexto.  
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• Reformular hipóteses sobre o contido e o contexto a partir da comprensión de novos 

elementos do propio texto, utilizando o seu coñecemento e experiencias. 

• Ter unha actitude positiva, de éxito, para a comprensión de mensaxes. 

• Asegurar a comprensión, repetir o comprendido, preguntar sobre o dito, volver escoitar o 

texto tendo en conta determinados aspectos. 

• Solicitar repeticións, pedir que se explique unha palabra clave, dicir que non se entendeu. 

• Recoñecer as dificultades de comprensión, debido a posibles factores de distorsión, á 

velocidade coa que se expresa etc. 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS FUNCIONAIS 

 

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

Control da comunicación 

• Manifestar comprensión e 
incomprensión 

• Pedir confirmación ao interlocutor 

Usos sociais da lingua 

• Presentarse e presentar a outros 

• Saudar e despedirse 

• Agradecer 

• Felicitar 

• Ofrecer algo, aceptalo e rexeitalo 

• Propoñer, aceptar e rexeitar 
invitacións  

• Pedir, conceder e denegar 
permiso 

• Pedir axuda 

• Dar unha orde 

Información xeral  

• Describir persoas desde o punto 
de vista físico e o estado de ánimo 

• Pedir e dar información sobre 
datos persoais, lugares e 
actividades 

• Expresar posesión 

• Informar sobre os plans doutro 

• Pedir e dar información sobre 
prezos, cantidades 

• Pedir e dar información sobre a 
localización dun lugar xeográfico 

• Pedir algo, aceptar a petición e 
rexeitala 

• Interesarse, informar e anunciar 

Control da comunicación 

• Pedir repetición, aclaración o 
explicación dunha información 

Usos sociais da lingua 

• Saudar e despedirse de maneira 
formal 

• Reaccionar con expresións que 
amosen o sentimento axeitado á 
situación: sorpresa, alegría, pena 

Información xeral  

• Pedir e dar información sobre 
datos persoais académicos, lugares 
e actividades 

• Describir lugares 

• Indicar direccións 

• Dar indicacións para facer algo 

• Comparar persoas e cousas 

• Describir o tempo 

• Pedir e ofrecer servizos 

Coñecemento, opinións e valoracións  

• Mostrar acordo e desacordo, total 
ou   parcial 

• Expresar e contrastar opinións 

• Expresar o desexo de facer algo 

• Preguntar por obxectivos e 
proxectos 

• Expresar o interese por algo 

• Pedir un consello 

• Expresar o que é necesario e 
necesítase 
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sobre un acontecemento pasado 

Coñecemento, opinións e valoracións  

• Expresar un obxectivo 

• Expresar unha valoración 

• Expresar o desexo de facer algo 

• Pedir e expresar opinións 

• Expresar gustos, intereses e   
preferencias 

• Dar un consello 

Organización do discurso 

• Dirixirse a alguén segundo a 
idade e a xerarquía 

• Iniciar a intervención en 
situacións informais 

• Reaccionar e cooperar na 
interacción 

• Relacionar e unir o discurso 

• Recoñecer e axustarse á 
estrutura das cartas, dos e-mail, das 
tarxetas, etc...  

• Utilizar as convencións propias 
dos textos que se manexan 

 

• Expresar sensacións físicas e de 
saúde 

• Mostrar interese polo estado 
físico de alguén 

• Xustificar unha opinión o unha 
acción. 

• Expresar o descoñecemento 

Organización do discurso 

• Pedir, tomar e ceder a palabra 

• Reaccionar e cooperar na 
interacción. 

• Anunciar o peche do discurso e    
pechalo 

• Relacionar e unir o discurso 

• Introducir un tema en situacións 
informais 

• Recoñecer e axustarse á 
estrutura das cartas, dos e-mail, das 
tarxetas, etc...  

• Utilizar as convencións propias 
dos textos que se manexan 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS DISCURSIVOS 

 

Cohesión 

• Manter o tema con repeticións intencionadas, elipses,  recursos de substitución sinxelos con 
referente claro, substitución de nomes por pronomes, adverbios ou expresións con valor 
anafórico, procedementos léxicos: sinónimos, hiperónimos de vocabulario frecuente ou  a 
través dun dos termos que entran na definición.  

• Coherencia da temporalidade da forma verbal no discurso.  

• Conectores mais frecuentes do nivel:  ..ال سيما، من أجل 

 

Organización 

• Inicio do discurso: ما من شك أّن.. من الواضح أّن.. أما بخصوص..    

• Desenvolvemento do discurso:..الرغم من أنّ من خصوص، على  ، يعني, أّي  

• Conclusión do discurso: .. ببساطة، باالختصار، حتما، ونتيجة لهذا، والخالصة    

 

Deíxe 
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• Referencias nas diferentes situacións de enunciación (conversación, chat, carta, etc.) e no 
discurso diferido e no relato: uso dos pronomes, demostrativos e expresións de tempo e 
espazo. 

Cortesía 

• Expresións para as funcións sociais: ذنكم.. الرجاء، بعد إ   

• Respostas cooperativas: وهللا؟، خذ راحتك، خير إن شاء هللا..    

 

Tipoloxía de textos orais: 

• Anuncios publicitarios  

• Instrucións e indicacións 

• Conversas formais e informais 

• Entrevistas académicas, consultas médicas 

• Enquisas 

• Audiovisuais: telexornais, documentais, material gravado 

• Presentacións  

• Cancións 

 

Tipoloxía de textos escritos: 

• Anuncios publicitarios e anuncios por palabras 

• Correspondencia persoal: cartas, emails, notas e mensaxes 

• Informes, resumos e esquemas 

• Textos literarios: relatos breves, poemas 

• Documentos oficiais: formularios, impresos 

• Documentos comerciais: facturas, cartas comerciais 

• Catálogos 

• Guións 

• Dicionarios  

• Adiviñas 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS SINTÁCTICOS    
 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

 الجملة

 الجملة االسمية   

 الجملة االسمية مع ما وأخواتها       

 الجملة الفعلية   

 الحال        

 الجملة المركبة   

 الجمل بأْن           

 الجمل بأّن        

 االسم

 الجملة

 الجملة الفعلية  

 المفعول معه       

 الجملة المركبة   

ائب فاعل ومفعوال  الجملة واقعة فاعال ون      

 به 

 الجملة المضافة إلى مصدر واقع مفعوال ألجله    

 الجملة الشرطية      

 التعويض بمصدر       
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 المصدر الصناعي   

  االسم الممنوع من الصرف  

 البدل   

 اإلضافة   

 إلعراب ا 

 

 الفعل

 الفعل المعتل   

 الالم عتل الفاء واللفيف أو م    

 ظّن وأخواتها     

 أفعال تفيد الرجحان      

 النواسخ الفعلية 

 اشتقاق الفعل 

 

 الحرف

 القسم  واو :  حروف الجر 

 إّما : التخيير حرف 

 حروف النداء

 فاء الجزاء

 النواسخ الحرفية 
 

 الجملة واقعة       

 جملة الموصلة والجملة النعتية ال

 التعجب 

 

 االسم

 المصدر المجرد الرباعي    

 المصدر المزيد الرباعي    

 التمييز   

 

 الفعل

 الفعل الرباعي    

 فعل المجرد الرباعي لا      

 الفعل المزيد الرباعي        

 أفعال تفيد اليقين    

 أفعال تفيد التحويل      

 المجرد الرباعي الفعل       

 الفعل المزيد الرباعي        

 أزمنة الفعل  

 ظّن وأخواتها  

 

 الحرف

  عندئذ، حينئذ.. : إذ مضاف إلى ظرف زمان  

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS LÉXICOS    

 

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

Tempo libre e actualidade 

• Descrición das actividades de  

lecer e culturais (cine, literatura, 
teatro, exposicións, etc) 

Viaxes e transportes  

• A gasolineira 

• A oficina de aluguer de coches 

Bens e servizos 

Compras e actividades comerciais  

• Compras por internet  
Convites e brindes 

Alimentación 

• As costumes alimentarias. Pratos 
árabes 

  Saúde e coidados físicos 
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• Policía 

• Automóbil (reparación, asistencia 
na estrada, gasolineira e aluguer de 
coches) 

Identificación persoal 

• Linguas estranxeiras  

Educación 

• Actividades escolares 

• Servizos de educación (bolsa de 
estudos, etc.)  

• Exames 

  Relacións humanas e sociais  

• Tipos e formas de relación social 
(levarse ben, mal, conflitos, etc.) 

• Formas de tratamento 

• Celebracións e actos familiares, 
sociais, e relixiosos  

• Invitacións  

• Asociacións 

• Vida familiar 

• Vida social no barrio 

• Posición do corpo e movementos, 
sensacións e percepcións físicas  

• Especialidades médicas 

• Servizos de saúde  

• Accidentes e lesións  

• Adiccións e drogas 

  Vivenda, fogar e contorna 

• Localización da vivenda 

• Aluguer de vivenda 

• Gastos domésticos 

Clima, condicións atmosféricas 

e ambiente 

• Flora e fauna 

• Problemas ambientais 

  Identificación persoal 

• Relixión 

   

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS FONÉTICO-FONOLÓXICOS E ORTOTIPOGRÁFICOS 

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

 حركة التخلّس من التقاء الساكنين  •

 ألف الوصل  •

 اإلبدال في الفعال على وزن افتعل  •

 عليًّ / إليًّ  •

 النبرة  •

 األسماء الممنوعة من الصرف •

حروف غير عربية مستعملة بالعربية:   •

 ب/ڤ/ڭ 

 

4.4.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Sempre que o discurso sexa relativamente lento, claro, ben estruturado e en lingua estándar, o 

alumno: 

 

• Comprende o que se lle di nunha conversación cotiá sinxela na que se traten temas cotiáns 
relacionados coa vida persoal, afeccións, compras, estudos, viaxes, tempo de lecer, etc. 
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• Identifica e comprende o esencial de conversas que abordan transaccións e xestións cotiás, 
sempre que sexan temas coñecidos. 
 

• Comprende en liñas xerais o máis importante de presentacións breves e sinxelas, sempre que 
o tema lle sexa coñecido. 
 

• Comprende os puntos principais en textos audiovisuais e outro material gravado sinxelo que 
traten temas coñecidos. 
 

• Comprende os detalles esenciais de mensaxes gravadas sinxelas e anuncios públicos. 
 

• Comprende e identifica palabras e ideas clave proporcionadas tanto polo texto coma polas 
imaxes que o ilustran, inferindo o significado de termos a partir do contexto lingüístico e dos 
coñecementos que se poidan ter do tema, doutras linguas e das características do medio no 
que aparece a información. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Aínda que ás veces resúltelle difícil expresar o que quere dicir e necesite de certa cooperación por 

parte dos seus interlocutores, e aínda que resulten evidentes as pausas para planear o discurso ou 

corrixir erros, o alumno: 

 

• Inicia, mantén e termina conversas sinxelas cara a cara sobre temas cotiáns, de interese 
persoal e que sexan pertinentes para a vida diaria (por exemplo, traballo, viaxes…). 
 

• Desenvólvese de forma sinxela nas transaccións de servizos: nunha axencia de viaxes, no 
restaurante, etc., ofrecendo ou solicitando información básica. 
 

• Intercambia información de forma sinxela sobre persoas, obxectos, lugares e acontecementos 
que lle son familiares. 
 

• Expresa gustos, crenzas, opinións, acordos e desacordos en conversas informais relacionadas 
con asuntos cotiáns. 
 

• Conta experiencias persoais pasadas de forma sinxela. 
 

• Fai breves exposicións previamente ensaiadas sobre temas coñecidos. 
 

• Transmite de forma sinxela o lido en textos escritos breves, utilizando algunhas palabras e a 
orde do texto orixinal. 
 

• Solicita a colaboración da persoa interlocutora e emprega estratexias para iniciar, manter e 
rematar unha conversa.  
 

• Pronuncia e entoa de xeito intelixible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro ou 
cometa erros de pronuncia -sempre que non interrompan a comunicación- e os/as 
interlocutores/as teñan que solicitar repeticións de cando en vez. 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ORAL 
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Aínda que ás veces resúltelle difícil expresar o que quere dicir e resulten evidentes as pausas para 

planear o discurso ou corrixir erros, o alumno: 

 

• Pode facilitar a comprensión entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas transmitindo 
información sinxela. 
 

• Pode facilitar a interacción entre persoas coñecidas no ámbito persoal e público, aínda que 
sexa preciso pedir repeticións ou reformulacións. 
 

• Repite ou reformula o dito de maneira máis sinxela para facerlle máis comprensible a mensaxe 
ás persoas receptoras, podendo axudarse de elementos non lingüísticos ou da colaboración 
doutras persoas. 
 

• Identifica, aplicando as estratexias necesarias, a información clave que debe transmitir, así 
como as intencións básicas dos emisores e receptores cando este aspecto é importante. 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Sempre que o discurso sexa sinxelo, breve, ben estruturado e en lingua estándar, o alumno: 

 

• Localiza e comprende información que lle interesa en anuncios publicitarios, folletos ilustrados, 
etc, sobre actividades de lecer, educación, viaxes e compras. 
 

• Comprende o argumento de textos narrativos curtos sobre temas coñecidos do seu campo de 
interese. 
 

• Atopa, sempre que poida volver ler, información específica en textos que traten temas da vida 
cotiá.    
 

• Comprende correspondencia persoal na que se describan feitos e exprésense plans, 
sentimentos e desexos. 
 

• Comprende notas ou mensaxes con información e indicacións relacionadas coa vida cotiá. 
 

• Comprende léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns ou relacionados cos seus 
intereses persoais, e pode inferir do contexto os significados dalgunhas palabras e expresións 
que descoñece. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Aínda que cometa algúns erros, o alumno: 

 

• Enche cuestionarios e formularios achegando información sobre os seus datos persoais, 
educación, intereses e coñecementos específicos. 
 

• Toma notas breves durante unha actividade de aula en lingua estándar, sempre que o tema 
sexa coñecido e o discurso se formule dun modo sinxelo e se articule con claridade. 
 

• Redacta textos curtos narrativos sinxelos sobre experiencias relacionadas con temas cotiáns. 

• Describe de forma sinxela lugares, obxectos e persoas. 
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• Redacta resumos moi breves sobre un acontecemento e di que pasou, onde e cando. 
 

• Escribe correspondencia persoal que trate aspectos da vida cotiá: estudos, viaxes, afeccións, 
etc, pedindo ou dándolles noticias e narrando acontecementos. 
 

• Utiliza, nunha carta breve, fórmulas e expresións sinxelas para saudar, dirixirse ao lector, 
expresar agradecemento, preguntar ou pedir algo e despedirse. 
 

• Escribe textos sinxelos e coherentes para expresar opinións en correspondencia informal. 
 

• Utiliza, de xeito adecuado para facerse bastante comprensible, os signos de puntuación 
elementais e as regras ortográficas básicas, así como as convencións formais máis habituais 
de redacción de textos, tanto en soporte papel como dixital. 
 

• Consegue comunicar as ideas principais que se queren transmitir empregando calquera recurso 
dispoñible. 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ESCRITA 

 

Aínda que cometa algúns erros, o alumno: 

 

• Toma notas breves coa información necesaria que considera importante trasladarlles ás 
persoas destinatarias. 
 

• Identifica e reelabora por escrito a información básica ou complementaria que necesita e 
transmite a mensaxe con relativa claridade e eficacia.  

 

 

 

 

5. NIVEL INTERMEDIO B2 

 

5.1. DESCRICIÓN DO NIVEL   

 
O alumnado que supere o nivel intermedio B2 poderá comunicarse sen esforzo con certo grao 

de fluidez e naturalidade en situacións habituais e específicas –sen erros importantes e cunha 
pronuncia clara–; posuirá conciencia lingüística suficiente para corrixirse e resolver ambigüidades; 
terá en conta a situación comunicativa para adaptarse ao rexistro; comprenderá textos orais e 
escritos de certa complexidade e distinguirá sen dificultade as ideas principais en textos de carácter 
concreto e abstracto. Será quen de producir textos claros e detallados sobre temas xerais diversos, 
poderá defender puntos de vista sobre cuestións xerais, indicando os puntos a favor e en contra e 
buscando argumentos para as distintas opcións. 
 
 O alumnado que acade este nivel disporá dun coñecemento da lingua suficiente para matizar e 
argumentar, gozará dun amplo repertorio de estruturas morfosintácticas variadas e algunhas 
complexas e disporá dunha riqueza léxica suficiente para expresarse, incluídas expresións 
idiomáticas de uso común. 
 
 Unha vez adquiridas as competencias correspondentes ao nivel, o alumnado será capaz de: 
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• Comprender o sentido xeral e as ideas principais dun discurso extenso ben organizado e 
relativamente complexo, sobre temas coñecidos ou técnicos da súa especialidade, de carácter 
concreto ou abstracto, en lingua estándar e transmitido a velocidade normal mediante calquera 
canle. 
 

• Producir e coproducir descricións de temas concretos e abstractos en diferentes rexistros 
da lingua estándar, e participar en conversas e debates que traten temas cotiáns e nos que se 
requira certa fluidez e espontaneidade, confirmando a súa comprensión, defendendo os seus 
puntos de vista e facilitando a participación, cunha pronuncia e unha entoación claras, aínda 
que sexa evidente o acento estranxeiro, cometa erros e se poida corrixir. 
 

• Comprender o sentido xeral, as ideas principais e os detalles máis relevantes de textos 
extensos e de certa complexidade, tanto abstractos como concretos, sobre temas xerais 
diversos do ámbito persoal e profesional, redactados en lingua estándar e que conteñan 
expresións idiomáticas de uso común, un amplo vocabulario e unha ampla gama de estruturas 
sintácticas, identificando con rapidez o contido e a importancia da información, aínda que teña 
dificultades en períodos complexos ou nas partes máis difíciles, que poderá reler. 
 

• Producir e coproducir textos de certa extensión, ben organizados e con certo detalle, aínda 
que de complexidade limitada, sobre unha ampla serie de temas concretos e abstractos da 
vida cotiá ou relacionados coa súa especialidade, mesmo sintetizando información e 
argumentos procedentes de varias fontes. Utilizar unha ampla gama de recursos lingüísticos 
adecuándoos á situación comunicativa (rexistro, estilo), de maneira que os textos mostren 
unidade e coherencia interna, aínda que sexan esquemáticos e simples. 
 

• Mediar entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas, oralmente ou por escrito, en 
situacións tanto habituais como máis específicas ou de certa complexidade nos ámbitos 
persoal, público, académico e profesional. 

 
 

 

ADDENDA NIVEL INTERMEDIO B2.1 

 

Como consecuencia da pandemia causada polo virus COVID-19 as clases 
presenciais na EOI foron suspendidas a partir de venres 13 de marzo de 2020 e as 
unidades didácticas que desde esa data non se impartiron no curso B2.1 incorpóranse 
de maneira excepcional neste curso académico 2020-21 como unha addenda á 
programación de B2.2. 

 

OBXECTIVOS 

 

Actividades de comprensión de textos orais 

• Comprender a maior parte do que se di cara a cara en conversas en lingua 
estándar que presenten argumentacións sobre literatura, música, cine e 
países ou cidades árabes. 
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• Comprender as ideas principais e as liñas argumentais dunha actividade de 
certa complexidade lingüística, producida en lingua estándar sobre literatura, 
música, cine e países ou cidadees árabes. 

 

Actividades de produción e coprodución de textos orais 

• Producir e coproducir textos orais onde se opine e argumente sobre literatura, 
música, cine e países ou cidades árabes, con claridade e de forma sinxela. 

• Resumir ou reformular textos escritos e orais que conteñan opinións sobre 
literatura, música, cine e países ou cidades árabes. 

 

Actividades de mediación oral 

• Sintetizar e transmitir oralmente a terceiras persoas o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes 
recompilados de diversos textos orais e escritos sobre literatura, música, cine 
e países ou cidades árabes, sempre que os textos usados estean ben 
organizados e producidos en lingua estándar. 

 

Actividades de comprensión de textos escritos 

• Comprender as ideas principais e as liñas argumentais dunha actividade de 
certa complexidade lingüística, producida en lingua estándar sobre literatura, 
música, cine e países ou cidades árabes. 

• Resumir ou reformular textos escritos que conteñan opinións sobre literatura, 

música, cine e países ou cidades árabes. 

 

Actividades de produción e coprodución de textos escritos 

• Producir e coproducir textos escritos onde se opine e argumente sobre 
literatura, música, cine e países ou cidades árabes, con claridade e de forma 
sinxela. 

• Facer comentarios sobre libros, cancións, películas, países ou cidades árabes. 

 

Actividades de mediación escrita 

Sintetizar e transmitir por escrito a terceiras persoas o sentido xeral, a información 
esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes recompilados de diversos 
textos orais e escritos sobre literatura, música, cine e países ou cidades árabes, 
sempre que os textos usados estean ben organizados e producidos en lingua 
estándar. 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS SOCIOCULTURAIS E SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 

• A literatura árabe. 
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• A produción cinematográfica árabe. 

• A música árabe. 

• Valores, crenzas e actitudes respecto a países, estados e pobos 
estranxeiros. 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS FUNCIONAIS 
 

• Referir o contido dunha información periodística. 

• Discutir sobre a información recibida. 

• Pedir, propoñer e animar a alguén que faga algo. 

• Expresar intención ou vontade. 

• Expresar opinións. 

• Pedir opinións sobre algo. 

• Reproducir mensaxes e opinións doutras persoas. 

• Redactar resumos e sintetizar información. 

COMPETENCIAS E CONTIDOS SINTÁCTICOS 

 

 الحرف •
 جلأ

 السيّما 

 ما وأخواتها 
 

 األساليب النحوية   •

 أسلوب االستفهام 
 أسلوب التعجب 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS LÉXICOS 
 

Actividades artísticas 

• Literatura 

• Música  

• Cine 

Viaxes 

• As cidades árabes 

• Os países árabes 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS ESIXIBLES 
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Actividades de comprensión de textos orais 

Sempre que haxa boas condicións acústicas, que o discurso estea ben organizado e 

que a estrutura do discurso sexa clara e a unha velocidade media: 

• Consegue comprender a maior parte do que se di cara a cara en conversas 
en lingua estándar que presenten argumentacións sobre literatura, música, 
cine e países ou cidades árabes. 

• Consegue comprender as ideas principais e as liñas argumentais dunha 
actividade de certa complexidade lingüística, producida en lingua estándar 
sobre literatura, música, cine e países ou cidades árabes. 

 

Actividades de produción e coprodución de textos orais 

Aínda que ocasionalmente poida presentar inconsistencias, erros ocasionais que 

nalgún momento dificultan lixeiramente a comprensión, repeticións e circunloquios 

ocasionais: 

• Consegue producir e coproducir textos orais onde se opine e argumente sobre 
literatura, música, cine e países ou cidades árabes, con claridade e de forma 
sinxela. 

• Consegue resumir ou reformular textos escritos e orais que conteñan opinións 
sobre literatura, música, cine e países ou cidades árabes. 

 

Actividades de mediación oral 

• Consegue sintetizar e transmitir oralmente a terceiras persoas o sentido xeral, 
a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes 
recompilados de diversos textos orais e escritos sobre literatura, música, cine 
e países ou cidades árabes, sempre que os textos usados estean ben 
organizados e producidos en lingua estándar. 

 

Actividades de comprensión de textos escritos 

Sempre que o texto estea ben organizado: 

• Consegue comprender as ideas principais e as liñas argumentais dunha 
actividade de certa complexidade lingüística, producida en lingua estándar 
sobre literatura, música, cine e países ou cidades árabes. 

 

Actividades de produción e coprodución de textos escritos 

Aínda que ocasionalmente poida presentar inconsistencias, erros ocasionais que 

nalgún momento dificultan lixeiramente a comprensión: 

• Consegue producir e coproducir textos escritos onde se opine e argumente 
sobre literatura, música, cine e países ou cidades árabes, con claridade e de 
forma sinxela. 

• Consegue facer comentarios sobre libros, cancións, películas, países ou 
cidades árabes. 
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Actividades de mediación escrita 

• Consegue sintetizar e transmitir por escrito a terceiras persoas o sentido 

xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis 

relevantes recompilados de diversos textos orais e escritos sobre literatura, 

música, cine e países ou cidades árabes, sempre que os textos usados 

estean ben organizados e producidos en lingua estándar. 

 

5.2. NIVEL INTERMEDIO B2.2 

 

5.2.1. OBXECTIVOS 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

• Comprender monólogos sostidos sobre temas coñecidos emitidos en declaracións 
públicas, conferencias e outras formas de presentación pública, académica e profesional 
producidas a velocidade normal, en lingua estándar, cunha pronuncia clara e con 
marcadores explícitos. 

 

• Comprender textos audiovisuais dos medios de comunicación sobre temas coñecidos en 
lingua estándar. 
 

• Comprender o que se lle di cara a cara en conversas en lingua estándar que presenten 
argumentacións. 
 

• Comprender informacións en mensaxes e avisos en lugares públicos en lingua estándar. 

• Comprender textos audiovisuais de ficción cunha trama sinxela e predicible, articuladas con 
claridade, a velocidade normal e en lingua estándar. 
 

• Comprender as liñas argumentais e as ideas principais dunha actividade lingüisticamente 
complexa, producida no ámbito académico ou na área profesional da súa especialidade. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

• Participar activamente en conversas sobre temas de interese personal ou relacionados coa 
súa especialidade. 

 

• Resolver problemas relativos ao aloxamento, comida ou actividades comerciais da vida 
cotiá. 
 

• Presentar en público de xeito curto e simple un tema coñecido con descricións, feitos e 
argumentos. 
 

• Explicar os síntomas relacionados cunha doenza e pedir información sobre os servizos de 
saúde e tratamento.  
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• Participar, aínda que sexa con alguna dificultade, en conversas e debates sobre temas 
coñecidos expresando opinións e defendendo liñas argumentáis. 
 

• Contribuír ao progreso dun traballo expoñendo con claridade e de forma sinxela as súas 
ideas e puntos de vista. 
 

• Pedir información complementaria ou aclaracións nas actividades cotiás. 

 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ORAL 

 

• Sintetizar e transmitir oralmente a terceiras persoas o sentido xeral, a información esencial, 
os puntos principais, os detalles máis relevantes, as opinións e actitudes, recompilados de 
diversos textos orais ou escritos procedentes de distintas fontes, sempre que os ditos textos 
estean ben organizados e producidos en lingua estándar. 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

• Comprender correspondencia formal e informal relativa aos ámbitos da vida social, persoal 
e da propia especialidade, captando a información esencial e os detalles. 

 

• Comprender instrucións e informacións de funcionamento relativas aos produtos de uso 
cotiá. 
 

• Comprender informes e textos xornalísticos breves relativos a temas actuais ou do seu 
interese nos que se presenten distintos argumentos e puntos de vista. 
 

• Comprender formularios administrativos habituais do ámbito persoal e profesional. 
 

• Seguir a liña argumental xeral dun texto literario contemporáneo de estrutura sinxela e 
amplo repertorio léxico con axuda do dicionario. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

• Escribir textos nos que se transmita información e ideas de xeito coherente e con cohesión 
sobre experiencias da vida cotiá ou do ámbito académico. 
 

• Redactar informes sobre temas de actualidade ou relacionados coa propia especialidade 
nos que se expoñan argumentos a favor o en contra. 
 

• Escribir textos que sinteticen a información procedente de noticias, entrevistas e 
documentais breves. 
 

• Tomar notas durante unha explicación, conferencia ou evento sobre temas de actualidade 
coñecidos que permitan reconstruír a continuidade temática do texto orixinal. 
 

• Describir de xeito preciso e bastante detallado unha persoa, obxecto, servizo ou situación. 



80 

 

 

• Escribir recensións breves sobre libros, películas, obras de teatro ou exposicións. 
 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ESCRITA 

 

• Sintetizar e transmitir por escrito a terceiras persoas o sentido xeral, a información esencial, 
os puntos principais, os detalles máis relevantes, as opinións e actitudes recompilados de 
diversos textos orais ou escritos procedentes de distintas fontes sempre que os ditos textos 
estean ben organizados, producidos en lingua estándar. 
 
 

5.2.2. COMPETENCIAS E CONTIDOS 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS SOCIOCULTURAIS E SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

 

 

 

• Convencións relativas ao 
comportamento na sociedade. 

• Xestos e posturas: uso, significado e 
tabús. 

• As relacións de amizade no mundo 
árabe. 

• A separación entre os sexos. 

• Saúdos,  expresións, horarios e 
costumes relacionados co traballo.  

• A inmigración e a integración. Os 
árabes en Europa. 

• As canles de televisión árabes. 

• O legado científico e cultural dos 
árabes. 

• Novas manifestacións artísticas no 
mundo árabe. A globalización cultural. 

• Os refráns árabes. 

• Proximidade física e esfera persoal 
Contacto visual e corporal. 

• Acontecementos relevantes da 
historia recente do mundo árabe. 

• Os dereitos humanos. 

• Os cambios tras a primavera árabe: A 
nova constitución tunesiana. 

• Os meses siríacos. 

• Os mercados árabes e os locais 
comerciais. 

• Expresións que se empregan ao 
comprar. 

• O réxime alimenticio. A comida halal. 

• Hábitos de saúde e hixiene. 

• Os destinos turísticos. Convencións 
nas viaxes: cortesía, vestimenta, etc. 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS ESTRATÉXICOS 

 

As estratexias de aprendizaxe  

 

O alumnado poderá: 

 

• Explicar o que se sabe, como se aprendeu e dirixir a aprendizaxe para seguir aprendendo.  
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• Definir as propias necesidades e intereses ao aprender a lingua e contrastalos cos doutros 
compañeiros.  

• Analizar e contrastar as experiencias positivas e negativas na aprendizaxe da lingua. 

• Planificar a propia aprendizaxe establecendo os seu propios obxectivos a curto e a longo 
prazo. 

• Organizar o material de aprendizaxe cos instrumentos de apoio necesarios (manuais, 
caderno de aprendizaxe, descritores para a auto avaliación). 

• Autoavaliar o propio proceso detectando os erros e os logros nas tarefas.  

• Coñecer a finalidade das actividades realizadas na aula. 

• Utilizar todos os medios ao seu alcance (Internet, proxectos sobre diversos temas, axuda 
doutros/as falantes...). 

• Valorar a rendibilidade dos recursos dispoñibles dentro e fose da aula 

• Repetir, recoñecer e usar modelos de lingua etc. 

• Relacionar a información nova con coñecementos previos. 

• Deducir e establecer relacións entre as linguas coñecidas. 

• Resumir para comprender e producir textos orais ou escritos. 

 

As estratexias de comunicación  

 

 O alumnado poderá: 

 

• Activar e procurar coñecementos previos sobre a lingua, a situación, os contidos, as 
persoas...; informarse se hai axudas visuais etc. 

• Identificar o tipo de texto para adaptarse á súa comprensión. 

• Activar os propios coñecementos e experiencias para prever o que se vai a oír ou ler. 

• Tomar conciencia do que se quere aprender: do contido xeral, da información específica, 
da información polo miúdo. 

• Establecer hipóteses e inferir outros tipos de informacións a partir de elementos 
paratextuais (entoación, velocidade…) e extratextuais (imaxes, gráficos, fotografías…). 

• Restablecer e anticipar posicións en relación ao que segue no texto (palabra, frase, 
resposta…). 

• Formular hipóteses sobre o contido, a partir da situación, o tema e o contexto.  

• Reformular hipóteses sobre o contido e o contexto a partir da comprensión de novos 
elementos do propio texto, utilizando o seu coñecemento e experiencias. 

• Ter unha actitude positiva, de éxito, para a comprensión de mensaxes 

• Asegurar a comprensión, repetir o comprendido, preguntar sobre o dito, volver escoitar o 
texto tendo en conta determinados aspectos. 

• Solicitar repeticións, pedir que se explique unha palabra clave, dicir que non se entendeu. 

• Recoñecer as dificultades de comprensión, debido a posibles factores de distorsión, á 
velocidade coa que se expresa etc. 
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COMPETENCIAS E CONTIDOS FUNCIONAIS 

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

Usos asertivos: 

• Expresar interese, desinterese, 
agrado, aprobación e 
desaprobación, gusto e 
preferencia.  

• Expresar a condición, a hipótese 
e a suposición sobre un 
determinado suceso presente ou 
pasado.   

• Redactar textos de ámbito 
profesional. 

• Desenvolverse con soltura nunha 
actividade laboral.  

• Describir a persoas polo seu 
carácter. 

• Expresar opinións sobre 
comportamentos, feitos e 
situacións. 

• Construír argumentos razoados. 

• Comparar e contrastar 
alternativas. 

• Reproducir mensaxes e opinións 
doutras persoas. 

• Redactar resumos e sintetizar 
información. 

• Obter información sobre un tema 
concreto dos medios de 
comunicación. 

• Especular sobre causas e 
consecuencias. 

• Relacionar accións no tempo. 

• Contrastar alternativas e sopesar 
vantaxes e desvantaxes. 

• Comentar e opinar sobre unha 
manifestación artística. 

• Recoñecer o grao de formalidade 
de diferentes textos. 

• Referir o contido dunha postal, 
dun correo electrónico, dunha 
información periodística… 
 
Usos compromisorios: 

• Poñer condicións para unha 
acción futura. 

• Interesarse por alguén ou por 
algo. 

• Negociar un acordo. 

• Ofrecerse a facer algo, ofrecer 
axuda. 

Usos asertivos: 

• Expresar interese, desinterese, 
agrado, aprobación e 
desaprobación, gusto e 
preferencia. 

• Entender e aventurar un 
diagnóstico simple.  

• Desenvolverse con soltura nunha 
actividade comercial. 

• Expresar opinións sobre 
comportamentos, feitos e 
situacións. 

• Construír argumentos razoados. 

• Comparar e contrastar 
alternativas. 

• Expresar o estado de saúde e 
sensacións físicas. 

• Reproducir mensaxes e opinións 
doutras persoas. 

• Redactar resumos e sintetizar 
información. 

• Obter información sobre un tema 
concreto dos medios de 
comunicación. 

• Especular sobre causas e 
consecuencias. 

• Relacionar accións no tempo. 

• Contrastar alternativas e sopesar 
vantaxes e desvantaxes. 

• Recoñecer o grao de formalidade 
de diferentes textos. 

• Referir o contido dunha postal, 
dun correo electrónico, dunha 
información periodística… 

Usos compromisorios: 

• Poñer condicións para unha 
acción futura. 

• Interesarse por alguén ou por 
algo. 

• Negociar un acordo. 

• Ofrecerse a facer algo, ofrecer 
axuda. 

• Expresar intención ou vontade. 

Usos directivos: 
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• Expresar intención ou vontade. 

Usos directivos: 

• Pedir opinións sobre algo ou 
alguén. 

• Pedir, propoñer e animar a 
alguén que faga algo. 

• Facer correccións, aclaracións, 
rectificacións, matizacións,  etc. 

• Lembrarlle algo a alguén ou 
advertir a outra persoa sobre 
algo. 

• Descubrir nun texto erros ou usos 
lingüísticos incorrectos. 

Usos fácticos e solidarios: 

• Participar adecuadamente en 
diferentes tipos de situacións 
sociais. 

• Actuar segundo as conviccións 
propias da comunidade en que se 
integre (visitas, invitacións, 
aceptacións, etc.) 

Usos expresivos: 

• Narrar unha lembranza 
empregando tempos do pasado. 

• Expresar dúbidas. 

• Expresar bos desexos e 
reaccionar ante esta situación. 

• Presentar unha queixa ou 
reclamación relacionada co 
traballo. 

• Reaccionar ante un 
acontecemento con interese,  
sorpresa, admiración, esperanza,  
alegría ou tristeza.  

• Describir cambios de 
personalidade. 

• Discutir sobre a información 
recibida. 

• Pedir opinións sobre algo ou 
alguén. 

• Pedir, propoñer e animar a alguén 
que faga algo. 

• Facer correccións, aclaracións, 
rectificacións matizacións,  etc. 

• Lembrarlle algo a alguén ou 
advertir a outra persoa sobre algo. 

• Descubrir nun texto erros ou usos 
lingüísticos incorrectos. 

Usos fácticos e solidarios: 

• Participar adecuadamente en 
diferentes tipos de situacións 
sociais. 

• Actuar segundo as conviccións 
propias da comunidade en que se 
integre (visitas, invitacións, 
aceptación, rexeitamento...)  

Usos expresivos: 

• Narrar unha lembranza 
empregando tempos do pasado. 

• Expresar dúbidas. 

• Expresar bos desexos e 
reaccionar ante esta situación. 

• Presentar unha queixa ou 
reclamación relacionada con as 
transaccións comerciais, a saúde 
ou as viaxes. 

• Reaccionar ante un 
acontecemento con interese,  
sorpresa, admiración, esperanza, 
alegría ou tristeza.  

• Discutir sobre a información 
recibida. 

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS DISCURSIVOS 

 

Cohesión 

• Mantemento do tema. 

• Repeticións e elipses.  
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• Procedementos gramaticais de correferencias, pronomes persoais, demostrativos, 
posesivos, cuantificadores e adverbios ou expresións adverbiais con valor anafórico ou 
catafórico. 

• Procedementos léxicos: sinónimos, hiperónimos e a través dun dos termos que entran na 
definición.  

• Expresións referenciais إليه..:    المذكور، المنشار  

Organización 

• Inicio do discurso 

Fórmulas de saúdo:    ..أعزائي المشاهدين، األخ الفاضل 

Presentación, introdución do tema:    وّد أن أحدثكم، في أول األمر، ابتداء من..، أما فيما يتعلق بـ... فـ..أ

• Desenvolvemento do discurso 

Computadores de continuación:    مرورا بــ، أريد أن أعود إلى..  

Comentadores:    وإنما، بيد أنه..

Digresores:  ..وبالموضوع هناك أيضا   

De reformulación: explicativos: هو..     والمقصود  , rectificadores: الدقة وجه  .. على  , de 

distanciamento:    والحاصل.. :e recapitulativos     .. /من جهة... من جهة أخرى    من ناحية أخرى..  

Contraargumentativos:  مع أّن. ..، برغم  أن... فـ...، بالرغم من... فإن .  

Consecutivos: مما أدى إلى  ،..  

Causais: ،بفضل..   نظرا إلى  

Exemplificación:    .. على سبيل المثال  

Reforzo ou adición:  ..مضافا إلى..، كما أن..، وفوق هذا... فـ 

• Conclusión do discurso: 

Despedida:    . ودمت بخير.

Computadores de peche:    ال أريد أن أطيل عليكم..  

 

• Puntuación e parágrafos. Atención ao emprego dos signos de puntuación como 
marcadores do discurso. 

• Entoación e pausas. A entoación e as pausas como marcadores de unidades discursivas e 
de relacións de sentido (correspondencia entre unidades melódicas e signos de puntuación; 
identificación e produción dos patróns melódicos propios dos actos de fala e as estruturas 
discursivas do nivel). 

Elementos propios da conversación (reforzo e ampliación): 

• Uso do pronome persoal explícito: como indicador de subxectividade:   ..نطري وجهة    ,من 

como  marcador de contraste discursivo:   ..أنا في حالي وأنت في حالك   

• Marcadores para dirixirse a alguén segundo a situación. Solicitar ao interlocutor que empece 
a falar, empezar a falar, cooperar, reaccionar, reforzar, implicar ao interlocutor; asentir, con 
distintos matices, clarificar as opinións, demostrar implicación, iniciar unha explicación, 
interromper a explicación, anunciar o final, despedirse.  
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• Recursos para as reaccións esperadas nas situacións e intercambios usuais: ؟/  )أحمد موجود

- خليك  على الخط..(   ف األمور؟ على خير ما برام..( ي)ك  , إ ,)اسمح لي أن ألّح..(   , لى/تحت  )أحتاج 
 … أمرك..( 

Deíxe 

• Referenzas nas diferentes situacións de enunciación (conversación, chat, carta, etc.) e no 
discurso diferido e no relato: uso dos pronomes, demostrativos e expresións de tempo e 

espazo: (ذ ، حينئآنذاك )..  

• Deíxe espacial: combinación de adverbios deícticos para concretar o lugar: )من هنا، من     
 تحت..( 

Cortesía 

• Expresións de cortesía para as funcións sociais: dar ordes, pedir, corrixir,etc.: هذا جيد    ا،إذ
 )أشكرك لكن..(

• Fórmulas e vocabulario específico:    )جالبة، مولي..( 

• Rexeitamento intensificado:    )وهلل، كال، مطلقا..( 

• Atenuación da presenza do oínte co uso do masdar en rogos ou ordes: )الرجاء عدم   
    التدخين..( 

Tipoloxía de textos orais:  

• Anuncios publicitarios  

• Instrucións e indicacións 

• Conversas formais e informais 

• Debates e discusións formais 

• Entrevistas de traballo, consultas médicas 

• Enquisas 

• Audiovisuais: telexornais, documentais, material gravado 

• Presentacións  

• Cancións 

 

Tipoloxía de textos escritos: 

• Anuncios publicitarios e anuncios por palabras 

• Correspondencia persoal e formal: cartas, emails, reclamacións, notas e mensaxes 

• Textos xornalísticos: noticias, reportaxes, cartas ao director, entrevistas... 

• Informes, resumos e esquemas 

• Textos literarios: contos, relatos breves, poemas 

• Tiras cómicas  

• Documentos oficiais: formularios, impresos, instancias 

• Documentos comerciais: contratos, facturas, cartas comerciais 
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• Catálogos 

• Manuais de instrucións 

• Guións 

• Currículo 

• Dicionarios  

• Adiviñas 

• Biografías 

  

COMPETENCIAS E CONTIDOS SINTÁCTICOS 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

 الجملة
به   المفعول  به،  المفعول  المفاعيل:  مراجعة 

 الثاني، 
 المفعول فيه، المفعول معه،                      
 المفعول المطلق، المفعول له                      

 الحال
 الجملة المركبة 

 الجملة الشرطية        
 الجملة الظرفية )لّما، إذ، بينما، قبلما،         

 بعدما، حينما..(                            

 االسم
 االسم الممنوع من الصرف 
 .. حينئذ  عندئذ،: إذ مضاف إلى ظرف زمان 

 األسماء الملحقة بالمثنى: كال، كلتا 
 "استعمال "إيا 

 .الصفة المشبهة باسم الفاعل 

 الفعل
 الفعل المجرد والفعل المزيد مراجعة تصريف 

 الفعل المبني للمجهول 
 عولين به األفعال المتعددة بمف

 الفعل المركب 
 كان + )قد( + ماض/ كان + مضارع        
 يكون + )قد( + ماض/ يكون + مضارع         

 الحرف
 "و" الحال 

 أدوات جازمة  
 أدوات غير جازمة 
 حرف التعجب: ما 

 الجملة
 والحصر  االستثناء 

 اد وأخواتهاالنواسخ الفعلية: ك
 مراجعة الجملة المركبة 

 الجملة االعتراضية 
 الجملة التفسيرية    

 االسم
 االسم المنقوص 

 المجرد والمزيد : المصدر الرباعي

 الرباعي: المجرد والمزيد اسم الفاعل 
 الرباعي: المجرد والمزيد اسم المفعول 
 أسماء الفعل 

 بمعنى المضارع: أف، آه، وي         
 ن، ... اضي: سرعان، شتّا بمعنى الم        
 بمعنى األمر: إليك، عليك، هات، إيّا         

 الفعل
 مراجعة الفعل المبني للمجهول 

 تّم + مصدر        
 الفعل الرباعي 

 الفعل المجرد الرباعي        

 الفعل المزيد الرباعي        
 الفعل اللفيف المفروق والمقرون 

 أفعال الحكي 
 أفعال المدح والذم 

 حبذا   مدح: نعم،ال       
 الذم: بئس، ساء، ال حبذا         

 الحرف
 مراجعة الحروف  
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 األساليب النحوية 
 التعجب أسلوب 
 ما + أفعل + مفعول به       
 ما + أفعل + ضمير متصل + تمييز        

 ما + أفعل + جملة اسمية        
 ما + أفعل + جملة فعلية        
 ما + أشّد/أكبر/ أقّل + مصدر       
 ما + مضارع مرفوع        

 أسلوب التوكيد 
 التوكيد اللفظي        
 عين، كل جميع، التوكيد المعنوي )نفس،        
 كال، كلتا(         

 حروف االستثناء: إالّ، حتّى، خال، سوى، عدا  
 حرف التفسير: أي  

 األساليب النحوية 
 األسلوب غير المباشر 

 أسلوب المدح والذم  

 

COMPETENCIAS E CONTIDOS LÉXICOS 

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

Identificación persoal 

• Valores persoais 

Relacións humanas e sociais 

• Actitudes e formas de comportarse 

• A igualdade de sexos 

Traballo 

• Profesións e cargos 

• Tarefas no traballo 

• Condicións laborais 

• Desemprego e busca de traballo 

• Conflitos  

• Seguridade e riscos laborais 

Información e medios de comunicación 

• Influencia dos medios de  
comunicación  

Ciencia e tecnoloxía 

• Avances científicos e tecnolóxicos  

• Tecnoloxías da información e da 
comunicación (TIC) 

Actividades artísticas 

• Novas manifestacións artísticas  

• Persoeiros relevantes  

 

Política e sociedade 

• Institucións (as ONG, a Liga Árabe, 
etc) 

• Sistemas políticos e de goberno  

• Conflitos e movementos sociais 

• Modas e tendencias sociais 

Actividades económicas  

• Comercio 

• A globalización 

• Entidades e empresas 

• Industria  

Alimentación 

• Dieta e nutrición. 

Saúde 

• Protección social 

• Medicina tradicional e alternativa 

• Estética 

Viaxes 

• Problemas e incidencias (atrasos, 
cancelacións, etc) 

• Motivacións e obxectivos 
Experiencias persoais 

• Modas e tendencias turísticas 
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COMPETENCIAS E CONTIDOS FONÉTICO-FONOLÓXICOS E ORTOTIPOGRÁFICOS 

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE SEGUNDO CUADRIMESTRE 

في   • المدروسة  المواضيع  مراجعة 
 السنوات األخيرة 

 األلفاظ الخاصة: لفظ حرف "ج"   •
اللغة   • في  المستخدمة  االختصارات  أهم 

 العربية 
اللغة   • في   النطق  باسترخاء  االعتراف 

 العامية 

 الخاصة: "ق"، "ء" ظ األلفا •
 األلفاظ الخاصة: "ذ"، "ز"، "ض"، ظ"  •
 استخدام الحروف غير العربية  •
 أنواع الخط العربي  •

 اإلعالل واألبدال •

 

5.2.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

• Comprende declaracións e mensaxes, avisos e instrucións que conteñen informacións 
precisas sobre temas concretos, en lingua estándar e cun ritmo normal.  
 

• Comprende discursos e conferencias bastante extensas, sempre que o tema sexa coñecido 
e o desenvolvemento do discurso facilítese con marcadores explícitos.  
 

• Comprende noticias, documentais, entrevistas en directo, debates, etc., sempre que haxa 
unhas boas condicións acústicas, que ou discurso estea ben organizado, que sexa en lingua 
estándar e que a estrutura do discurso sexa clara.  
 

• Comprende a liña argumental de audiovisuais de ficción cunha trama sinxela e predicible, 
articulados con claridade, a velocidade normal e en lingua estándar.  
 

• Comprende as principais liñas argumentais dunha actividade lingüisticamente complexa, 
producida non ámbito académico ou na área profesional dá súa especialidade.  
 

• Comprende a maioría do que se lle di directamente en conversas e transaccións en lingua 
estándar, ben organizadas, e a velocidade normal. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

• Expresa e intercambia puntos de vista de forma breve, sinxela e eficaz en conversas formais 
e reunións de traballo, nunha lingua estándar e en rexistro formal, utilizando estruturas e 
léxico sinxelos, pero adecuados á situación de comunicación. 
 

• Realiza en lingua estándar narracións, descricións sobre diversos temas do ámbito persoal, 
académico e profesional. 
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• Realiza intercambios de información sobre asuntos cotiáns de interese persoal ou 
profesional, utilizando fórmulas simples. 
 

• Realiza presentacións breves preparadas previamente sobre un asunto coñecido ou 
relacionado coa súa especialidade, así como responde a unha serie de preguntas 
complementarias da audiencia, aínda que poida precisar repeticións ou aclaracións.  
 

• En transaccións e intercambios para obter bens e servizos, mostra agrado ou explica un 
problema que xurdiu a condición de que teña cooperación dá persoa interlocutora. 
 

• Interactúa en conversas informais que se dan en situacións cotiás, facendo comentarios, 
expresando os seus puntos de vista, argumentos e comentarios se se fala en lingua estándar 
e a unha velocidade media. 
 

• Exprésase con claridade suficiente e un ritmo bastante uniforme. Dispón de suficientes 
recursos lingüísticos para facer descricións claras, expresar os seus puntos de vista e 
desenvolver argumentos. 
 

• É capaz de reelaborar información procedente de distintas fontes, de sintetizala e de 
comunicala de maneira oral de forma sinxela. 

• Presenta unha pronunciación e entoación claras e naturais, aínda que o acento estranxeiro 
sexa perceptible.  

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ORAL 

 

• Transmite de maneira oral e con suficiencia tanto a información como, se é o caso, o ton e 
as intencións dos falantes ou autores sempre que se fale sobre temas coñecidos, de maneira 
organizada e en lingua estándar. 
 

• Repite ou reformula a información de maneira máis sinxela para facérllela máis comprensible 
ás persoas receptoras.  
 

• Organiza adecuadamente a información que pretende ou debe transmitir e detállaa de xeito 
satisfactorio para poder comunicala novamente con claridade e eficacia. 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

• Comprende formularios administrativos habituais do ámbito persoal e profesional. 

 

• Identifica a intención do texto (solicitar, reclamar, citar...) e comprende vocabulario, 
expresións e estruturas que comuniquen ofrecementos, prazos, acordos, xustificacións…  
 

• Comprende instrucións de funcionamento que estean dentro do seu ámbito cotián. 
 

• Lee correspondencia relativa a temas da vida social, persoal e da propia especialidade nas 
que aparezan queixas, reclamacións, peticións..., e capta o seu significado esencial. 
 

• Comprende artigos e informes breves relativos a asuntos actuais nos que os autores 
adoptan posturas ou puntos de vista concretos. 
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• Segue a liña argumental xeral dun texto literario contemporáneo de estrutura sinxela e amplo 
repertorio léxico con axuda do dicionario. 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

• Escribe correspondencia persoal sinxela e breve na que se solicite información, se expresen 
sentimentos, reaccións, desexos e aspiracións e se expliquen problemas utilizando un 
repertorio léxico e un rexistro axeitados á situación de comunicación. 
 

• Redacta informes sobre temas de actualidade ou relacionados coa propia especialidade nos 
que se expoñan argumentos a favor o en contra. 
 

• Escribe recensións breves sobre libros, películas, obras de teatro ou exposicións. 
 

• Escribe textos narrativos e descritivos coherentes e ben estruturados en lingua estándar, 
relatando feitos sinxelos relativos a experiencias da vida cotiá, do ámbito académico ou do 
seu campo profesional. 

• Escribe notas nas que se transmite ou require información sinxela de carácter inmediato e 
nas que resaltan os aspectos que lle resultan importantes.  
 

• Toma notas sobre aspectos que lle parecen importantes nunha conferencia estruturada con 
claridade sobre un tema coñecido. 
 

• Resume ou reformula información de diversas fontes e parafrasea pasaxes breves coa 
intención de transmitir de maneira simple a información orixinal da fonte. 
 

• Utiliza con razoable corrección, aínda que poida manifestar influencia doutra/s lingua/s, os 
patróns ortotipográficos de uso común e máis específico e aplica con flexibilidade as 
convencións formais máis habituais de redacción de textos. 
 

• É capaz de reelaborar información procedente de distintas fontes, de sintetizala e de 
comunicala de maneira escrita. 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ESCRITA 

 

• Reelabora documentos claros, en lingua estándar, de temas coñecidos procedentes dos 
medios de comunicación (orais e escritos) e sabe superar as diferenzas con respecto ás 
linguas e culturas propias e os estereotipos. 
 

• Repite ou reformula a información de maneira máis sinxela para facérllela máis comprensible 
ás persoas receptoras.  
 

• Organiza adecuadamente a información que pretende ou debe transmitir e detállaa de xeito 
satisfactorio para poder comunicala novamente con claridade 
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6. METODOLOXÍA 

 

Tendo en conta os principios metodolóxicos expresados no artigo 7, do Decreto 81/2018 do 19 

de xuño, que á súa vez recollen os do Consello de Europa desenvoltos no MECR, as ensinanzas 

de idiomas estarán orientadas ao desenvolvemento das distintas actividades de lingua, polo que se 

deberá abordar o ensino do idioma desde unha perspectiva de uso. Para iso, deberase concibir a 

aula como un espazo onde se dean situacións comunicativas reais ou simuladas en que o alumnado 

participe e poida levar a cabo as actividades de comprensión, produción e mediación propias de 

cada nivel. O profesor/a programará diferentes unidades didácticas compostas por tarefas 

comunicativas, que se practicarán mediante diferentes tipos de actividades e textos. Estas 

actividades estimularán estratexias comunicativas e de aprendizaxe, desenvolverán as actividades 

da lingua, os valores do plurilingüísmo e o pluriculturalismo, e a capacidade de autoaprendizaxe. 

Deste xeito, favorecerase a formación dun alumno autónomo, responsable da súa aprendizaxe e 

capaz de levala máis alá do ámbito da aula. 

 

Proponse un enfoque metodolóxico procesual e centrado no aprendiz, na medida en que se 

terán en conta os intereses, necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe do alumnado para a 

selección e secuenciación de tarefas e materiais, dentro do marco curricular en que se desenvolven 

os cursos da EOI. 

 

A metodoloxía deste curso académico adaptarase aos posibles escenarios que se poidan 

presentar derivados da situación sanitaria causada polo virus COVID-19. No suposto que as clases 

presenciais sexan suspendidas, total ou parcialmente, o departamento contemplou eses escenarios 

e adaptou as unidades didácticas de cada curso para que poidan ser impartidas de maneira 

telemática. Para iso desde o inicio das clases cada profesor terá todos os cursos que imparta na 

aula virtual da escola (Moodle) e os seus alumnos poderán acceder a eles desde o primeiro día,  

vaian presencialmente á escola ou non. Utilizarase a aula virtual para acceder a todos os materiais 

das unidades didácticas e realizar as súas tarefas de actividades de lingua correspondentes, expor 

dúbidas, solicitar unha titoría, participar en foros, recibir noticias, etc. 

 

Ao mesmo tempo se utilizará a plataforma Webex para o contacto directo do profesor cos seus 

alumnos: para as titorías que solicitaron previamente e para as clases no caso de que sexan 

suspendidas. 

 

Todo o alumnado terá acceso a Centrosnet onde poderá seguir as súas faltas de asistencia, as 

súas avaliacións, etc. 

 

A temporalización de todos os cursos do departamento é de dous días á semana. 

 

 

 

7. RECURSOS 
 

 

Humanos: 

O cadro de persoal docente. 

Físicos: 
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As aulas, os departamentos, a biblioteca e a sala de lectura, a aula de recursos, a aula de 
informática e a de autoaprendizaxe... 

Materiais: 

Corresponderalle ao profesorado seleccionar, de entre os recursos que a continuación se describen, 
aqueles que se precisen segundo as necesidades do proceso de ensino-aprendizaxe: 

 

 Libros de texto do curso 2020/21: 

A1: 

Aguilar, V., Manzano, M. A. y Zanón, J. (2010).  ¡Alatul! Iniciación a la lengua árabe. Barcelona: 
Herder. 

Aguilar, J. D., García, A. et al. (2015). As-saqiya A1, Lengua árabe - Libro del alumno. Almería: 
Albujayra. 

A2: 

Aguilar Sebastián, Victoria; Rubio Cayuela, Ana. Mabruk. Diego Marín Librero Editor SL, 2014. 

B1.1: 

Aguilar, J. D., García, A. et al. (2015). An-nahr, Lengua árabe - Libro del alumno. Almería: 
Albujayra. 

 

As profesoras do departamento utilizarán material propio que facilitarán ao alumnado para acadar 
todos os obxectivos de cada curso. 

 

 Libros de lectura: 

B1.1: 

Hernández Martínez, Joana Mi vida en el planeta Marte. Albujayra, 2016. 

B1.2: 

Cabello Sanz, Encarna. Un año en Tánger. Albujayra SL. Almería, 2010. 

B1 e B2: 

Abu-Sharar, Hesham (2015). Árabe para extranjeros. Textos de lectura (2ª ed.). Barcelona: 
Universidad Autónoma. 

 

 Libros de consulta recomendados 

 

Gramáticas: 

AL-DAHDAH.  Muʿyam  qawāʿidi-l-luga  al-ʿarabiyya.  Maktabat  Lubnan. Beirut,  1989. 

COWAN, D., Gramática de la lengua árabe moderna. Cátedra. Madrid, 2004. 

HAYWOOD-NAHMAD, Nueva gramática árabe. Coloquio. Madrid, 1992. HEIKAL, Ahmed. Curso 

de árabe. Madrid, Hiperión, 1992. 

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, J., Gramática práctica de árabe. Albujayra SL. Almería, 2009. 

PARADELA,  Nieves.  Manual  de  sintaxis  árabe.  Publicaciones de  la Universidad Autónoma. 
Madrid, 1998. 

REIG, Daniel. La conjugación árabe. Maisonneuve & Larousse. París, 1996. 

SALEH, Waleed. Lengua árabe. Gramática y ejercicios. Nivel intermedio. Cantarabia, Madrid, 
1991. 
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Dicionarios: 

Al-Munŷid, Dar el-Machreq Sarl Publishers. Beirut, 2011. 

BUCKLEY, R., Modern Literary Arabic. A Reference Grammar. Librairie du Liban Publishers, 2004 

CORRIENTE, F. y FERRANDO, I. Diccionario avanzado árabe. Tomo I Árabe- Español. Herder, 
2005 

CORTÉS J., Diccionario de árabe culto moderno Árabe-Español, Madrid, Gredos, 1996. 

REDA, Y. M., Al-Muín: Diccionario Español-Árabe. Librairie du Liban Publishers. Beirut, 1993. 

REIG, D., Dictionnairie Arabe-Français, París, Larousse, 1997. 

SIENY, M. E.  y YUSUF, H. H., Muʿyam aṭ-ṭullāb. A Contextual Arabic Dictionary Arabic-Arabic. 
Librairie du Liban, Beirut, 1991. 

WEHR, H., A Dictionary of Modern Written Arabic. Beirut, Librairie du Liban; Londres, 
MacDonald & Evans. 

 Aula virtual: Moodle 

 Materiais creados polo profesorado do departamento 

 Encerados dixitais, libros dixitais, as contornas e comunidades virtuais, fragmentos de 
series/películas e música como material real  

 Dicionarios, material de consulta ou de lectura, audiovisuais e outros 

 As TICS 

 Materiais existentes no centro á disposición do alumnado e do profesorado (na biblioteca, na 
sala de lectura, na aula de recursos etc.) 

 Recursos en liña e repositorios 

 

Na páxina web do departamento ofrécese un listado clasificado de recursos en liña para o 
estudante de árabe.  

Existen outros materiais de consulta no centro á disposición do alumnado e do profesorado 
na biblioteca da EOI e dicionarios na conserxería da EOI . 

 

 
 
8. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
 

A Lei galega esixe que o profesor teña en conta os alumnos con necesidades educativas 
específicas. Enténdese que un alumno “diferente” non ten que estar menos ou peor preparado, si 
se lle ofrece unha educación personalizada e axeitada ás súas limitacións ou peculiaridades. 

 
  Daquela, unha programación didáctica non pode ignorar nunca a posibilidade de atopar un 
ou varios casos nunha clase, aínda que non poida estar tampouco preparada a priori para resolver 
un número infinito de situacións posibles. A elaboración de programas específicos adaptados aos 
alumnos con estas necesidades deberá desenvolverse por tanto no momento no que se coñeza a 
idiosincrasia e as necesidades particulares do caso concreto co que se debe traballar, a pé de 
tarima. As diversas situacións obrigaríanos a introducir modificacións na nosa programación para 
nos adaptar ás necesidades destes alumnos, pero é imposible ofrecer solucións por adiantado: é 
preciso, por tanto, esperar o comezo do ano escolar para coñecer persoalmente aos alumnos e 
establecer, se fora preciso, o tipo ou tipos de adaptación que compre poñer en práctica. 
 
  Pódese dicir, de todos os xeitos, que esta programación alternativa e específica debe ser 
creada de maneira que non altere os contidos, a secuenciación e, en xeral, a filosofía da 
programación principal da clase. A adaptación debería ter en conta as liñas principais descritas 
nesta programación xeral e modificalas para facelas accesibles ao alumno ou alumnos cunha 
problemática particular. 
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  Esta adaptación debería ter lugar a todos os niveis (as explicacións teóricas, os exercicios 
propostos, o sistema de avaliación previsto, os temas transversais, o uso dos mecanismos 
morfosintácticos, etc.) grazas a unha atención personalizada do aprendiz en cuestión. 
 

Doutra banda, a organización e aplicación das probas para a obtención das certificacións e 

para promocionar de curso por parte do alumnado con discapacidade basearanse no principio de 

igualdade de oportunidades, non discriminación e compensación de desvantaxes. Así, na 

realización das probas deberanse adaptar, se é o caso, á duración e ás condicións de realización 

delas. 

 

O alumnado nestas circunstancias deberá, no momento da matrícula, achegar a 

documentación acreditativa da súa minusvalía e cubrir a documentación fornecida pola escola oficial 

de idiomas que será  quen  lles  comunique  isto,  para  as  adaptacións  pertinentes,  aos  equipos  

de  orientación específicos que dependen da Delegación Provincial de Educación respectiva. 

 

 

 

9. AVALIACIÓN 

 

 

Seguindo o Decreto 81/2018 do 19 de xullo (DOG do 13 de agosto) e a circular de matrícula 

3/2020 a avaliación das ensinanzas de idiomas de réxime especial ten como obxectivo valorar o 

grao de dominio que posúe o alumnado como usuario dun idioma determinado e, se é o caso, 

adoptar as medidas e as estratexias oportunas para mellorar o proceso de ensino aprendizaxe co 

fin de acadar os obxectivos académicos propostos.  

 

Realizaranse tantas avaliacións por curso como se estableza no proxecto educativo da 

escola, cun mínimo de dúas, coincidindo a última coa proba de promoción ou de certificación. 

 
A avaliación terá por obxecto cualificar e, de ser o caso, certificar o nivel de competencia 

comunicativa adquirido polo alumnado como resultado do seu proceso de aprendizaxe. De xeito 

que o alumnado afrontará este proceso de avaliación nas seguintes modalidades: 

 

 

Avaliación inicial (ou de diagnóstico) 

 

En todos os cursos e niveis o profesorado realizará unha avaliación inicial ou de diagnóstico 

do alumnado, que terá carácter informativo para este e orientador para o profesorado, que 

establecerá as medidas pedagóxicas adecuadas. No caso do nivel A1, a avaliación inicial servirá 

para determinar se o alumnado parte duns coñecementos previos ou se, pola contra, son aprendices 

que descoñecen por completo a lingua obxecto de estudo. 

 

 

 O grao de dominio acadado nas diferentes actividades de lingua será avaliado mediante os 

seguintes tipos de proba segundo corresponda: 
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Proba parcial de progreso 

 

O departamento realizará esta proba ao alumnado presencial en todos os cursos dos 

diferentes niveis. Esta proba farase, con carácter xeral, ao finalizar o primeiro cuadrimestre. Terá 

unicamente valor orientativo para o alumnado e serviralle ao profesorado para coñecer o grao de 

cumprimento no desenvolvemento da programación didáctica.  

 

Proba de promoción  

 

Esta levarase a cabo nos cursos non terminais de nivel e servirá para determinar se o 

alumnado foi quen de alcanzar os obxectivos propostos. Esta proba terá lugar no mes de xuño, en 

convocatoria ordinaria, e no mes de setembro, en convocatoria extraordinaria. Na convocatoria 

extraordinaria o alumnado só terá que ser avaliado das actividades de lingua non superadas na 

convocatoria ordinaria de xuño. Esta proba extraordinaria realizarase nos primeiros dez días de 

setembro.  

O departamento establecerá criterios para a valoración positiva do rendemento e a 

participación do alumnado na aula; a dita valoración en ningún caso poderá superar o 10% da 

cualificación final do curso.  

 

 

Proba de certificación 

 

Nos cursos terminais de nivel o alumnado realizará unha proba que será común a todas as 

modalidades e réximes de ensino e permitirán o acceso directo ás ensinanzas do nivel 

inmediatamente superior.  

 

As probas de certificación teñen como obxectivo avaliar o nivel de competencia lingüística 
do alumnado de escolas oficiais de idiomas nas distintas actividades de lingua nos niveis básico A2, 
intermedio B1 e intermedio B2, establecidos nos currículos respectivos.  

 
O nivel de competencia e o grao de dominio do idioma que se avalían nestas probas 

estableceranse en referencia aos obxectivos, contidos e criterios de avaliación establecidos nos 
currículos de cada idioma.  

  
 

BAREMO E CUALIFICACIÓN DAS PROBAS 

 
 

NIVEL PARTES 

NOTA 

MÁXIMA 

GLOBAL 

(PUNTOS) 

NOTA 

MÍNIMA 

GLOBAL 

(PUNTOS) 

MÁXIMO 

POR PARTE 

(PUNTOS) 

MÍNIMO POR 

PARTE 

(PUNTOS) 

A1 
CE/CO/ PCME/ 

PCMO 
100 60 (60%) 25 15 

A2 
CE/CO/ PCME/ 

PCMO 
100 60 (60%) 25 15 

 

 Para superar a proba será necesario acadar, polo menos, 15 puntos en cada unha das 
actividades de lingua.  
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NIVEL PARTES 

NOTA 

MÁXIMA 

GLOBAL 

(PUNTOS) 

NOTA 

MÍNIMA 

GLOBAL 

(PUNTOS) 

MÁXIMO 

POR PARTE 

(PUNTOS) 

MÍNIMO POR 

PARTE 

(PUNTOS) 

B1.1 
CE/CO/ PCE/ PCO/ 

MEDIACIÓN 
125 81,25 (65%) 25 12,5 

B1.2 
CE/CO/ PCE/ PCO/ 

MEDIACIÓN 
125 81,25 (65%) 25 12,5 

B1.3 
CE/CO/ PCE/ PCO/ 

MEDIACIÓN 
125 81,25 (65%) 25 12,5 

B2.1 
CE/CO/ PCE/ PCO/ 

MEDIACIÓN 
125 81,25 (65%) 25 12,5 

B2.2 
CE/CO/ PCE/ PCO/ 

MEDIACIÓN 
125 81,25 (65%) 25 12,5 

 

Para superar a proba será necesario acadar 81,25 puntos de cualificación global, sendo 

necesario un mínimo de 12,5 puntos en cada actividade de lingua. 

 

a) A cualificación outorgada ao alumnado será de "Apto" ou "Non apto".  

 

b) A cualificación "Apto" requirirá a superación da proba nos termos previstos. 

 

c) No caso do alumnado que non realice algunha(s) das partes da proba, a cualificación para 

cada unha destas partes será "Non presentado" e a cualificación final da proba será "Non 

apto".  

 

d) No caso do alumnado que non realice ningunha das partes que conforman a proba, a 

cualificación final será "Non presentado".  

 

e) O alumnado que non promocione deberá repetir curso e ser avaliado de novo de todas as 

actividades de lingua.  

 

 

Autoavaliación  

 

A autoavaliación é un instrumento clave no proceso de ensino-aprendizaxe. Autoavaliarse 

consiste na capacidade do alumnado e do profesorado de xulgar os logros acadados respecto aos 

obxectivos establecidos. No caso do alumnado, permite desenvolver a capacidade de aprender a 

aprender, céntrase nos procesos e aumenta a capacidade de ser responsable da propia 

aprendizaxe. No caso do profesorado, permite adaptar o proceso de ensino-aprendizaxe (materiais, 

metodoloxía, temporalización etc.) ás necesidades do alumnado e ás súas propias. 

 
Con esta finalidade, a programación debe incluír as directrices para levar a cabo a avaliación 

da práctica docente. O profesorado avaliará o proceso de ensino e a súa propia práctica docente 

en relación co logro dos obxectivos e o desenvolvemento das competencias básicas. Para levar a 

cabo esta avaliación teranse en conta, como mínimo, os seguintes elementos: 
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− A adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características e ás 

necesidades do alumnado 

− A aprendizaxe lograda polo alumnado 

− As medidas de individualización do ensin 

− O desenvolvemento da programación (estratexias de ensino, procedementos de 

avaliación, organización da aula, aproveitamento dos recursos...) 

− A idoneidade da metodoloxía e dos materiais curriculares 

− As necesidades de actualización do profesorado (didáctica, lingüística, medolóxica...) 

− A coordinación co resto do profesorado 

 

 

 

 

10. ACTIVIDADES CULTURAIS 

 

A situación sanitaria excepcional que se está vivindo condiciona a realización das 
actividades culturais que habitualmente leva a cabo o departamento. Neste curso 2020-21 ante a 
dificultade de planificar actividades presenciais na escola, o departamento  adaptarase á situación 
e propoñerá ao alumnado participar en actividades en liña que vaian xurdindo ao longo do ano e 
asistir a todas aquelas que organicen institucións da cidade relacionadas coa lingua ou a cultura 
árabo-islámica.  


