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1. Introdución

O desenvolvemento desta programación réxese polas directrices da Resolución do 26 de maio de 2022, da Secretaría
Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de
educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/23.

CARACTERÍSTICAS DO CENTRO E DO ALUMNADO

O IES Poeta Díaz Castro conta, na actualidade, con 30 membros de claustro (25 PES, 1 PT, 1 profesora de Relixión, 2
PES a media xornada e 1 auxiliar de conversa); 2 conserxes; 1 administrativa; 3 compañeiras do persoal de limpeza e
1 compañeira na cafetaría; e 190 alumnos matriculados.

Trátase dun centro situado nunha vila pequena, no cal, aproximadamente, o 60% do alumnado procede do medio
rural e un 40% da propia vila (en relación cos anteriores datos sociolingüísticos, xa se pode observar un aumento do
desprazamento do rural á vila). Alén disto, continuamos apreciando un aumento de alumnado de orixe foránea, non
só de fóra da nosa CA, senón tamén de fóra do estado español.  Así  pois,  constatamos un claro incremento de
alumnado que precisa dun especial apoio para a súa integración social e, polo tanto, tamén lingüística. Por outra
parte, trátase dun centro moi dinámico, implicado permanentemente en diferentes proxectos: PLAMBE (plan mellora
de bibliotecas escolares), Proxecta, Sección bilingüe, Contratos-Programa, E-Dixgal, Erasmus+, etc.

Canto ás características sociolingüísticas, cómpre mencionar os aspectos referidos ao ámbito familiar e ao ámbito
máis xenérico de relación que denominamos ámbito social.

Ámbito familiar:

O 57,7% do noso alumnado procede de familias nas cales os avós falan sistematicamente en galego; o 50%, de
familias en que os pais e nais falan galego e, arredor do 37% de familias en que os pais e nais utilizan galego e
castelán. Nalgúns casos, escasos mais cada vez con maior frecuencia, utilizan só o castelán (entre o 8 e o 10%). No
relativo ao alumnado, un 61,3% ten o galego como lingua materna.

Ámbito social:

O noso instituto atópase nun entorno social rural, porén moi próximo a áreas urbanas importantes, como son as
cidades da Coruña e Lugo, coas que se comunica a través da estrada nacional VI e da autovía, ademais do tren, que
ten parada na vila. Con isto queremos dicir que as relacións con lugares nos que a presenza do castelán é máis
agresiva e patente son frecuentes e, seguramente, condicionantes do comportamento lingüístico observado.

Canto a necesidades específicas do alumnado, neste curso temos nas aulas de portugués unha alumna con protocolo
de absentismo iniciado no curso pasado que acabou en atención domiciliaria que, presumibelmente, continuará no
presente curso escolar.

Neste curso académico o Departamento de Portugués está integrado por unha única persoa, a profesora María
Gómez Díaz, con destino definitivo no centro, que imparte todos os grupos e exerce de xefa de Departamento.

Todas as sesións son impartidas en lingua portuguesa.

O MECR E AS LINGUAS

O ensino de linguas estranxeiras ten mudado moito desde a chegada das abordaxes comunicativas. Así, o novo papel
atribuído ao ensino e á aprendizaxe no panorama educativo europeo como potenciais promotores dunha sociedade
máis xusta e inclusiva están presentes no Marco Europeo Común de Referencia (MECR), publicado polo Consello de
Europa no ano 2001; nel descríbese exhaustivamente aquilo que quen estuda unha lingua ten de aprender para ser
capaz de comunicar nesa lingua, e cales son os coñecementos e capacidades que ten que desenvolver para ser eficaz
na súa actuación.

XUSTIFICACIÓN
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Dunha maneira xeral, programar é planificar o traballo que se vai desenvolver ao longo dun ano académico, isto é, a
expresión previa ordenada e pormenorizada dos traballos que o profesorado e o alumnado realizarán na escola, na
casa (TPC) eventualmente, e en actividades extraescolares.

Canto á xustificación da inclusión no currículo de 2PLE no ensino secundario, é obvio que posúe vantaxes evidentes.
Á partida, polo feito de capacitar o alumnado na correcta utilización dunha lingua na cal é posíbel relacionarse con
cerca de 300 millóns de persoas e que crece en interese e utilización polo papel estratéxico que desenvolven países
como o  Brasil,  máxime nun contexto  en que as  relacións  económicas,  comerciais  e  culturais  comezaron a  se
intensificar e precisan medrar. Alén diso, non hai dúbidas sobre os efectos benéficos do punto de vista lingüístico,
visto o reforzo que supón para asentarmos un modelo de lingua de calidade. Ademais, con toda a certeza, o estudo
do portugués contribúe para o alumnado valorizar a propia lingua, para a depurar de erros e castelanismos, para
accederen a unha cultura moi rica e pouco coñecida pola xuventude e, aínda, para se descolonizaren mentalmente,
deixando de considerar o castelán como referencia e medida de todas as cousas.

O alumnado galego parte dunha situación de maisvalía en relación a calquera outro.  Aínda,  a xustificación da
inclusión da 2PLE no ensino sopórtase tamén na LEI 1/2014, do 24 de marzo, para o Aproveitamento da Lingua
Portuguesa e Vínculos coa Lusofonía que, no artigo 2, estabelece que o goberno galego incorporará progresivamente
a aprendizaxe da lingua portuguesa no ámbito das competencias en linguas estranxeiras nos establecementos de
ensino da Comunidade Autónoma da Galiza.

Porén, a singularidade da Galiza á hora de o alumnado galego estudar portugués, non é considerada nos planos
curriculares. Os contidos, estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación publicados no Decreto 86/2015 son
comúns a todas as linguas estranxeiras, (salvo os contidos sintáctico-discursivos). Non é difícil percibir que o ensino e
a didáctica  do portugués debía  posuír  certa  excepcionalidade nos currículos:  o  coñecemento,  máis  ou menos
profundo, activo ou pasivo, da lingua galega supón no alumnado un punto de partida ben diferente a aquel que posúe
noutras linguas. De feito, é infrecuente unha persoa de 1º da ESO na Galiza cuxo nivel do MECR non supere o A1.

LEXISLACIÓN

- Lexislación estatal: Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a lei orgánica 2/2006, de 3 de
maio, de educación (LOMLOE).

- Lexislación da Comunidade Autonómica Galega: Decreto 217/2022 do 29 de marzo, en que se estabelece o currículo
da educación secundaria obrigatoria  na Comunidade Autónoma de Galiza. Aínda, a LEI 1/2014, do 24 de marzo, para
o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía exixe a incorporación da lingua portuguesa no ensino
da Galiza.

Alén deste cadro lexislativo, tamén teremos como base o Marco Europeo Común de Referencia para as Linguas:
aprendizaxe, ensino, avaliación (MECR) do Consello da Europa así como o Quadro de Referência para o Ensino do
Português no Estrangeiro (QuaREPE), publicado polo Ministério da Educação e Ciência de Portugal, na Portaria nº.
914/2009, de 17 de agosto, que se aplica, fundamentalmente, ao alumnado do ensino non superior que vive en
países cuxa lingua oficial non é o portugués.

A Lei orgánica 3/2020, de educación, do 29 de decembro, regula no capítulo terceiro do seu título preliminar a
definición de currículo e enumera os elementos que o integran. Establece tamén que o currículo deberá orientarse a
facilitar o desenvolvemento educativo do alumnado, garantindo a súa formación integral, contribuíndo ao pleno
desenvolvemento da súa personalidade e  preparándoo para o  exercicio  pleno dos dereitos  humanos e  dunha
cidadanía activa e democrática na sociedade actual, sen que, en ningún caso, poida supor unha barreira que xere
abandono escolar ou impida o acceso e o exercicio do dereito á educación.
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2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Comprender  o  sent ido  xeral  e
información  relevante  e  predicible  en  textos
sinxelos e ben estruturados, en lingua estándar
relativos  a  experiencias  e  a  coñecementos
propios  da  súa  idade  e  do  nivel  escolar,  e
facendo uso de estratexias como a inferencia de
significados,  para  responder  a  necesidades
comunicativas concretas.

2-3 1-2 1 1 5 2

OBX2  -  Producir  textos  de  extensión  media,
sinxelos  e  cunha  organización  clara,  usando
estratexias  tales  como  a  planificación,  a
compensación  ou  a  autorreparación,  para
expresar  de  forma  adecuada  e  coherente
mensaxes  que  respondan  a  propósi tos
comunicativos cotiáns.

1 1-2 1 2 5 1 3

OBX3 - Interactuar con outras persoas usando
expresións sinxelas, recorrendo a estratexias de
cooperación e empregando recursos analóxicos
e  dixitais,  para  responder  a  necesidades
inmediatas  do  seu  interese  en  intercambios
comunicativos  respectuosos  coas  normas  de
cortesía.

5 1-2 1 3 3

OBX4 - Mediar entre distintas linguas, usando
estratexias e coñecementos sinxelos orientados
a  explicar  conceptos  simples,  resumir  ou
s impl i f i car  mensaxes ,  para  t ransmi t i r
información  de  maneira  ef icaz,  c lara  e
responsable.

5 1-2-3 1 1-3 1

OBX5 - Recoñecer, ampliar e usar os repertorios
lingüísticos  persoais  entre  distintas  linguas,
reflexionando  sobre  o  seu  funcionamento  e
identificando  as  estratexias  e  coñecementos
propios, para mellorar a resposta a necesidades
comunicat ivas  concretas  en  s i tuacións
coñecidas.

2 1 2 1-5

OBX6  -  Valorar  criticamente  e  adecuarse  á
diversidade  lingüística,  cultural  e  artística  a
partir  da  lingua  estranxeira,  identificando  e
compartindo  as  semellanzas  e  as  diferenzas
entre linguas e culturas, para actuar de forma
empát ica  e  respectuosa  en  s i tuac ións
interculturais.

5 3 1-3 3 1
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XAPRESENTO-ME1 17
Troca de informacións de carácter persoal;
descrición e caracterización física e
psicolóxica; recoñecemento dos diferentes
graos de parentesco.

25

XDE VOLTA ÀS AULAS X2 18

Comprensión do funcionamento do centro;
interpretación de instrucións na aula;
distinción de sinónimos e antónimos;
aplicar correctamente o pretérito perfecto
simple; caracterización de obxectos e
persoas; uso dos interrogativos con
correccións

25

NÃO OUVI O DESPERTADOR... X3 18

Identificación dalgúns medios de
transporte; descrición da rutina diaria;
referencia a accións anteriores a outras no
pasado; recoñecer e pronunciar
correctamente os ditongos.

25

XÉ HORA DA BRINCADEIRA! X4 17

Expresión de gustos e preferencias;
identificación de actividades de tempo
libre; recoñecer algúns tipos de deporte;
uso dos conectores con corrección;
descrición de accións no pasado.

25

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

APRESENTO-ME

Duración

17

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA1.1 - Recoñecer o sentido global moi evidente e as
informacións específicas máis elementais de textos
orais, escritos e multimodais breves e elementais
sobre temas frecuentes e cotiáns de relevancia
persoal e próximos á súa experiencia, expresados de
forma facilmente comprensible, moi clara, sinxela e
directa, e en lingua estándar.

50%

CA1.4 - Producir oralmente textos curtos moi
elementais a partir de modelos sinxelos e moi
básicos, sobre temas moi cotiáns prestando atención
á articulación, ao ritmo, á acentuación e á entoación
para facer o texto intelixible, aínda que se cometan
erros de pronuncia.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Redactar textos curtos e moi elementais a
partir de modelos moi sinxelos e básicos, cunha
finalidade determinada propia da súa idade e do seu
nivel escolar, e cun formato preestablecido, en
soporte tanto impreso como dixital, amosando
interese pola presentación limpa e ordenada do
texto.

50%

CA1.6 - Completar formularios e documentos moi
elementais nos que se solicite de maneira evidente
información persoal moi básica, en soporte tanto
impreso como dixital.

50%

CA1.8 - Pronunciar de xeito intelixible, mesmo
cometendo algúns erros de pronuncia polos que as
persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións
para entender a mensaxe.

50%

CA1.11 - Comprender preguntas elementais e dar e
comprender información sinxela relativas á
información persoal moi básica (nome, idade,
domicilio etc.), así como instrucións e peticións
simples relativas ao ámbito escolar.

50%

CA3.4 - Utilizar adecuadamente as convencións orais
e escritas máis básicas propias da lingua estranxeira
no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e
escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento etc.), e amosar respecto polas diferenzas
culturais que poidan existir.

50%

TI 50

CA1.2 - Usar de forma guiada estratexias básicas de
comprensión do sentido xeral, a información
esencial, os puntos e as ideas principais, ou os
detalles relevantes de textos moi elementais:
anticipación do contido xeral do que se escoita con
axuda de elementos verbais e non verbais, recursos
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais moi
evidentes, e uso dos coñecementos previos sobre a
situación, que dan lugar a inferencias do significado
baseadas no contexto, e utilizando as experiencias e
os coñecementos transferidos desde as linguas do
seu repertorio lingüístico.

50%

CA1.7 - Aplicar de forma guiada coñecementos
estratexias básicas para producir textos (elección da
persoa destinataria, finalidade do escrito,
planificación, redacción do borrador, revisión do
texto e versión final) a partir de modelos moi
estruturados e con axuda previa.

50%

CA1.9 - Participar en situacións interactivas moi
breves e simples, cara a cara, establecendo contacto
social elemental, intercambiando información moi
básica, manifestando os seus gustos, facendo
invitacións elementais e ofrecementos, e pedindo e
dando indicacións suficientes para ir a un lugar.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.10 - Interactuar de xeito simple pero suficiente,
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

50%

CA1.12 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

50%

CA1.13 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender
e facerse comprender, considerando o erro como
fonte de aprendizaxe.

50%

CA2.1 - Transmitirlles a terceiras persoas
información moi simple e previsible, de interese
inmediato, de palabras e de textos moi curtos e moi
simples como sinais, paneis de información, palabras
de menús, prezos, horarios etc., mostrando respecto
e empatía polas persoas interlocutoras e polas
linguas empregadas.

50%

CA2.2 - Aplicar de forma guiada estratexias
elementais que axuden a crear pontes e faciliten a
comunicación, usando recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

50%

CA2.3 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas do seu repertorio
lingüístico.

50%

CA2.4 - Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os coñecementos e
estratexias que forman o seu repertorio lingüístico,
para mellorar a súa capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira, co apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e dixitais,
valorando as competencias que posúe como persoa
plurilingüe.

50%

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando de
forma guiada actividades de autoavaliación e
coavaliación, recoñecendo e valorando estratexias
de logro propias e alleas; reproducindo aqueles
aspectos que axudan a mellorar, facéndoos
explícitos e compartíndoos con outros participantes.

50%

CA2.6 - Explicar o proceso de produción de textos e
de hipóteses de significados, tomando en
consideración o coñecemento do mundo e os
coñecementos e as experiencias noutras linguas.

50%

CA3.1 - Recoñecer estereotipos, rexeitando aqueles
que supoñen discriminación e prexuízos lingüísticos
e cultuais, e utilizar, de forma guiada, estratexias
para explicar e comprender a diversidade lingüística,
cultural e artística.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Aceptar e respectar a diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira como fonte de enriquecemento
persoal, amosando interese por comprender
elementos culturais, como formas de vida, hábitos,
horarios etc., e lingüísticos.

50%

CA3.3 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

50%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Curiosidade e interese por coñecer outras linguas e culturas. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante
do proceso de aprendizaxe.

- Uso das estratexias básicas para a comprensión e a produción de textos orais, escritos e multimodais moi breves,
elementais e contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións moi elementais da vida cotiá (identificar unha persoa, transmitir unha listaxe de ítems do léxico
aprendido¿).

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saúdos básicos habituais,
despedidas e presentacións; identificar características moi elementais de persoas, obxectos e lugares; preguntar e
dar respostas concretas sobre cuestións moi básicas cotiás; expresar a cantidade, situar no espazo e secuenciar o
presente (horarios e momentos do día).

- Uso de modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais, escritos e multimodais,
breves e moi sinxelos (felicitacións, notas, listaxes ou avisos).

- Utilización e recoñecemento de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: sons e fonemas
vocálicos, sons e fonemas consonánticos, identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas
a eses patróns.

- Utilización e recoñecemento de patróns gráficos e convencións ortográficas elementais: uso das normas
elementais de ortografía da palabra, uso adecuado da ortografía da oración (coma, punto e coma), identificación e
expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais moi elementais, en formato síncrono ou asíncrono, para
iniciar e terminar a comunicación, tomar a palabra etc.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura guiada e selección de información
como dicionarios, recursos dixitais (tradutores, conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados.

- Utilización de ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e
coprodución oral, escrita e multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos elementais de locucións básicas, para elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias
elementais (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, patróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso elemental, analóxicas e dixitais, para a autoavaliación e a coavaliación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para referirse aos usos da lingua e comprendelos, e as
ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

13/11/2022 12:32:19 Páxina 33de9



Contidos

- Comparación entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas, para mellorar a súa
aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación e relación con persoas doutros países, e como
medio para coñecer culturas e modos de vida diferentes.

- Interese na participación en intercambios comunicativos planificados, a través de diferentes medios, con
estudantes da lingua estranxeira.

- Interese por coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos elementais relativos aos costumes, á vida cotiá
(comida, hábitos, horarios, actividades ou celebracións máis significativas) e ás relacións interpersoais básicas en
países onde se fala a lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e
artística, atendendo a valores ecosociais e democráticos.

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

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

- Sensibilidade ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

2

Título da UDUD

DE VOLTA ÀS AULAS

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA1.1 - Recoñecer o sentido global moi evidente e as
informacións específicas máis elementais de textos
orais, escritos e multimodais breves e elementais
sobre temas frecuentes e cotiáns de relevancia
persoal e próximos á súa experiencia, expresados de
forma facilmente comprensible, moi clara, sinxela e
directa, e en lingua estándar.

50%

CA1.4 - Producir oralmente textos curtos moi
elementais a partir de modelos sinxelos e moi
básicos, sobre temas moi cotiáns prestando atención
á articulación, ao ritmo, á acentuación e á entoación
para facer o texto intelixible, aínda que se cometan
erros de pronuncia.

50%

CA1.5 - Redactar textos curtos e moi elementais a
partir de modelos moi sinxelos e básicos, cunha
finalidade determinada propia da súa idade e do seu
nivel escolar, e cun formato preestablecido, en
soporte tanto impreso como dixital, amosando
interese pola presentación limpa e ordenada do
texto.

50%

CA1.8 - Pronunciar de xeito intelixible, mesmo
cometendo algúns erros de pronuncia polos que as
persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións
para entender a mensaxe.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Transmitirlles a terceiras persoas
información moi simple e previsible, de interese
inmediato, de palabras e de textos moi curtos e moi
simples como sinais, paneis de información, palabras
de menús, prezos, horarios etc., mostrando respecto
e empatía polas persoas interlocutoras e polas
linguas empregadas.

50%

CA3.4 - Utilizar adecuadamente as convencións orais
e escritas máis básicas propias da lingua estranxeira
no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e
escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento etc.), e amosar respecto polas diferenzas
culturais que poidan existir.

50%

TI 50

CA1.2 - Usar de forma guiada estratexias básicas de
comprensión do sentido xeral, a información
esencial, os puntos e as ideas principais, ou os
detalles relevantes de textos moi elementais:
anticipación do contido xeral do que se escoita con
axuda de elementos verbais e non verbais, recursos
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais moi
evidentes, e uso dos coñecementos previos sobre a
situación, que dan lugar a inferencias do significado
baseadas no contexto, e utilizando as experiencias e
os coñecementos transferidos desde as linguas do
seu repertorio lingüístico.

50%

CA1.3 - Comprender descricións, narracións,
instrucións moi elementais formuladas a través de
diversos soportes de xeito moi simple, sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre temas moi básicos
previamente traballados, e, no caso da posibilidade
de interacción oral, se a persoa interlocutora está
disposta a repetir ou reformular o dito cun ritmo moi
pausado e articulando moi claramente.

50%

CA1.7 - Aplicar de forma guiada coñecementos
estratexias básicas para producir textos (elección da
persoa destinataria, finalidade do escrito,
planificación, redacción do borrador, revisión do
texto e versión final) a partir de modelos moi
estruturados e con axuda previa.

50%

CA1.9 - Participar en situacións interactivas moi
breves e simples, cara a cara, establecendo contacto
social elemental, intercambiando información moi
básica, manifestando os seus gustos, facendo
invitacións elementais e ofrecementos, e pedindo e
dando indicacións suficientes para ir a un lugar.

50%

CA1.10 - Interactuar de xeito simple pero suficiente,
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.12 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

50%

CA1.13 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender
e facerse comprender, considerando o erro como
fonte de aprendizaxe.

50%

CA2.2 - Aplicar de forma guiada estratexias
elementais que axuden a crear pontes e faciliten a
comunicación, usando recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

50%

CA2.3 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas do seu repertorio
lingüístico.

50%

CA2.4 - Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os coñecementos e
estratexias que forman o seu repertorio lingüístico,
para mellorar a súa capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira, co apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e dixitais,
valorando as competencias que posúe como persoa
plurilingüe.

50%

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando de
forma guiada actividades de autoavaliación e
coavaliación, recoñecendo e valorando estratexias
de logro propias e alleas; reproducindo aqueles
aspectos que axudan a mellorar, facéndoos
explícitos e compartíndoos con outros participantes.

50%

CA2.6 - Explicar o proceso de produción de textos e
de hipóteses de significados, tomando en
consideración o coñecemento do mundo e os
coñecementos e as experiencias noutras linguas.

50%

CA3.1 - Recoñecer estereotipos, rexeitando aqueles
que supoñen discriminación e prexuízos lingüísticos
e cultuais, e utilizar, de forma guiada, estratexias
para explicar e comprender a diversidade lingüística,
cultural e artística.

50%

CA3.2 - Aceptar e respectar a diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira como fonte de enriquecemento
persoal, amosando interese por comprender
elementos culturais, como formas de vida, hábitos,
horarios etc., e lingüísticos.

50%

CA3.3 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

50%
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Curiosidade e interese por coñecer outras linguas e culturas. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante
do proceso de aprendizaxe.

- Uso das estratexias básicas para a comprensión e a produción de textos orais, escritos e multimodais moi breves,
elementais e contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións moi elementais da vida cotiá (identificar unha persoa, transmitir unha listaxe de ítems do léxico
aprendido¿).

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saúdos básicos habituais,
despedidas e presentacións; identificar características moi elementais de persoas, obxectos e lugares; preguntar e
dar respostas concretas sobre cuestións moi básicas cotiás; expresar a cantidade, situar no espazo e secuenciar o
presente (horarios e momentos do día).

- Uso de modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais, escritos e multimodais,
breves e moi sinxelos (felicitacións, notas, listaxes ou avisos).

- Utilización de unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas tales como expresión da entidade
(persoas e obxectos) e as súas propiedades (existencia, inexistencia), cantidade e número, e formas elementais de
afirmación, exclamación, negación e interrogación.

- Utilización de léxico elemental e de interese para o alumnado relativo a relacións interpersoais elementais e
próximas, vivenda e fogar, lugares e contornas próximas.

- Utilización e recoñecemento de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: sons e fonemas
vocálicos, sons e fonemas consonánticos, identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas
a eses patróns.

- Utilización e recoñecemento de patróns gráficos e convencións ortográficas elementais: uso das normas
elementais de ortografía da palabra, uso adecuado da ortografía da oración (coma, punto e coma), identificación e
expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais moi elementais, en formato síncrono ou asíncrono, para
iniciar e terminar a comunicación, tomar a palabra etc.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura guiada e selección de información
como dicionarios, recursos dixitais (tradutores, conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados.

- Utilización de ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e
coprodución oral, escrita e multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos elementais de locucións básicas, para elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias
elementais (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, patróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso elemental, analóxicas e dixitais, para a autoavaliación e a coavaliación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para referirse aos usos da lingua e comprendelos, e as
ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas, para mellorar a súa
aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación e relación con persoas doutros países, e como
medio para coñecer culturas e modos de vida diferentes.

- Interese na participación en intercambios comunicativos planificados, a través de diferentes medios, con
estudantes da lingua estranxeira.

- Interese por coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos elementais relativos aos costumes, á vida cotiá
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Contidos

- (comida, hábitos, horarios, actividades ou celebracións máis significativas) e ás relacións interpersoais básicas en
países onde se fala a lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e
artística, atendendo a valores ecosociais e democráticos.

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

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

- Sensibilidade ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

3

Título da UDUD

NÃO OUVI O DESPERTADOR...

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA1.1 - Recoñecer o sentido global moi evidente e as
informacións específicas máis elementais de textos
orais, escritos e multimodais breves e elementais
sobre temas frecuentes e cotiáns de relevancia
persoal e próximos á súa experiencia, expresados de
forma facilmente comprensible, moi clara, sinxela e
directa, e en lingua estándar.

50%

CA1.3 - Comprender descricións, narracións,
instrucións moi elementais formuladas a través de
diversos soportes de xeito moi simple, sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre temas moi básicos
previamente traballados, e, no caso da posibilidade
de interacción oral, se a persoa interlocutora está
disposta a repetir ou reformular o dito cun ritmo moi
pausado e articulando moi claramente.

50%

CA1.4 - Producir oralmente textos curtos moi
elementais a partir de modelos sinxelos e moi
básicos, sobre temas moi cotiáns prestando atención
á articulación, ao ritmo, á acentuación e á entoación
para facer o texto intelixible, aínda que se cometan
erros de pronuncia.

50%

CA1.5 - Redactar textos curtos e moi elementais a
partir de modelos moi sinxelos e básicos, cunha
finalidade determinada propia da súa idade e do seu
nivel escolar, e cun formato preestablecido, en
soporte tanto impreso como dixital, amosando
interese pola presentación limpa e ordenada do
texto.

50%

CA1.8 - Pronunciar de xeito intelixible, mesmo
cometendo algúns erros de pronuncia polos que as
persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións
para entender a mensaxe.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Transmitirlles a terceiras persoas
información moi simple e previsible, de interese
inmediato, de palabras e de textos moi curtos e moi
simples como sinais, paneis de información, palabras
de menús, prezos, horarios etc., mostrando respecto
e empatía polas persoas interlocutoras e polas
linguas empregadas.

50%

CA3.4 - Utilizar adecuadamente as convencións orais
e escritas máis básicas propias da lingua estranxeira
no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e
escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento etc.), e amosar respecto polas diferenzas
culturais que poidan existir.

50%

TI 50

CA1.2 - Usar de forma guiada estratexias básicas de
comprensión do sentido xeral, a información
esencial, os puntos e as ideas principais, ou os
detalles relevantes de textos moi elementais:
anticipación do contido xeral do que se escoita con
axuda de elementos verbais e non verbais, recursos
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais moi
evidentes, e uso dos coñecementos previos sobre a
situación, que dan lugar a inferencias do significado
baseadas no contexto, e utilizando as experiencias e
os coñecementos transferidos desde as linguas do
seu repertorio lingüístico.

50%

CA1.7 - Aplicar de forma guiada coñecementos
estratexias básicas para producir textos (elección da
persoa destinataria, finalidade do escrito,
planificación, redacción do borrador, revisión do
texto e versión final) a partir de modelos moi
estruturados e con axuda previa.

50%

CA1.9 - Participar en situacións interactivas moi
breves e simples, cara a cara, establecendo contacto
social elemental, intercambiando información moi
básica, manifestando os seus gustos, facendo
invitacións elementais e ofrecementos, e pedindo e
dando indicacións suficientes para ir a un lugar.

50%

CA1.10 - Interactuar de xeito simple pero suficiente,
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

50%

CA1.12 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

50%

CA1.13 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender
e facerse comprender, considerando o erro como
fonte de aprendizaxe.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Aplicar de forma guiada estratexias
elementais que axuden a crear pontes e faciliten a
comunicación, usando recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

50%

CA2.3 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas do seu repertorio
lingüístico.

50%

CA2.4 - Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os coñecementos e
estratexias que forman o seu repertorio lingüístico,
para mellorar a súa capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira, co apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e dixitais,
valorando as competencias que posúe como persoa
plurilingüe.

50%

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando de
forma guiada actividades de autoavaliación e
coavaliación, recoñecendo e valorando estratexias
de logro propias e alleas; reproducindo aqueles
aspectos que axudan a mellorar, facéndoos
explícitos e compartíndoos con outros participantes.

50%

CA2.6 - Explicar o proceso de produción de textos e
de hipóteses de significados, tomando en
consideración o coñecemento do mundo e os
coñecementos e as experiencias noutras linguas.

50%

CA3.1 - Recoñecer estereotipos, rexeitando aqueles
que supoñen discriminación e prexuízos lingüísticos
e cultuais, e utilizar, de forma guiada, estratexias
para explicar e comprender a diversidade lingüística,
cultural e artística.

50%

CA3.2 - Aceptar e respectar a diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira como fonte de enriquecemento
persoal, amosando interese por comprender
elementos culturais, como formas de vida, hábitos,
horarios etc., e lingüísticos.

50%

CA3.3 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

50%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Curiosidade e interese por coñecer outras linguas e culturas. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante
do proceso de aprendizaxe.

- Uso das estratexias básicas para a comprensión e a produción de textos orais, escritos e multimodais moi breves,
elementais e contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións moi elementais da vida cotiá (identificar unha persoa, transmitir unha listaxe de ítems do léxico
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Contidos

- aprendido¿).

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saúdos básicos habituais,
despedidas e presentacións; identificar características moi elementais de persoas, obxectos e lugares; preguntar e
dar respostas concretas sobre cuestións moi básicas cotiás; expresar a cantidade, situar no espazo e secuenciar o
presente (horarios e momentos do día).

- Uso de modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais, escritos e multimodais,
breves e moi sinxelos (felicitacións, notas, listaxes ou avisos).

- Utilización de unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas tales como expresión da entidade
(persoas e obxectos) e as súas propiedades (existencia, inexistencia), cantidade e número, e formas elementais de
afirmación, exclamación, negación e interrogación.

- Utilización de léxico elemental e de interese para o alumnado relativo a relacións interpersoais elementais e
próximas, vivenda e fogar, lugares e contornas próximas.

- Utilización e recoñecemento de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: sons e fonemas
vocálicos, sons e fonemas consonánticos, identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas
a eses patróns.

- Utilización e recoñecemento de patróns gráficos e convencións ortográficas elementais: uso das normas
elementais de ortografía da palabra, uso adecuado da ortografía da oración (coma, punto e coma), identificación e
expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais moi elementais, en formato síncrono ou asíncrono, para
iniciar e terminar a comunicación, tomar a palabra etc.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura guiada e selección de información
como dicionarios, recursos dixitais (tradutores, conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados.

- Utilización de ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e
coprodución oral, escrita e multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos elementais de locucións básicas, para elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias
elementais (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, patróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso elemental, analóxicas e dixitais, para a autoavaliación e a coavaliación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para referirse aos usos da lingua e comprendelos, e as
ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas, para mellorar a súa
aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación e relación con persoas doutros países, e como
medio para coñecer culturas e modos de vida diferentes.

- Interese na participación en intercambios comunicativos planificados, a través de diferentes medios, con
estudantes da lingua estranxeira.

- Interese por coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos elementais relativos aos costumes, á vida cotiá
(comida, hábitos, horarios, actividades ou celebracións máis significativas) e ás relacións interpersoais básicas en
países onde se fala a lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e
artística, atendendo a valores ecosociais e democráticos.

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

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

- Sensibilidade ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

4

Título da UDUD

É HORA DA BRINCADEIRA!

Duración

17

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA1.1 - Recoñecer o sentido global moi evidente e as
informacións específicas máis elementais de textos
orais, escritos e multimodais breves e elementais
sobre temas frecuentes e cotiáns de relevancia
persoal e próximos á súa experiencia, expresados de
forma facilmente comprensible, moi clara, sinxela e
directa, e en lingua estándar.

50%

CA1.3 - Comprender descricións, narracións,
instrucións moi elementais formuladas a través de
diversos soportes de xeito moi simple, sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre temas moi básicos
previamente traballados, e, no caso da posibilidade
de interacción oral, se a persoa interlocutora está
disposta a repetir ou reformular o dito cun ritmo moi
pausado e articulando moi claramente.

50%

CA1.4 - Producir oralmente textos curtos moi
elementais a partir de modelos sinxelos e moi
básicos, sobre temas moi cotiáns prestando atención
á articulación, ao ritmo, á acentuación e á entoación
para facer o texto intelixible, aínda que se cometan
erros de pronuncia.

50%

CA1.5 - Redactar textos curtos e moi elementais a
partir de modelos moi sinxelos e básicos, cunha
finalidade determinada propia da súa idade e do seu
nivel escolar, e cun formato preestablecido, en
soporte tanto impreso como dixital, amosando
interese pola presentación limpa e ordenada do
texto.

50%

CA1.8 - Pronunciar de xeito intelixible, mesmo
cometendo algúns erros de pronuncia polos que as
persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións
para entender a mensaxe.

50%

CA2.1 - Transmitirlles a terceiras persoas
información moi simple e previsible, de interese
inmediato, de palabras e de textos moi curtos e moi
simples como sinais, paneis de información, palabras
de menús, prezos, horarios etc., mostrando respecto
e empatía polas persoas interlocutoras e polas
linguas empregadas.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Utilizar adecuadamente as convencións orais
e escritas máis básicas propias da lingua estranxeira
no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e
escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento etc.), e amosar respecto polas diferenzas
culturais que poidan existir.

50%

TI 50

CA1.2 - Usar de forma guiada estratexias básicas de
comprensión do sentido xeral, a información
esencial, os puntos e as ideas principais, ou os
detalles relevantes de textos moi elementais:
anticipación do contido xeral do que se escoita con
axuda de elementos verbais e non verbais, recursos
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais moi
evidentes, e uso dos coñecementos previos sobre a
situación, que dan lugar a inferencias do significado
baseadas no contexto, e utilizando as experiencias e
os coñecementos transferidos desde as linguas do
seu repertorio lingüístico.

50%

CA1.7 - Aplicar de forma guiada coñecementos
estratexias básicas para producir textos (elección da
persoa destinataria, finalidade do escrito,
planificación, redacción do borrador, revisión do
texto e versión final) a partir de modelos moi
estruturados e con axuda previa.

50%

CA1.9 - Participar en situacións interactivas moi
breves e simples, cara a cara, establecendo contacto
social elemental, intercambiando información moi
básica, manifestando os seus gustos, facendo
invitacións elementais e ofrecementos, e pedindo e
dando indicacións suficientes para ir a un lugar.

50%

CA1.10 - Interactuar de xeito simple pero suficiente,
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

50%

CA1.12 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

50%

CA1.13 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender
e facerse comprender, considerando o erro como
fonte de aprendizaxe.

50%

CA2.2 - Aplicar de forma guiada estratexias
elementais que axuden a crear pontes e faciliten a
comunicación, usando recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

50%

CA2.3 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas do seu repertorio
lingüístico.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os coñecementos e
estratexias que forman o seu repertorio lingüístico,
para mellorar a súa capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira, co apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e dixitais,
valorando as competencias que posúe como persoa
plurilingüe.

50%

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando de
forma guiada actividades de autoavaliación e
coavaliación, recoñecendo e valorando estratexias
de logro propias e alleas; reproducindo aqueles
aspectos que axudan a mellorar, facéndoos
explícitos e compartíndoos con outros participantes.

50%

CA2.6 - Explicar o proceso de produción de textos e
de hipóteses de significados, tomando en
consideración o coñecemento do mundo e os
coñecementos e as experiencias noutras linguas.

50%

CA3.1 - Recoñecer estereotipos, rexeitando aqueles
que supoñen discriminación e prexuízos lingüísticos
e cultuais, e utilizar, de forma guiada, estratexias
para explicar e comprender a diversidade lingüística,
cultural e artística.

50%

CA3.2 - Aceptar e respectar a diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira como fonte de enriquecemento
persoal, amosando interese por comprender
elementos culturais, como formas de vida, hábitos,
horarios etc., e lingüísticos.

50%

CA3.3 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

50%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Curiosidade e interese por coñecer outras linguas e culturas. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante
do proceso de aprendizaxe.

- Uso das estratexias básicas para a comprensión e a produción de textos orais, escritos e multimodais moi breves,
elementais e contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións moi elementais da vida cotiá (identificar unha persoa, transmitir unha listaxe de ítems do léxico
aprendido¿).

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saúdos básicos habituais,
despedidas e presentacións; identificar características moi elementais de persoas, obxectos e lugares; preguntar e
dar respostas concretas sobre cuestións moi básicas cotiás; expresar a cantidade, situar no espazo e secuenciar o
presente (horarios e momentos do día).

- Uso de modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais, escritos e multimodais,
breves e moi sinxelos (felicitacións, notas, listaxes ou avisos).
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Contidos

- Utilización de unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas tales como expresión da entidade
(persoas e obxectos) e as súas propiedades (existencia, inexistencia), cantidade e número, e formas elementais de
afirmación, exclamación, negación e interrogación.

- Utilización de léxico elemental e de interese para o alumnado relativo a relacións interpersoais elementais e
próximas, vivenda e fogar, lugares e contornas próximas.

- Utilización e recoñecemento de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: sons e fonemas
vocálicos, sons e fonemas consonánticos, identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas
a eses patróns.

- Utilización e recoñecemento de patróns gráficos e convencións ortográficas elementais: uso das normas
elementais de ortografía da palabra, uso adecuado da ortografía da oración (coma, punto e coma), identificación e
expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais moi elementais, en formato síncrono ou asíncrono, para
iniciar e terminar a comunicación, tomar a palabra etc.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura guiada e selección de información
como dicionarios, recursos dixitais (tradutores, conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados.

- Utilización de ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e
coprodución oral, escrita e multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos elementais de locucións básicas, para elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias
elementais (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, patróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso elemental, analóxicas e dixitais, para a autoavaliación e a coavaliación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para referirse aos usos da lingua e comprendelos, e as
ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas, para mellorar a súa
aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación e relación con persoas doutros países, e como
medio para coñecer culturas e modos de vida diferentes.

- Interese na participación en intercambios comunicativos planificados, a través de diferentes medios, con
estudantes da lingua estranxeira.

- Interese por coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos elementais relativos aos costumes, á vida cotiá
(comida, hábitos, horarios, actividades ou celebracións máis significativas) e ás relacións interpersoais básicas en
países onde se fala a lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e
artística, atendendo a valores ecosociais e democráticos.

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

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

- Sensibilidade ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.
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4.1. Concrecións metodolóxicas

PRINCIPIOS XERAIS

Se fixermos unha breve análise histórica sobre o ensino de linguas estranxeiras, rapidamente veremos que o desexo
de encontrar un método perfecto foi, durante moito tempo, case unha obsesión. Como Nunan (1989) di, acreditábase
na posibilidade ou descubrimento dun método que puidese ter éxito en todos os contextos e con todos os aprendices;
posteriormente, co xurdimento das abordaxes comunicativas e a posterior publicación do MECR polo Consello de
Europa, observamos que a busca dun método perfecto se transformou na procura do método mais adecuado. É neste
contexto onde inserimos a metodoloxía adoptada neste proxecto, isto é, dentro do grande abano das metodoloxías
comunicativas,  baseámonos  nunha  abordaxe  orientada  para  acción  (lingua  en  canto  uso  social).  Por  iso,  a
aprendizaxe dunha lingua é vista como a adquisición da competencia comunicativa nos seus diferentes aspectos, ao
abranguer tanto a competencia lingüística como as competencias sociolingüística e pragmática. Daremos especial
atención á comunicación oral, coñecida a especial situación do alumnado galego no que di respecto ao coñecemento
da lingua portuguesa, en cuxa expresión oral acha algunha dificultade.

Por todo o referido e partindo das consideracións do MCER e do currículo para a ESO, adoptamos unha abordaxe por
proxectos, se ben que non cunha aplicación estrita e pechada; como moitos autores teñen explicitado nestes últimos
anos [Nunan (1989), Concha Moreno García (2011), o propio MECR nas súas indicacións en canto texto descritivo],
xulgamos moito máis real e útil unha visión ecléctica, sempre que dentro das  metodoloxías comunicativas. Polo
tanto, a base deste programa didáctico será a importancia da comunicación real como principio dinamizador da
aprendizaxe, no que se dará un maior papel á necesidade de incorporar mecanismos que estimulen a consciencia
lingüística das falantes.

Esta  abordaxe por tarefas é aplicada no deseño das unidades didácticas coa intención de, na parte final de cada
unha delas, desenvolver unha tarefa global; hai, non obstante, actividades comunicativas intermedias que encontran
unha xustificación propia, alén de contribuíren para o desempeño desa tarefa final; por último, ao mesmo tempo,
dentro da tipoloxía de actividades, vamos encontrar aquelas que son propiamente comunicativas e outras de apoio
ou reforzo que abordan aspectos específicos, sobre todo gramaticais e fonéticos.

PAPEL DA PERSOA DOCENTE

Nesta perspectiva, o papel que a docente ten é o de presentar, impulsar e avaliar a actividade, e valorizará o uso
adecuado do portugués por cima do coñecemento do sistema teórico da propia lingua e da mera corrección formal;
isto non significa que teña que ignorar a gramática, mais propor procedementos didácticos que axuden o alumnado a
centrar  a  súa atención nos  aspectos  formais  da  lingua,  sempre dentro  dunha óptica  da  lingua como práctica
comunicativa real.  Nesta liña,  podemos dicir  que o profesorado desempeña as seguintes funcións: potenciar a
máxima participación do alumnado, tanto no programa como no desenvolvemento das aulas; propiciar a variedade
no que di respecto dos temas, os materiais, as actividades e a maneira de as realizar; motivar o grupo, activando a
súa curiosidade e interese polo  portugués e as  súas culturas,  e  favorecendo a súa implicación no proceso de
aprendizaxe; favorecer a aprendizaxe cooperativa, o coñecemento de estratexias de aprendizaxe e as posibilidades
da auto-aprendizaxe.

Un último elemento moi importante que queremos referenciar é a consideración do erro por parte da docente: os
erros son necesarios e forman parte indispensábel do proceso; o erro é un produto resultante da interlingua de
transición e demostra as diferentes partes ou estadios do proceso polo cal a persoa aprendiz está a pasar; o feito
destas faltas seren elementos inevitábeis e positivos non exclúe que non sexan analizados co fin de que o alumno
reflicta sobre a súa actuación e a mellore.

PAPEL DO ALUMNADO

As aprendices son, dentro deste proxecto, as interesadas na adquisición da lingua portuguesa e no proceso de
aprendizaxe. Son quen ten que desenvolver as competencias, as estratexias e realizar tarefas, actividades e procesos
necesarios á participación eficaz nos acontecementos comunicativos. Consideramos o ¿aprender a aprender¿ parte
integral  do propio  proceso,  de forma que as  aprendices  tomen,  progresivamente,  consciencia  do modo como
aprenden, das opcións que lles son ofrecidas e que mellor lles conveñen.
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Aula Virtual do Centro ou EVA de E-Dixgal

Podcast

Audiovisuais (música, filmes, documentais)

Xornais, revistas, folletos... reais

Libros da biblioteca do centro e/ou outros traídos pola profesora

Cartaces e sinaléctica

Dicionarios de diverso tipo disponibilizados na internet

Outras ferramentas didácticas disponibilizadas na internet

Saídas didácticas

No desenvolvemento deste proxecto didáctico, non utilizaremos un manual determinado: de momento, non existe
unha obra (física ou virtual) destas características adecuada ao alumnado galego, que parte dun coñecemento da
lingua portuguesa superior, nalgunhas áreas, do que se logra con calquera manual de portugués para estranxeiros
dos niveis elementares.  Esta é a razón da flexibilidade dos contidos que serán susceptíbeis de se adaptaren á
experiencia e avanzo do alumnado. A docente distribuirá material con contidos mínimos para o alumnado acompañar
as aulas, ben en copias, ben por medios virtuais (aula virtual da escola ou EVA de E-Dixgal) ou servíndose de ambos
os recursos.

No desenvolvemento deste proxecto didáctico, non utilizaremos un manual determinado: de momento, non existe
unha obra (física ou virtual) destas características adecuada ao alumnado galego, que parte dun coñecemento da
lingua portuguesa superior, nalgunhas áreas, do que se logra con calquera manual de portugués para estranxeiros
dos niveis elementares.  Esta é a razón da flexibilidade dos contidos que serán susceptíbeis de se adaptaren á
experiencia e avanzo do alumnado. A docente distribuirá material con contidos mínimos para o alumnado acompañar
as aulas, ben en copias, ben por medios virtuais (aula virtual da escola) ou servíndose de ambos os recursos.

A seguir, algúns dos numerosos recursos habituais de consulta para profesorado e, nalgúns casos, para o alumnado:

- Dicionarios

Varios: Dicionário Espanhol-Português / Português-Espanhol. Porto Editora, 2017.

Varios: Dicionário da Língua Portuguesa. Porto Editora, 2018.

Varios: Dicionário Ilustrado ¿ Português. Dicionário de Português Língua não Materna. Porto Editora,  2017

Varios: Dicionário Visual Através. Através Ed., 2019.

- Dicionarios on-line

a) Dicionarios Monolingües:

www.priberam.pt
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Portugués europeo. Excelente ferramenta con dicionarios, correctores, conxugadores, etc.

www.infopedia.pt

Dicionario mono e multilingüe disponibilizado pola Porto Editora

http://www.estraviz.org/

Dicionario on-line da variedade galega do portugués.

http://michaelis.uol.com.br/

Variedade brasileira.

http://www.dicionariodoaurelio.com/

Variedade brasileira.

b) Dicionarios bilingües:

www.wordreference.com

Inclúe información de Portugal e do Brasil. Mostra numerosas solucións

www.infopedia.pt

Ao clicar en ¿22 dicionarios¿ ábrese un menú con dicionarios de todo tipo. Nos bilingües, ten menos información do
que o WordReference, mais neste caso as equivalencias corresponden ao portugués europeo.

c) Linguaxe informal:

http://www.dicionarioinformal.com.br/

Este dicionario inclúe vocabulario informal que ás veces non consta nos anteriormente referidos.

- Manuais e outros textos

Bacelar, Luísa e Junqueira, Sónia: Falas Português. Iniciação ao Português Língua não Materna (Níveis A1-A2 juvenil).
Porto Editora, 2017.

Bayan Ferreira,  Ana Maria e Bayan, Helena José:  Na onda do português (1 e 2). Lidel, 2014.

Bayan Ferreira,  Ana Maria e Bayan, Helena José: Na crista da onda (1 e 2). Lidel. 2018

Carmo, Leonete: Olá! Como está? Livro  de Textos. Lidel, 2011.

Coelho,  Luísa; Oliveira, Carla; Malaca Casteleiro, João: Aprender português (1 e 2), Texto Ed. 2006

Dias,  Ana Cristina:  Entre nós 1. Método de português para hispanofalantes. Níveis A1/A2. Lidel, 2018.

Lemos, Helena: Português em direto. Lidel, 2013.

Mascarenhas, Lúcia e Santos, Ana Sofia: Tu cá tu lá (A1 e A2). Porto Editora, 2019

Ramos, Elisabete: Portugalizar, Português para galegofalantes. Ed. Xerais de Galicia, 2006

Rente, Sofia: Expressões idiomáticas ilustradas. Lidel, 2013.
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Rodrigues Fagim, Valentim: Do Ñ para o NH. Manual de língua para transitar do galego-castelhano para o galego-
português. Através, 2009.

Rodrigues Fagim, Valentim: Estou a estudar português. Através, 2022.

Silva, Marta: Português atual 1. Textos e exercícios. Lidel, 2011.

Tavares, Ana: Portugués XXI. Nível A1/A2. Lidel, 2018.

Vázquez. Corredoira, Fernando: 101 falares com jeito. Através, 2011.

- Gramáticas

Coimbra, I. e Coimbra, O. M.: Gramática Ativa 1. Lidel, 2011.

Varios: Gramática do português (vols. 1 e 2). Calouste Gulbenkian, 2013.

Varios: Gramática do Português Língua Não Materna, níveis A1 e A2. Porto Editora, 2019.

- Fonética

Espada, F.: Manual de Fonética. Exercícios e explicações. Lidel, 2017.

Malcata, H.: Guia prático de Fonética. Acentuação e pontuação. Lisboa: Lidel, 2011.

- Algunhas Web con ferramentas didácticas

A Nossa Galáxia·  Docentes de português na Galiza (Troca-Troca) · Portal Galego da Língua · Instituto Camões · Centro
virtual Camões · Direção-Geral da Educação ·  Gramática Universal · Ciberdúvidas da Língua Portuguesa · Ciberescola
da Língua Portuguesa · Maos · Portal das Escolas · Plano Nacional de Leitura · Observatório da Língua portuguesa  ·
Portal da Língua Portuguesa · Portal do Professor de Português Língua Estrangeira / Língua Não Materna · Fundação
Calouste-Gulbenkian · Deusmelivro  · O leme · Forvo · SeguraNet · Fonologia.org

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Segundo as directrices da Lei 3/2020, a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da educación secundaria
obrigatoria será continua, formativa e integradora.

A avaliación  inicial realizarase no inicio do curso para verificar o nivel, as especificidades e as necesidades do
alumnado, co fin de orientar adecuadamente o proceso de ensino-aprendizaxe. Para alén de detectar o nivel de
proficiencia en lingua portuguesa, esta prospección inicial visa coñecer tamén o grao xeral de competencia lingüística
e comunicativa e a lingua de uso habitual do alumnado e do seu medio familiar e social.

A avaliación asentará, no relativo á oralidade, na conversa entre profesora e alumnado e, para a comprensión oral,
nunha comprensión oral  simple.  Para a comprensión escrita,  realizarase tamén algún exercicio elemental,  con
preguntas de escolla múltipla, ou ben unha breve redacción.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

13/11/2022 12:32:20 Páxina 33de25



Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

25

UD 2

25

UD 3

25

UD 4

25

Total

100

Proba
escrita 50 50 50 50 50

Táboa de
indicadores 50 50 50 50 50

Por un lado, debemos falar da avaliación formativa (informativa): a avaliación formativa será aplicada ao longo de
cada avaliación de tres maneiras: avaliación continuada informativa, auto-avaliación informativa e co-avaliación
informativa. Por outro lado, falaremos da avaliación cualificativa-sumativa: isto é, en cada avaliación realizarase unha
avaliación cualificativa.

A  avaliación  debe  ser  percibida  non  só  como un  instrumento  para  verificar  e  valorar  o  grao  de  competencia
comunicativa do alumnado, senón tamén como unha ferramenta que ofrece información e permite reflectir sobre
todo o proceso de ensino-aprendizaxe.

A avaliación continua será feita pola profesora, fundamentalmente e, nalgúns casos, polo alumnado (auto-avaliación
e co-avaliación).

Na avaliación cualificativa-sumativa usaremos estes instrumentos:

a) Produtos

- Pequenos testes, tarefas, actividades e exercicios de aula.

- Interacción oral con profesorado e con colegas, real ou de simulación (falar de gustos, pedir...),

- Debates, exposicións orais...

- Proxectos e traballos colaborativos ou individuais, composicións, comprensións orais e escritas, actividades de
expresión oral e escrita, lecturas realizadas puntualmente.

- Caderno ben organizado, cos apuntamentos e exercicios de aula (na ESO).

b) Observación

- Vontade de aprender; progresión e avances.

- Participación e colaboración.

-Actitude. Respecto polo profesorado, por colegas e polas demais persoas integrantes da comunidade educativa.

- Asistencia á aula con puntualidade e co material necesario para traballar (caderno propio e/ou material entregado
pola profesora, bolígrafo etc).

c) Probas

Dúas en cada avaliación, considerando as diferentes habilidades (comprensión / expresión escrita; comprensión oral e
expresión oral) con adecuación aos bloques de contidos.

É importante considerar que, en todos os bloques de contidos, se avaliará a actitude do alumnado,  o interese,

Criterios de cualificación:
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respecto, puntualidade, o traballo na aula, TPC, material etc.

Tamén é preciso considerar que, a pesar de cada unidade presentar contidos novos e tratándose dunha lingua, os
coñecementos previos non se poden esquecer. Serán avaliábeis sempre, ao longo do ano lectivo.

A avaliación continua será aplicada en todas as destrezas e, particularmente, na lingua oral (expresión, comprensión
e interacción): non se trata de que a profesora corrixa directamente o alumnado -o que pode provocar que se sinta
cohibido ao se expresar na lingua que está a aprender-;  antes ben, debe constituír  unha fonte de información
lingüística tanto nos intercambios comunicativos espontáneos coma nos planificados. Cando o alumnado der algúns
erros durante a exposición oral, é importante corrixilos indirectamente a través do feedback correctivo.

Para a cualificación sumativa, en cada avaliación, a profesora considerará,

Con 50% da cualificación:

A media aritmética dos resultados das probas obxectivas para medir o grao de consecución dos contidos exixíbeis en
cada ano, aplicados ás diferentes habilidades: escribir,  falar,  ler  e escoitar.  Realizaranse dúas probas en cada
avaliación  que  evidencien  o  coñecemento  das  diferentes  habilidades:  comprensión/expresión  escrita  e
comprensión/expresión/interacción oral. Sempre adecuadas aos bloques de contidos.

O alumnado poderá, en caso de ausencia xustificada, presentarse ás probas escritas ou proceder á entrega de tarefas
en datas posteriores ás establecidas pola profesora.

Caso se observe o uso de métodos fraudulentos nalgunha das probas, a cualificación será de 0 e a avaliación non
poderá ser aprobada.

Con  50% da cualificación:

O rexistrado nas táboas de indicadores: suma de Produtos (30%) e Observación (20%):

Para a obtención da cualificación, utilizaremos o contido das táboas do anexo (a valoración é orientadora; mantendo
as proporcións, pode ser alterada).

É preciso obter un mínimo de 3 puntos de media nas "probas obxectivas", para atinxir o aprobado coa suma de
"produtos" e "observación".

A nota da avaliación final será similar, no xeral, (e non inferior) á da 3ª avaliación, podendo superala até nun punto,
no caso de o alumnado manifestar unha clara tendencia de superación continuada ao longo do ano académico.

Na cualificación  final,  cando a  media  aritmética  da  terceira  avaliación  non corresponder  a  números  enteiros,
arredondarase para o número inmediatamente superior ou inferior, segundo supere ou sexa inferior ao medio punto.

Criterios de recuperación:

Dado o carácter progresivo e global do ensino de linguas, non está prevista a realización de exames de recuperación
de avaliacións non superadas. Darase, de calquera maneira, orientacións ao alumnado que o precisar para reforzar as
competencias ou contidos nos que demostraren dificultades, para a súa mellora en avaliacións posteriores.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

A materia pendente doutro curso recupérase co aprobado da materia do ano en curso, caso de acadar un aprobado
no 1º e 2º trimestre. Os mínimos esixíbeis para a obtención dunha avaliación positiva cínguense á adquisición dos
contidos mínimos de cada nivel. No caso de non aprobar, realizarase unha proba na data marcada polo centro para a
recuperación de pendentes. Para aprobar é necesario como mínimo obter cinco puntos.

No caso de alumnado que non continúe matriculado na materia, poderá recuperala mediante un plan de traballo
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específico que incluirá probas nas datas oficiais marcadas polo centro para a recuperación de pendentes.

6. Medidas de atención á diversidade

Cada vez máis contamos nas nosas aulas cun maior número de alumnado con necesidades específicas de apoio
educativo (NEAE). Segundo a lexislación vixente, debemos incluír dentro desta denominación aquel alumnado que:

- Presente dificultades específicas de aprendizaxe.

- Teña trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH).

- Teña altas capacidades intelectuais.

- Se vise obrigado a incorporarse tardiamente ao noso sistema educativo.

- Posúa condicións persoais ou de historia escolar que así o recomenden.

A diversidade queda tamén reflectida nas diferenzas que presentan alumnas e a alumnos canto a:

¿ Os seus coñecementos previos.

¿ As súas ideas e representacións respecto da materia.

¿ Os seus intereses e expectativas.

¿ As súas aptitudes.

¿ Os seus diferentes ritmos de aprendizaxe.

¿ Os seus diferentes estilos de aprendizaxe.

Na medida das nosas posibilidades, teremos en conta estas diferenzas e trataremos de que todo o alumnado adquira
un nivel de coñecementos e destrezas mínimos ao final e cada curso, procurando dar as oportunidades e os medios
necesarios  para  compensar  os  elementos  e  destrezas  non  adquiridos  no  seu  momento.  Ao  mesmo tempo,  o
profesorado terá que buscar novas fontes e materiais para satisfacer as necesidades de ampliación daqueles alumnos
que  alcancen  máis  rapidamente  os  obxectivos  fixados.  Todo  isto  compaxinando  métodos  máis  visuais,  máis
analíticos...  para se adaptar a eses diferentes estilos de aprendizaxe de que falabamos.

Ante un alumno ou alumna que presenta algún tipo de dificultade, pensarase na forma de o/a axudar a superar as
súas dificultades, cobrando especial importancia as actitudes relacionadas coa valoración que o alumnado fai sobre a
súa  capacidade  de  utilizar  e  entender  a  lingua.  O  desenvolvemento  dos  hábitos  de  traballo  pode  contribuír
notabelmente a superar moitas dificultades que se encontran na aprendizaxe da lingua estranxeira.

Consideramos que a aprendizaxe de linguas estranxeiras contribúe á formación educativa do alumnado desde unha
perspectiva global, favorecendo o desenvolvemento da súa personalidade, tendo en conta as distintas capacidades e
ritmos de aprendizaxe, compensando as desigualdades e axudando á integración social.

Sintetizando, os principios básicos para o tratamento co alumnado con NEAE parten da inclusión na aula, da non
discriminación e da igualdade efectiva. Para favorecer o cumprimento destes principios as actividades de aprendizaxe
integradas responderán a tipoloxías e agrupamentos variados ¿favorecendo en moitos casos os agrupamentos
flexíbeis¿ e gradadas en dificultade. No caso de que sexa preciso elaboraranse materiais adaptados, así como  probas
específicas.

O alumnado con necesidades específicas terá unha adaptación destes instrumentos conforme as súas necesidades.
Basicamente esta adaptación consistirá:
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¿ Exames escritos máis curtos, con preguntas breves, pechadas, claras e con vocabulario o máis sinxelo posíbel, con
axuda de imaxes sempre que for posíbel. No entanto, estes  exames teñen que ir adaptados ao nivel de estudos que
cursa o alumno/a.

¿ Deixar máis tempo para a os exames e probas escritas, ser flexíbeis na súa duración e mesmo dividilas en dúas
sesións.

¿ Cando se observa que os exames escritos fican incompletos, completalos de forma oral.

¿ En todas as tarefas, permitir erros/diverxencias de rexistro, subliñado de palabras esenciais...

¿ Sempre que as condicións do grupo/aula o permitan, facer un seguimento o máis individualizado posíbel.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.1 - Dereitos da infancia X X X X

ET.2 - Perspectiva de xénero
e coeducación X X X X

ET.3 - Educación dixital e
alfabetización informacional X X X X

ET.4 - Aprendizaxe reflexiva e
significativa. Fomentar o
espíritu crítico

X X X X

ET.5 - Educación para o
desenvolvemento sustentábel X X X X

ET.6 - Fomento da lectura e a
conversa X X X X

ET.7 - Educación para a
saúde X X X X

Observacións:
Os elementos transversais traballaranse desde todas as áreas, posibilitando e fomentando que o proceso de
ensino-aprendizaxe do alumnado sexa tan completo como sexa posíbel.
Esta materia  favorece levar á práctica os elementos transversais básicos (comprensión lectora, expresión oral e
escrita...)e,  polo  tanto,  contribúe poderosamente para  o  desenvolvemento no alumnado non só  no que á
competencia en comunicación lingüística di respecto, mais tamén en relación ás restantes.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Vivenciar a etapa do 1 de novembro desde as accións típicas
da cultura portuguesa

Pão por Deus e Magusto

Vivenciar  esta  etapa  desde  a  perspectiva  da  cultura  dos
países da lusofonía.

Natal e Janeiras

Colaboración  coas  actividades  do  centro,  desde  unha
perspectiva lusófona.

Entrudo
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Actividade Descrición

Ligado ao 25 de abril,  data da "Revolução dos Cravos" en
Portugal. Realizarase algunha acción desde o centro.

Día da Liberdade

Realizarase algunha acción conmemorativa.Día da Língua Portuguesa

Celebración deste día en parcería cos demais departamentos
de linguas do centro.

Día Europeo das Línguas

Proxecto nacido neste centro no curso 21-22 e que pretende
estenderse  a  outros  centros  da  Galiza  como  proxecto
colaborativo entre profesorado e alumnado doutros institutos
galegos que estuden portugués, coa creación de actividades
en conxunto, saídas didácticas, etc.

Clube da Capivara

No  seo  do  Club  da  Capivara.  Encontro  con  alumnado  da
Guarda, asociado ao mesmo club.

Saída didáctica á Guarda e Caminha

Club  de  conversa  en  portugués.  Iniciativa  apoiada  polo
equipo da Biblioteca do IES. 1 recreo / semana.

Clube de conversa

 Saída  a  Lugo  para  visitar  a  EOI  e  conversar  sobre
personalidades  da  cultura  lusófona  que  deixaron  algunha
pegada ao seu paso pola cidade (p. ex. José Afonso). Só para
alumnado asistente ao club de conversa.

Saída didáctica a Lugo

Observacións:
En xeral, celebraranse as principais datas conmemorativas coincidentes co período lectivo. Sempre que for
posíbel serán tratadas desde o propio programa curricular e con aproveitamento didáctico.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Tem em conta os planos e projetos educativos do centro.

Tem em conta o tempo disponível para o desenvolvimento da matéria.

Formula os objetivos didáticos de forma que expressem as competências a atingir pelo alunado.

Programa atividades e estratégias em função dos padrões de aprendizagem e das necessidades do alunado.

Planifica as  aulas de modo flexível,  preparando atividades e recursos ajustados à programação de aula e  às
necessidades e aos interesses do alunado.

Estabelece, de forma explícita, os critérios, procedimentos e instrumentos de avaliação.

 Coordena com o resto do professorado do departamento e da escola  que possam ter conteúdos afins (Tratamento
Integrado de Línguas).

Programa a matéria tendo em conta os padrões de aprendizagem previstos na normativa legal vigente.

Organiza os conteúdos dando uma visão geral de cada tema (índices, esquemas...)

Relaciona os conceitos novos com os já conhecidos.
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Mostra predisposição para esclarecer dúvidas dentro e fora das aulas.

Otimiza o tempo disponível para o desenvolvimento das Unidades Didácticas.

Utiliza as TIC para apoiar os conteúdos nas aulas.

 Promove o trabalho cooperativo e mantém uma comunicação fluída com o alunado.

Desenvolve os conteúdos duma forma estruturada e compreensível para os alunos e as alunas.

Apresenta atividades de grupo e individuais.

 Facilita estratégias de aprendizagem (como buscar informação, como resolver problemas etc)

Deteta os conhecimentos prévios a cada tarefa de aprendizagem.

 Revê, com frequência, os trabalhos propostos nas aulas e fora delas.

Proporciona informação necessária sobre a resolução das tarefas e como as poder melhorar.

Corrige e explica de forma habitual os trabalhos e as atividades do alunado e dá pautas para a melhora das suas
aprendizagens.

Utiliza sistematicamente procedimentos e instrumentos variados de recolha¿de informação.

Utiliza suficientes critérios de avaliação que atendam de modo equilibrado a avaliação dos diferentes conteúdos e
das competências-chave.

Favorece os processos de autoavaliação e coavaliação.

Propõe  novas  atividades  que  facilitem  a  aquisição  de  objetivos   quando  estes  não  foram  alcançados
suficientemente.

Propõe novas atividades de maior nível quando os objetivos foram alcançados com suficiência.

Informa dos resultados o alunado e as famílias

Proporciona um plano de trabalho ao princípio de cada tarefa.

 Utiliza diferentes recursos para introduzir a unidade  (leituras, canções, vídeos, debates, diálogos...)

Relaciona as aprendizagens com aplicações reais ou com a sua funcionalidade.

Informa sobre os progressos atingidos e as dificuldades detetadas.

Relaciona os conteúdos e atividades com os interesses do alunado.

 Estimula a participação activa do alunado na aula.

Promove a reflexão sobre os temas tratados.

Durante o ano académico, realizarase unha observación regular da programación e, ao final de cada trimestre,
avaliarase:

A temporalización

Dificultades encontradas

Descrición:
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Idoneidade dos recursos

Necesidades detectadas

Resultados conseguidos

Adecuación da metodoloxía aos resultados conseguidos na avaliación

Valoración dos criterios de cualificación

Con esta finalidade, observarase, regularmente, os diferentes Indicadores de Logro do proceso de ensino, descritos
nesta sección.

Os Indicadores  de Logro  da Práctica  Docente deduciranse dos  resultados  dunha enquisa  ao alumnado para  a
Avaliación do Labor Docente, realizada de forma anónima, a través dun formulario virtual.

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Durante o ano académico, realizarase unha observación regular da programación e, ao final de cada trimestre,
avaliarase:

A temporalización

Dificultades encontradas

Idoneidade dos recursos

Necesidades detectadas

Resultados conseguidos

Adecuación da metodoloxía aos resultados conseguidos na avaliación

Valoración dos criterios de cualificación

Con esta finalidade, observarase, regularmente, os diferentes Indicadores de Logro do proceso de ensino, conforme
as táboas elaboradas para tal efecto.

9. Outros apartados

1. CONTRIBUCIÓN DO DEPARTAMENTO AOS PROXECTOS DO CENTRO

É labor do profesorado fomentar a participación do alumnado nos distintos proxectos a desenvolver no centro
educativo. Por iso, desde a materia de 2PLE intentarase facer chegar os proxectos ao alumnado e ao ámbito familiar.
Para isto, a materia participará directamente nos proxectos do centro, concibíndoos como unha parte indivisíbel da
programación e, polo tanto, sendo de obrigatoria participación para o alumnado de 2PLE. É por iso que non se asigna
unha cualificación específica para premiar a participación nos proxectos, senón que as actividades relacionadas cos
proxectos son unha parte máis. Desta maneira contribuímos á normalización desta metodoloxía.
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2. ENSINO PRESENCIAL E NON PRESENCIAL

No suposto de ensino semipresencial e/ou non presencial, a profesora determinará as tarefas que o alumnado debe
realizar, esencialmente a través da aula virtual do centro.

Por medio destas plataformas e dos medios telemáticos corporativos establecerase a comunicación entre o alumnado
e as súas familias. O alumnado entregará periodicamente as tarefas solicitadas pola profesora para rexistro da súa
evolución académica. Contémplase e garántese a atención á diversidade do alumnado de xeito individualizado con
propostas de actividades adaptadas. Os contidos mínimos e os estándares imprescindíbeis son os marcados nesta
programación para o ensino presencial.
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1. Introdución

O desenvolvemento desta programación réxese polas directrices da Resolución do 26 de maio de 2022, da Secretaría

Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de

educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/23.

CARACTERÍSTICAS DO CENTRO E DO ALUMNADO

O IES Poeta Díaz Castro conta, na actualidade, con 30 membros de claustro (25 PES, 1 PT, 1 profesora de Relixión, 2

PES a media xornada e 1 auxiliar de conversa); 2 conserxes; 1 administrativa; 3 compañeiras do persoal de limpeza e

1 compañeira na cafetaría; e 190 alumnos matriculados.

Trátase dun centro situado nunha vila pequena, no cal, aproximadamente, o 60% do alumnado procede do medio

rural e un 40% da propia vila (en relación cos anteriores datos sociolingüísticos, xa se pode observar un aumento do

desprazamento do rural á vila). Alén disto, continuamos apreciando un aumento de alumnado de orixe foránea, non

só de fóra da nosa CA, senón tamén de fóra do estado español. Así pois, constatamos un claro incremento de

alumnado que precisa dun especial apoio para a súa integración social e, polo tanto, tamén lingüística. Por outra

parte, trátase dun centro moi dinámico, implicado permanentemente en diferentes proxectos: PLAMBE (plan mellora

de bibliotecas escolares), Proxecta, Sección bilingüe, Contratos-Programa, E-Dixgal, Erasmus+, etc.

Canto ás características sociolingüísticas, cómpre mencionar os aspectos referidos ao ámbito familiar e ao ámbito

máis xenérico de relación que denominamos ámbito social.

Ámbito familiar:

O 57,7% do noso alumnado procede de familias nas cales os avós falan sistematicamente en galego; o 50%, de

familias en que os pais e nais falan galego e, arredor do 37% de familias en que os pais e nais utilizan galego e

castelán. Nalgúns casos, escasos mais cada vez con maior frecuencia, utilizan só o castelán (entre o 8 e o 10%). No

relativo ao alumnado, un 61,3% ten o galego como lingua materna.

Ámbito social:

O noso instituto atópase nun entorno social rural, porén moi próximo a áreas urbanas importantes, como son as

cidades da Coruña e Lugo, coas que se comunica a través da estrada nacional VI e da autovía, ademais do tren, que

ten parada na vila. Con isto queremos dicir que as relacións con lugares nos que a presenza do castelán é máis

agresiva e patente son frecuentes e, seguramente, condicionantes do comportamento lingüístico observado.

Canto a necesidades específicas do alumnado, neste curso temos nas aulas de portugués unha alumna con protocolo

de absentismo iniciado no curso pasado que acabou en atención domiciliaria que, presumibelmente, continuará no
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presente curso escolar.

Neste curso académico o Departamento de Portugués está integrado por unha única persoa, a profesora María

Gómez Díaz, con destino definitivo no centro, que imparte todos os grupos e exerce de xefa de Departamento.

Todas as sesións son impartidas en lingua portuguesa.

O MECR E AS LINGUAS

O ensino de linguas estranxeiras ten mudado moito desde a chegada das abordaxes comunicativas. Así, o novo papel

atribuído ao ensino e á aprendizaxe no panorama educativo europeo como potenciais promotores dunha sociedade

máis xusta e inclusiva están presentes no Marco Europeo Común de Referencia (MECR), publicado polo Consello de

Europa no ano 2001; nel descríbese exhaustivamente aquilo que quen estuda unha lingua ten de aprender para ser

capaz de comunicar nesa lingua, e cales son os coñecementos e capacidades que ten que desenvolver para ser eficaz

na súa actuación.

XUSTIFICACIÓN

Dunha maneira xeral, programar é planificar o traballo que se vai desenvolver ao longo dun ano académico, isto é, a

expresión previa ordenada e pormenorizada dos traballos que o profesorado e o alumnado realizarán na escola, na

casa (TPC) eventualmente, e en actividades extraescolares.

Canto á xustificación da inclusión no currículo de 2PLE no ensino secundario, é obvio que posúe vantaxes evidentes.

Á partida, polo feito de capacitar o alumnado na correcta utilización dunha lingua na cal é posíbel relacionarse con

cerca de 300 millóns de persoas e que crece en interese e utilización polo papel estratéxico que desenvolven países

como o Brasil, máxime nun contexto en que as relacións económicas, comerciais e culturais comezaron a se

intensificar e precisan medrar. Alén diso, non hai dúbidas sobre os efectos benéficos do punto de vista lingüístico,

visto o reforzo que supón para asentarmos un modelo de lingua de calidade. Ademais, con toda a certeza, o estudo

do portugués contribúe para o alumnado valorizar a propia lingua, para a depurar de erros e castelanismos, para

accederen a unha cultura moi rica e pouco coñecida pola xuventude e, aínda, para se descolonizaren mentalmente,

deixando de considerar o castelán como referencia e medida de todas as cousas.

O alumnado galego parte dunha situación de maisvalía en relación a calquera outro. Aínda, a xustificación da

inclusión da 2PLE no ensino sopórtase tamén na LEI 1/2014, do 24 de marzo, para o Aproveitamento da Lingua

Portuguesa e Vínculos coa Lusofonía que, no artigo 2, estabelece que o goberno galego incorporará progresivamente

a aprendizaxe da lingua portuguesa no ámbito das competencias en linguas estranxeiras nos establecementos de

ensino da Comunidade Autónoma da Galiza.
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Porén, a singularidade da Galiza á hora de o alumnado galego estudar portugués, non é considerada nos planos

curriculares. Os contidos, estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación publicados no Decreto 86/2015 son

comúns a todas as linguas estranxeiras, (salvo os contidos sintáctico-discursivos). Non é difícil percibir que o ensino e

a didáctica do portugués debía posuír certa excepcionalidade nos currículos: o coñecemento, máis ou menos

profundo, activo ou pasivo, da lingua galega supón no alumnado un punto de partida ben diferente a aquel que posúe

noutras linguas. De feito, é infrecuente unha persoa de 1o da ESO na Galiza cuxo nivel do MECR non supere o A1.

LEXISLACIÓN

- Lexislación estatal: Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a lei orgánica 2/2006, de 3 de

maio, de educación (LOMLOE).

- Lexislación da Comunidade Autonómica Galega: Decreto 217/2022 do 29 de marzo, en que se estabelece o currículo

da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galiza. Aínda, a LEI 1/2014, do 24 de marzo, para

o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía exixe a incorporación da lingua portuguesa no ensino

da Galiza.

Alén deste cadro lexislativo, tamén teremos como base o Marco Europeo Común de Referencia para as Linguas:

aprendizaxe, ensino, avaliación (MECR) do Consello da Europa así como o Quadro de Referência para o Ensino do

Português no Estrangeiro (QuaREPE), publicado polo Ministério da Educação e Ciência de Portugal, na Portaria no.

914/2009, de 17 de agosto, que se aplica, fundamentalmente, ao alumnado do ensino non superior que vive en

países cuxa lingua oficial non é o portugués.

A Lei orgánica 3/2020, de educación, do 29 de decembro, regula no capítulo terceiro do seu título preliminar a

definición de currículo e enumera os elementos que o integran. Establece tamén que o currículo deberá orientarse a

facilitar o desenvolvemento educativo do alumnado, garantindo a súa formación integral, contribuíndo ao pleno

desenvolvemento da súa personalidade e preparándoo para o exercicio pleno dos dereitos humanos e dunha

cidadanía activa e democrática na sociedade actual, sen que, en ningún caso, poida supor unha barreira que xere

abandono escolar ou impida o acceso e o exercicio do dereito á educación.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Comprender  o  sent ido  xeral  e
información  relevante  e  predicible  en  textos
sinxelos e ben estruturados, en lingua estándar
relativos  a  experiencias  e  a  coñecementos
propios  da  súa  idade  e  do  nivel  escolar,  e
facendo uso de estratexias como a inferencia de
significados,  para  responder  a  necesidades
comunicativas concretas.

2-3 1-2 1 1 5 2

OBX2  -  Producir  textos  de  extensión  media,
sinxelos  e  cunha  organización  clara,  usando
estratexias  tales  como  a  planificación,  a
compensación  ou  a  autorreparación,  para
expresar  de  forma  adecuada  e  coherente
mensaxes  que  respondan  a  propósi tos
comunicativos cotiáns.

1 1-2 1 2 5 1 3

OBX3 - Interactuar con outras persoas usando
expresións sinxelas, recorrendo a estratexias de
cooperación e empregando recursos analóxicos
e  dixitais,  para  responder  a  necesidades
inmediatas  do  seu  interese  en  intercambios
comunicativos  respectuosos  coas  normas  de
cortesía.

5 1-2 1 3 3

OBX4 - Mediar entre distintas linguas, usando
estratexias e coñecementos sinxelos orientados
a  explicar  conceptos  simples,  resumir  ou
s impl i f i car  mensaxes ,  para  t ransmi t i r
información  de  maneira  ef icaz,  c lara  e
responsable.

5 1-2-3 1 1-3 1

OBX5 - Recoñecer, ampliar e usar os repertorios
lingüísticos  persoais  entre  distintas  linguas,
reflexionando  sobre  o  seu  funcionamento  e
identificando  as  estratexias  e  coñecementos
propios, para mellorar a resposta a necesidades
comunicat ivas  concretas  en  s i tuacións
coñecidas.

2 1 2 1-5

OBX6  -  Valorar  criticamente  e  adecuarse  á
diversidade  lingüística,  cultural  e  artística  a
partir  da  lingua  estranxeira,  identificando  e
compartindo  as  semellanzas  e  as  diferenzas
entre linguas e culturas, para actuar de forma
empát ica  e  respectuosa  en  s i tuac ións
interculturais.

5 3 1-3 3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XSOU UM(A) CIDADÃ(O)
EXEMPLAR1 25

Comprensión de accións e regras da
sociedade; descrición e identificación de
profesións; identificación de sufixos para
enumerar profesións; cualificación de
persoas, situacións e obxectos con
diferentes graos de intensidade; utilización

25
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XSOU UM(A) CIDADÃ(O)
EXEMPLAR1 25do xerundio con corrección. 25

XLÁ FORA A CHUVA CAI... X2 25

Comprensión de informacións sobre o
estado do tempo; identificación e
enumeración de fenómenos naturais;
realización de hipóteses no futuro;
interpretación de previsións para o futuro;
recoñecemento e consecuencias dos
fenómenos naturais; expresión de dúbida e
incerteza.

25

QUAL ESCOLHO? X3 25

Diferenciación entre diversas tipoloxías de
establecementos comerciais; solicitude de
servizos nun establecemento comercial;
identificación de vocabulario referido a
compras; interpretación de diferentes
escenarios en contexto comercial.

25

XEXCELENTE FILME X4 30

Distinción entre xéneros cinematográficos;
descrición de filmes; identificación de
elementos relacionados co cine; expresión
de preferencias sobre filmes; expresión de
emocións a través de interxeccións;
diferenciación de palabras semellantes con
significados diferentes (paronímia).

25

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

SOU UM(A) CIDADÃ(O) EXEMPLAR

Duración

25

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA1.1 - Extraer o sentido global e información
relevante e previsible en textos orais, escritos e
multimodais breves, sinxelos e estruturados con
conectores moi básicos, sobre temas frecuentes e
cotiáns de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, propios dos ámbitos persoal, educativo
e público, expresados de forma comprensible, clara
e en lingua estándar a través de distintos soportes.

50%

CA1.4 - Comprender descricións, narracións,
instrucións e opinións claras formuladas a través de
diversos soportes de xeito simple, sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre temas do seu
interese traballados previamente, e, no caso da
posibilidade de interacción oral, se a persoa
interlocutora está disposta a repetir ou reformular o
dito con ritmo pausado.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Producir oralmente textos curtos e moi
sinxelos, a partir de modelos sinxelos e básicos,
sobre temas cotiáns e habituais pronunciando de
maneira intelixible, prestando atención ao ritmo, á
acentuación e á entoación, reparando os erros
básicos de pronuncia.

50%

CA1.6 - Redactar textos curtos a partir de modelos
sinxelos e básicos, e mensaxes e notas moi sinxelos
con información, instrucións e indicacións básicas
relacionadas con actividades cotiás e de necesidade
inmediata, amosando interese pola presentación
limpa e ordenada do texto.

50%

CA1.7 - Completar formularios e documentos moi
básicos nos que se solicite información persoal, en
soporte tanto impreso como dixital.

50%

CA3.4 - Utilizar adecuadamente as convencións orais
e escritas básicas propias da lingua estranxeira no
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e
escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento etc.), e amosar respecto polas diferenzas
culturais que poidan existir.

50%

TI 50

CA1.2 - Comprender a información esencial en
situacións de comunicación oral ou escrita, de xeito
presencial ou telemático, e dos medios de
comunicación social que aborden conversas,
narracións e/ou descricións predicibles, e
presentacións moi sinxelas emitidas con estruturas e
léxico moi básico, e co apoio de imaxes moi
redundantes, que traten sobre asuntos da vida cotiá
e de necesidade inmediata, previamente traballados
e que ¿no caso da oralidade¿ estean articuladas moi
claramente, con ritmo pausado, aínda que sexa
necesario escoitalas máis dunha vez.

50%

CA1.3 - Usar estratexias básicas de comprensión do
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as
ideas principais ou os detalles relevantes de textos
sinxelos e básicos: anticipación do contido xeral do
que se escoita con axuda de elementos verbais e
non verbais, recursos ás imaxes, títulos e outras
informacións visuais moi evidentes, e uso dos
coñecementos previos sobre a situación, que dan
lugar a inferencias do significado baseadas no
contexto, e utilizando as experiencias e os
coñecementos transferidos desde as linguas do seu
repertorio lingüístico.

50%

CA1.8 - Aplicar e compartir coñecementos e
estratexias básicas para producir textos escritos
(adecuación á persoa destinataria, finalidade do
escrito, planificación, redacción do borrador, revisión
do texto e versión final) a partir de modelos moi
estruturados e con axuda previa.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.9 - Participar en situacións interactivas breves e
sinxelas, producindo textos intelixibles e reparando
os erros básicos de pronuncia cando as persoas
interlocutoras teñan que solicitar repeticións para
entender a mensaxe.

50%

CA1.10 - Interactuar de xeito simple pero suficiente,
pedindo que se lle repitan os puntos clave se o
necesita e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

50%

CA1.11 - Interactuar respondendo e facendo
preguntas e dando e comprendendo informacións
sinxelas, relativas á información persoal básica
(nome, idade, gustos, afeccións e intereses etc.), así
como instrucións e peticións relativas ao ámbito
escolar.

50%

CA1.12 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

50%

CA1.13 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender
e facerse comprender, considerando o erro como
fonte de aprendizaxe.

50%

CA2.1 - Transmitirlles a terceiras persoas
información simple e previsible, de interese
inmediato, de textos moi curtos e moi simples como
sinais, paneis de información, carteis, programas,
folletos, palabras de menús, horarios etc., mostrando
respecto e empatía polas persoas interlocutoras e
polas linguas empregadas.

50%

CA2.2 - Aplicar de forma guiada estratexias
elementais que axuden a crear pontes e faciliten a
comunicación, identificando aqueles factores
socioculturais máis evidentes que dificulten a
comunicación, e usando recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

50%

CA2.3 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas do seu repertorio
lingüístico, reflexionando de maneira
progresivamente autónoma sobre o seu
funcionamento.

50%

CA2.4 - Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os coñecementos e
estratexias que forman o seu repertorio lingüístico,
para mellorar a súa capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira, co apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e dixitais,
valorando as competencias que posúe como persoa
plurilingüe.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando de
forma guiada actividades de autoavaliación e
coavaliación, recoñecendo e valorando estratexias
de logro propias e alleas; reproducindo aqueles
aspectos que axudan a mellorar, facéndoos
explícitos e compartíndoos con outros participantes.

50%

CA2.6 - Explicar o proceso de produción de textos e
de hipóteses de significados tomando en
consideración o coñecemento do mundo e os
coñecementos e as experiencias noutras linguas.

50%

CA3.1 - Recoñecer estereotipos, rexeitando aqueles
que supoñen discriminación e prexuízos lingüísticos
e culturais, e utilizar estratexias para explicar e
comprender a diversidade lingüística, cultural e
artística.

50%

CA3.2 - Aceptar e respectar a diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira como fonte de enriquecemento
persoal, amosando interese por comprender
elementos culturais e lingüísticos.

50%

CA3.3 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

50%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Curiosidade e interese por coñecer outras linguas e culturas. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante
do proceso de aprendizaxe.

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais breves, básicos e contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións básicas e cotiás (identificar unha persoa, transmitir horarios, notas, costumes ou hábitos¿).

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: intercambiar
información sobre cuestións cotiás; instrucións e ordes básicas; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou
suxestións sinxelas; expresar o gusto ou o interese e emocións moi básicas; enlazar frases de forma sinxela para
narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión; dar
explicacións moi sinxelas; realizar hipóteses moi básicas; expresar en textos moi sinxelos a posibilidade e a dúbida.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso moi común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e moi sinxelos, organización e estruturación segundo o xénero
(narrativo, descritivo e instrutivo).

- Utilización de unidades lingüísticas básicas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades, tales
como expresión da entidade (obxectos, persoas, accións, sucesos etc.) e as súas propiedades (existencia,
inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais
(distancia, dirección, orixe...), o tempo e as relacións temporais (datación, frecuencia, secuencia...), formas básicas
da afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas básicas.

- Utilización de léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo a identificación persoal, relacións
interpersoais básicas, lugares e contornas máis habituais, lecer e tempo libre, estudos, saúde e actividade física,
vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna natural.

14/11/2022 14:10:35 Páxina 38de10



Contidos

- Utilización e recoñecemento de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: sons e fonemas
vocálicos, sons e fonemas consonánticos, acento fónico dos elementos léxicos illados e na oración e identificación
e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización e recoñecemento de patróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas básicas de ortografía
da palabra, utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas, identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais elementais, en formato síncrono ou asíncrono, para iniciar
e terminar a comunicación, tomar a palabra, comparar, colaborar etc.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información como
dicionarios, bibliotecas, recursos dixitais (tradutores, conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos,
gramaticais etc.).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados.

- Utilización de ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e
coprodución oral, escrita e multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas
virtuais, videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o
desenvolvemento de proxectos con falantes e estudantes da lingua estranxeira.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos moi sinxelos de textos e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias de
uso máis común (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe,
patróns sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso común, analóxicas e dixitais, para a autoavaliación, a coavaliación e a
autorreparación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para referirse aos usos da lingua e comprendelos, e as
ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas para mellorar a súa
aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación e relación con persoas doutros países, e como
medio para coñecer culturas e modos de vida diferentes.

- Interese na participación en intercambios comunicativos planificados, a través de diferentes medios, con
estudantes da lingua estranxeira.

- Interese por coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos elementais relativos aos costumes, á vida cotiá
(hábitos, horarios, actividades ou celebracións máis significativas) e ás relacións interpersoais básicas, comida,
lecer, deportes, comportamentos proxémicos básicos etc.; e os costumes, valores e actitudes moi básicos e máis
evidentes sobre aspectos propios da súa idade nos países onde se fala a lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

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

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

- Sensibilidade ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

2

Título da UDUD

LÁ FORA A CHUVA CAI...

Duración

25

14/11/2022 14:10:35 Páxina 38de11



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA1.1 - Extraer o sentido global e información
relevante e previsible en textos orais, escritos e
multimodais breves, sinxelos e estruturados con
conectores moi básicos, sobre temas frecuentes e
cotiáns de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, propios dos ámbitos persoal, educativo
e público, expresados de forma comprensible, clara
e en lingua estándar a través de distintos soportes.

50%

CA1.4 - Comprender descricións, narracións,
instrucións e opinións claras formuladas a través de
diversos soportes de xeito simple, sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre temas do seu
interese traballados previamente, e, no caso da
posibilidade de interacción oral, se a persoa
interlocutora está disposta a repetir ou reformular o
dito con ritmo pausado.

50%

CA1.5 - Producir oralmente textos curtos e moi
sinxelos, a partir de modelos sinxelos e básicos,
sobre temas cotiáns e habituais pronunciando de
maneira intelixible, prestando atención ao ritmo, á
acentuación e á entoación, reparando os erros
básicos de pronuncia.

50%

CA1.6 - Redactar textos curtos a partir de modelos
sinxelos e básicos, e mensaxes e notas moi sinxelos
con información, instrucións e indicacións básicas
relacionadas con actividades cotiás e de necesidade
inmediata, amosando interese pola presentación
limpa e ordenada do texto.

50%

CA1.7 - Completar formularios e documentos moi
básicos nos que se solicite información persoal, en
soporte tanto impreso como dixital.

50%

CA3.4 - Utilizar adecuadamente as convencións orais
e escritas básicas propias da lingua estranxeira no
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e
escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento etc.), e amosar respecto polas diferenzas
culturais que poidan existir.

50%

TI 50

CA1.2 - Comprender a información esencial en
situacións de comunicación oral ou escrita, de xeito
presencial ou telemático, e dos medios de
comunicación social que aborden conversas,
narracións e/ou descricións predicibles, e
presentacións moi sinxelas emitidas con estruturas e
léxico moi básico, e co apoio de imaxes moi
redundantes, que traten sobre asuntos da vida cotiá
e de necesidade inmediata, previamente traballados
e que ¿no caso da oralidade¿ estean articuladas moi
claramente, con ritmo pausado, aínda que sexa
necesario escoitalas máis dunha vez.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Usar estratexias básicas de comprensión do
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as
ideas principais ou os detalles relevantes de textos
sinxelos e básicos: anticipación do contido xeral do
que se escoita con axuda de elementos verbais e
non verbais, recursos ás imaxes, títulos e outras
informacións visuais moi evidentes, e uso dos
coñecementos previos sobre a situación, que dan
lugar a inferencias do significado baseadas no
contexto, e utilizando as experiencias e os
coñecementos transferidos desde as linguas do seu
repertorio lingüístico.

50%

CA1.8 - Aplicar e compartir coñecementos e
estratexias básicas para producir textos escritos
(adecuación á persoa destinataria, finalidade do
escrito, planificación, redacción do borrador, revisión
do texto e versión final) a partir de modelos moi
estruturados e con axuda previa.

50%

CA1.9 - Participar en situacións interactivas breves e
sinxelas, producindo textos intelixibles e reparando
os erros básicos de pronuncia cando as persoas
interlocutoras teñan que solicitar repeticións para
entender a mensaxe.

50%

CA1.10 - Interactuar de xeito simple pero suficiente,
pedindo que se lle repitan os puntos clave se o
necesita e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

50%

CA1.11 - Interactuar respondendo e facendo
preguntas e dando e comprendendo informacións
sinxelas, relativas á información persoal básica
(nome, idade, gustos, afeccións e intereses etc.), así
como instrucións e peticións relativas ao ámbito
escolar.

50%

CA1.12 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

50%

CA1.13 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender
e facerse comprender, considerando o erro como
fonte de aprendizaxe.

50%

CA2.1 - Transmitirlles a terceiras persoas
información simple e previsible, de interese
inmediato, de textos moi curtos e moi simples como
sinais, paneis de información, carteis, programas,
folletos, palabras de menús, horarios etc., mostrando
respecto e empatía polas persoas interlocutoras e
polas linguas empregadas.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Aplicar de forma guiada estratexias
elementais que axuden a crear pontes e faciliten a
comunicación, identificando aqueles factores
socioculturais máis evidentes que dificulten a
comunicación, e usando recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

50%

CA2.3 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas do seu repertorio
lingüístico, reflexionando de maneira
progresivamente autónoma sobre o seu
funcionamento.

50%

CA2.4 - Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os coñecementos e
estratexias que forman o seu repertorio lingüístico,
para mellorar a súa capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira, co apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e dixitais,
valorando as competencias que posúe como persoa
plurilingüe.

50%

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando de
forma guiada actividades de autoavaliación e
coavaliación, recoñecendo e valorando estratexias
de logro propias e alleas; reproducindo aqueles
aspectos que axudan a mellorar, facéndoos
explícitos e compartíndoos con outros participantes.

50%

CA2.6 - Explicar o proceso de produción de textos e
de hipóteses de significados tomando en
consideración o coñecemento do mundo e os
coñecementos e as experiencias noutras linguas.

50%

CA3.1 - Recoñecer estereotipos, rexeitando aqueles
que supoñen discriminación e prexuízos lingüísticos
e culturais, e utilizar estratexias para explicar e
comprender a diversidade lingüística, cultural e
artística.

50%

CA3.2 - Aceptar e respectar a diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira como fonte de enriquecemento
persoal, amosando interese por comprender
elementos culturais e lingüísticos.

50%

CA3.3 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

50%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Curiosidade e interese por coñecer outras linguas e culturas. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante
do proceso de aprendizaxe.
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Contidos

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais breves, básicos e contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións básicas e cotiás (identificar unha persoa, transmitir horarios, notas, costumes ou hábitos¿).

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: intercambiar
información sobre cuestións cotiás; instrucións e ordes básicas; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou
suxestións sinxelas; expresar o gusto ou o interese e emocións moi básicas; enlazar frases de forma sinxela para
narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión; dar
explicacións moi sinxelas; realizar hipóteses moi básicas; expresar en textos moi sinxelos a posibilidade e a dúbida.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso moi común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e moi sinxelos, organización e estruturación segundo o xénero
(narrativo, descritivo e instrutivo).

- Utilización de unidades lingüísticas básicas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades, tales
como expresión da entidade (obxectos, persoas, accións, sucesos etc.) e as súas propiedades (existencia,
inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais
(distancia, dirección, orixe...), o tempo e as relacións temporais (datación, frecuencia, secuencia...), formas básicas
da afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas básicas.

- Utilización de léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo a identificación persoal, relacións
interpersoais básicas, lugares e contornas máis habituais, lecer e tempo libre, estudos, saúde e actividade física,
vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna natural.

- Utilización e recoñecemento de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: sons e fonemas
vocálicos, sons e fonemas consonánticos, acento fónico dos elementos léxicos illados e na oración e identificación
e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización e recoñecemento de patróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas básicas de ortografía
da palabra, utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas, identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais elementais, en formato síncrono ou asíncrono, para iniciar
e terminar a comunicación, tomar a palabra, comparar, colaborar etc.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información como
dicionarios, bibliotecas, recursos dixitais (tradutores, conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos,
gramaticais etc.).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados.

- Utilización de ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e
coprodución oral, escrita e multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas
virtuais, videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o
desenvolvemento de proxectos con falantes e estudantes da lingua estranxeira.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos moi sinxelos de textos e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias de
uso máis común (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe,
patróns sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso común, analóxicas e dixitais, para a autoavaliación, a coavaliación e a
autorreparación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para referirse aos usos da lingua e comprendelos, e as
ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas para mellorar a súa
aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación e relación con persoas doutros países, e como
medio para coñecer culturas e modos de vida diferentes.

- Interese na participación en intercambios comunicativos planificados, a través de diferentes medios, con
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Contidos

- estudantes da lingua estranxeira.

- Interese por coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos elementais relativos aos costumes, á vida cotiá
(hábitos, horarios, actividades ou celebracións máis significativas) e ás relacións interpersoais básicas, comida,
lecer, deportes, comportamentos proxémicos básicos etc.; e os costumes, valores e actitudes moi básicos e máis
evidentes sobre aspectos propios da súa idade nos países onde se fala a lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

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

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

- Sensibilidade ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

3

Título da UDUD

QUAL ESCOLHO?

Duración

25

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA1.1 - Extraer o sentido global e información
relevante e previsible en textos orais, escritos e
multimodais breves, sinxelos e estruturados con
conectores moi básicos, sobre temas frecuentes e
cotiáns de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, propios dos ámbitos persoal, educativo
e público, expresados de forma comprensible, clara
e en lingua estándar a través de distintos soportes.

50%

CA1.4 - Comprender descricións, narracións,
instrucións e opinións claras formuladas a través de
diversos soportes de xeito simple, sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre temas do seu
interese traballados previamente, e, no caso da
posibilidade de interacción oral, se a persoa
interlocutora está disposta a repetir ou reformular o
dito con ritmo pausado.

50%

CA1.5 - Producir oralmente textos curtos e moi
sinxelos, a partir de modelos sinxelos e básicos,
sobre temas cotiáns e habituais pronunciando de
maneira intelixible, prestando atención ao ritmo, á
acentuación e á entoación, reparando os erros
básicos de pronuncia.

50%

CA1.6 - Redactar textos curtos a partir de modelos
sinxelos e básicos, e mensaxes e notas moi sinxelos
con información, instrucións e indicacións básicas
relacionadas con actividades cotiás e de necesidade
inmediata, amosando interese pola presentación
limpa e ordenada do texto.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Completar formularios e documentos moi
básicos nos que se solicite información persoal, en
soporte tanto impreso como dixital.

50%

CA3.4 - Utilizar adecuadamente as convencións orais
e escritas básicas propias da lingua estranxeira no
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e
escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento etc.), e amosar respecto polas diferenzas
culturais que poidan existir.

50%

TI 50

CA1.2 - Comprender a información esencial en
situacións de comunicación oral ou escrita, de xeito
presencial ou telemático, e dos medios de
comunicación social que aborden conversas,
narracións e/ou descricións predicibles, e
presentacións moi sinxelas emitidas con estruturas e
léxico moi básico, e co apoio de imaxes moi
redundantes, que traten sobre asuntos da vida cotiá
e de necesidade inmediata, previamente traballados
e que ¿no caso da oralidade¿ estean articuladas moi
claramente, con ritmo pausado, aínda que sexa
necesario escoitalas máis dunha vez.

50%

CA1.3 - Usar estratexias básicas de comprensión do
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as
ideas principais ou os detalles relevantes de textos
sinxelos e básicos: anticipación do contido xeral do
que se escoita con axuda de elementos verbais e
non verbais, recursos ás imaxes, títulos e outras
informacións visuais moi evidentes, e uso dos
coñecementos previos sobre a situación, que dan
lugar a inferencias do significado baseadas no
contexto, e utilizando as experiencias e os
coñecementos transferidos desde as linguas do seu
repertorio lingüístico.

50%

CA1.8 - Aplicar e compartir coñecementos e
estratexias básicas para producir textos escritos
(adecuación á persoa destinataria, finalidade do
escrito, planificación, redacción do borrador, revisión
do texto e versión final) a partir de modelos moi
estruturados e con axuda previa.

50%

CA1.9 - Participar en situacións interactivas breves e
sinxelas, producindo textos intelixibles e reparando
os erros básicos de pronuncia cando as persoas
interlocutoras teñan que solicitar repeticións para
entender a mensaxe.

50%

CA1.10 - Interactuar de xeito simple pero suficiente,
pedindo que se lle repitan os puntos clave se o
necesita e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.11 - Interactuar respondendo e facendo
preguntas e dando e comprendendo informacións
sinxelas, relativas á información persoal básica
(nome, idade, gustos, afeccións e intereses etc.), así
como instrucións e peticións relativas ao ámbito
escolar.

50%

CA1.12 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

50%

CA1.13 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender
e facerse comprender, considerando o erro como
fonte de aprendizaxe.

50%

CA2.1 - Transmitirlles a terceiras persoas
información simple e previsible, de interese
inmediato, de textos moi curtos e moi simples como
sinais, paneis de información, carteis, programas,
folletos, palabras de menús, horarios etc., mostrando
respecto e empatía polas persoas interlocutoras e
polas linguas empregadas.

50%

CA2.2 - Aplicar de forma guiada estratexias
elementais que axuden a crear pontes e faciliten a
comunicación, identificando aqueles factores
socioculturais máis evidentes que dificulten a
comunicación, e usando recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

50%

CA2.3 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas do seu repertorio
lingüístico, reflexionando de maneira
progresivamente autónoma sobre o seu
funcionamento.

50%

CA2.4 - Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os coñecementos e
estratexias que forman o seu repertorio lingüístico,
para mellorar a súa capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira, co apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e dixitais,
valorando as competencias que posúe como persoa
plurilingüe.

50%

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando de
forma guiada actividades de autoavaliación e
coavaliación, recoñecendo e valorando estratexias
de logro propias e alleas; reproducindo aqueles
aspectos que axudan a mellorar, facéndoos
explícitos e compartíndoos con outros participantes.

50%

CA2.6 - Explicar o proceso de produción de textos e
de hipóteses de significados tomando en
consideración o coñecemento do mundo e os
coñecementos e as experiencias noutras linguas.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Recoñecer estereotipos, rexeitando aqueles
que supoñen discriminación e prexuízos lingüísticos
e culturais, e utilizar estratexias para explicar e
comprender a diversidade lingüística, cultural e
artística.

50%

CA3.2 - Aceptar e respectar a diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira como fonte de enriquecemento
persoal, amosando interese por comprender
elementos culturais e lingüísticos.

50%

CA3.3 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

50%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Curiosidade e interese por coñecer outras linguas e culturas. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante
do proceso de aprendizaxe.

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais breves, básicos e contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións básicas e cotiás (identificar unha persoa, transmitir horarios, notas, costumes ou hábitos¿).

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: intercambiar
información sobre cuestións cotiás; instrucións e ordes básicas; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou
suxestións sinxelas; expresar o gusto ou o interese e emocións moi básicas; enlazar frases de forma sinxela para
narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión; dar
explicacións moi sinxelas; realizar hipóteses moi básicas; expresar en textos moi sinxelos a posibilidade e a dúbida.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso moi común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e moi sinxelos, organización e estruturación segundo o xénero
(narrativo, descritivo e instrutivo).

- Utilización de unidades lingüísticas básicas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades, tales
como expresión da entidade (obxectos, persoas, accións, sucesos etc.) e as súas propiedades (existencia,
inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais
(distancia, dirección, orixe...), o tempo e as relacións temporais (datación, frecuencia, secuencia...), formas básicas
da afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas básicas.

- Utilización de léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo a identificación persoal, relacións
interpersoais básicas, lugares e contornas máis habituais, lecer e tempo libre, estudos, saúde e actividade física,
vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna natural.

- Utilización e recoñecemento de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: sons e fonemas
vocálicos, sons e fonemas consonánticos, acento fónico dos elementos léxicos illados e na oración e identificación
e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización e recoñecemento de patróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas básicas de ortografía
da palabra, utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas, identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais elementais, en formato síncrono ou asíncrono, para iniciar
e terminar a comunicación, tomar a palabra, comparar, colaborar etc.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información como
dicionarios, bibliotecas, recursos dixitais (tradutores, conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos,
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Contidos

- gramaticais etc.).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados.

- Utilización de ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e
coprodución oral, escrita e multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas
virtuais, videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o
desenvolvemento de proxectos con falantes e estudantes da lingua estranxeira.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos moi sinxelos de textos e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias de
uso máis común (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe,
patróns sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso común, analóxicas e dixitais, para a autoavaliación, a coavaliación e a
autorreparación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para referirse aos usos da lingua e comprendelos, e as
ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas para mellorar a súa
aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación e relación con persoas doutros países, e como
medio para coñecer culturas e modos de vida diferentes.

- Interese na participación en intercambios comunicativos planificados, a través de diferentes medios, con
estudantes da lingua estranxeira.

- Interese por coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos elementais relativos aos costumes, á vida cotiá
(hábitos, horarios, actividades ou celebracións máis significativas) e ás relacións interpersoais básicas, comida,
lecer, deportes, comportamentos proxémicos básicos etc.; e os costumes, valores e actitudes moi básicos e máis
evidentes sobre aspectos propios da súa idade nos países onde se fala a lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

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

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

- Sensibilidade ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

4

Título da UDUD

EXCELENTE FILME

Duración

30

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

14/11/2022 14:10:35 Páxina 38de20



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA1.1 - Extraer o sentido global e información
relevante e previsible en textos orais, escritos e
multimodais breves, sinxelos e estruturados con
conectores moi básicos, sobre temas frecuentes e
cotiáns de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, propios dos ámbitos persoal, educativo
e público, expresados de forma comprensible, clara
e en lingua estándar a través de distintos soportes.

50%

CA1.4 - Comprender descricións, narracións,
instrucións e opinións claras formuladas a través de
diversos soportes de xeito simple, sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre temas do seu
interese traballados previamente, e, no caso da
posibilidade de interacción oral, se a persoa
interlocutora está disposta a repetir ou reformular o
dito con ritmo pausado.

50%

CA1.5 - Producir oralmente textos curtos e moi
sinxelos, a partir de modelos sinxelos e básicos,
sobre temas cotiáns e habituais pronunciando de
maneira intelixible, prestando atención ao ritmo, á
acentuación e á entoación, reparando os erros
básicos de pronuncia.

50%

CA1.6 - Redactar textos curtos a partir de modelos
sinxelos e básicos, e mensaxes e notas moi sinxelos
con información, instrucións e indicacións básicas
relacionadas con actividades cotiás e de necesidade
inmediata, amosando interese pola presentación
limpa e ordenada do texto.

50%

CA1.7 - Completar formularios e documentos moi
básicos nos que se solicite información persoal, en
soporte tanto impreso como dixital.

50%

CA3.4 - Utilizar adecuadamente as convencións orais
e escritas básicas propias da lingua estranxeira no
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e
escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento etc.), e amosar respecto polas diferenzas
culturais que poidan existir.

50%

TI 50

CA1.2 - Comprender a información esencial en
situacións de comunicación oral ou escrita, de xeito
presencial ou telemático, e dos medios de
comunicación social que aborden conversas,
narracións e/ou descricións predicibles, e
presentacións moi sinxelas emitidas con estruturas e
léxico moi básico, e co apoio de imaxes moi
redundantes, que traten sobre asuntos da vida cotiá
e de necesidade inmediata, previamente traballados
e que ¿no caso da oralidade¿ estean articuladas moi
claramente, con ritmo pausado, aínda que sexa
necesario escoitalas máis dunha vez.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Usar estratexias básicas de comprensión do
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as
ideas principais ou os detalles relevantes de textos
sinxelos e básicos: anticipación do contido xeral do
que se escoita con axuda de elementos verbais e
non verbais, recursos ás imaxes, títulos e outras
informacións visuais moi evidentes, e uso dos
coñecementos previos sobre a situación, que dan
lugar a inferencias do significado baseadas no
contexto, e utilizando as experiencias e os
coñecementos transferidos desde as linguas do seu
repertorio lingüístico.

50%

CA1.8 - Aplicar e compartir coñecementos e
estratexias básicas para producir textos escritos
(adecuación á persoa destinataria, finalidade do
escrito, planificación, redacción do borrador, revisión
do texto e versión final) a partir de modelos moi
estruturados e con axuda previa.

50%

CA1.9 - Participar en situacións interactivas breves e
sinxelas, producindo textos intelixibles e reparando
os erros básicos de pronuncia cando as persoas
interlocutoras teñan que solicitar repeticións para
entender a mensaxe.

50%

CA1.10 - Interactuar de xeito simple pero suficiente,
pedindo que se lle repitan os puntos clave se o
necesita e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

50%

CA1.11 - Interactuar respondendo e facendo
preguntas e dando e comprendendo informacións
sinxelas, relativas á información persoal básica
(nome, idade, gustos, afeccións e intereses etc.), así
como instrucións e peticións relativas ao ámbito
escolar.

50%

CA1.12 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

50%

CA1.13 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender
e facerse comprender, considerando o erro como
fonte de aprendizaxe.

50%

CA2.1 - Transmitirlles a terceiras persoas
información simple e previsible, de interese
inmediato, de textos moi curtos e moi simples como
sinais, paneis de información, carteis, programas,
folletos, palabras de menús, horarios etc., mostrando
respecto e empatía polas persoas interlocutoras e
polas linguas empregadas.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Aplicar de forma guiada estratexias
elementais que axuden a crear pontes e faciliten a
comunicación, identificando aqueles factores
socioculturais máis evidentes que dificulten a
comunicación, e usando recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

50%

CA2.3 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas do seu repertorio
lingüístico, reflexionando de maneira
progresivamente autónoma sobre o seu
funcionamento.

50%

CA2.4 - Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os coñecementos e
estratexias que forman o seu repertorio lingüístico,
para mellorar a súa capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira, co apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e dixitais,
valorando as competencias que posúe como persoa
plurilingüe.

50%

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando de
forma guiada actividades de autoavaliación e
coavaliación, recoñecendo e valorando estratexias
de logro propias e alleas; reproducindo aqueles
aspectos que axudan a mellorar, facéndoos
explícitos e compartíndoos con outros participantes.

50%

CA2.6 - Explicar o proceso de produción de textos e
de hipóteses de significados tomando en
consideración o coñecemento do mundo e os
coñecementos e as experiencias noutras linguas.

50%

CA3.1 - Recoñecer estereotipos, rexeitando aqueles
que supoñen discriminación e prexuízos lingüísticos
e culturais, e utilizar estratexias para explicar e
comprender a diversidade lingüística, cultural e
artística.

50%

CA3.2 - Aceptar e respectar a diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira como fonte de enriquecemento
persoal, amosando interese por comprender
elementos culturais e lingüísticos.

50%

CA3.3 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

50%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Curiosidade e interese por coñecer outras linguas e culturas. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante
do proceso de aprendizaxe.
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Contidos

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais breves, básicos e contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións básicas e cotiás (identificar unha persoa, transmitir horarios, notas, costumes ou hábitos¿).

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: intercambiar
información sobre cuestións cotiás; instrucións e ordes básicas; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou
suxestións sinxelas; expresar o gusto ou o interese e emocións moi básicas; enlazar frases de forma sinxela para
narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión; dar
explicacións moi sinxelas; realizar hipóteses moi básicas; expresar en textos moi sinxelos a posibilidade e a dúbida.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso moi común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e moi sinxelos, organización e estruturación segundo o xénero
(narrativo, descritivo e instrutivo).

- Utilización de unidades lingüísticas básicas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades, tales
como expresión da entidade (obxectos, persoas, accións, sucesos etc.) e as súas propiedades (existencia,
inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais
(distancia, dirección, orixe...), o tempo e as relacións temporais (datación, frecuencia, secuencia...), formas básicas
da afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas básicas.

- Utilización de léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo a identificación persoal, relacións
interpersoais básicas, lugares e contornas máis habituais, lecer e tempo libre, estudos, saúde e actividade física,
vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna natural.

- Utilización e recoñecemento de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: sons e fonemas
vocálicos, sons e fonemas consonánticos, acento fónico dos elementos léxicos illados e na oración e identificación
e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización e recoñecemento de patróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas básicas de ortografía
da palabra, utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas, identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais elementais, en formato síncrono ou asíncrono, para iniciar
e terminar a comunicación, tomar a palabra, comparar, colaborar etc.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información como
dicionarios, bibliotecas, recursos dixitais (tradutores, conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos,
gramaticais etc.).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados.

- Utilización de ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e
coprodución oral, escrita e multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas
virtuais, videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o
desenvolvemento de proxectos con falantes e estudantes da lingua estranxeira.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos moi sinxelos de textos e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias de
uso máis común (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe,
patróns sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso común, analóxicas e dixitais, para a autoavaliación, a coavaliación e a
autorreparación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para referirse aos usos da lingua e comprendelos, e as
ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas para mellorar a súa
aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación e relación con persoas doutros países, e como
medio para coñecer culturas e modos de vida diferentes.

- Interese na participación en intercambios comunicativos planificados, a través de diferentes medios, con
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Contidos

- estudantes da lingua estranxeira.

- Interese por coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos elementais relativos aos costumes, á vida cotiá
(hábitos, horarios, actividades ou celebracións máis significativas) e ás relacións interpersoais básicas, comida,
lecer, deportes, comportamentos proxémicos básicos etc.; e os costumes, valores e actitudes moi básicos e máis
evidentes sobre aspectos propios da súa idade nos países onde se fala a lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

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

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

- Sensibilidade ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

4.1. Concrecións metodolóxicas

PRINCIPIOS XERAIS

Se fixermos unha breve análise histórica sobre o ensino de linguas estranxeiras, rapidamente veremos que o desexo

de encontrar un método perfecto foi, durante moito tempo, case unha obsesión. Como Nunan (1989) di, acreditábase

na posibilidade ou descubrimento dun método que puidese ter éxito en todos os contextos e con todos os aprendices;

posteriormente, co xurdimento das abordaxes comunicativas e a posterior publicación do MECR polo Consello de

Europa, observamos que a busca dun método perfecto se transformou na procura do método mais adecuado. É neste

contexto onde inserimos a metodoloxía adoptada neste proxecto, isto é, dentro do grande abano das metodoloxías

comunicativas, baseámonos nunha abordaxe orientada para acción (lingua en canto uso social). Por iso, a

aprendizaxe dunha lingua é vista como a adquisición da competencia comunicativa nos seus diferentes aspectos, ao

abranguer tanto a competencia lingüística como as competencias sociolingüística e pragmática. Daremos especial

atención á comunicación oral, coñecida a especial situación do alumnado galego no que di respecto ao coñecemento

da lingua portuguesa, en cuxa expresión oral acha algunha dificultade.

Por todo o referido e partindo das consideracións do MCER e do currículo para a ESO, adoptamos unha abordaxe por

proxectos, se ben que non cunha aplicación estrita e pechada; como moitos autores teñen explicitado nestes últimos

anos [Nunan (1989), Concha Moreno García (2011), o propio MECR nas súas indicacións en canto texto descritivo],

xulgamos moito máis real e útil unha visión ecléctica, sempre que dentro das metodoloxías comunicativas. Polo

tanto, a base deste programa didáctico será a importancia da comunicación real como principio dinamizador da

aprendizaxe, no que se dará un maior papel á necesidade de incorporar mecanismos que estimulen a consciencia

lingüística das falantes.
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Esta abordaxe por tarefas é aplicada no deseño das unidades didácticas coa intención de, na parte final de cada

unha delas, desenvolver unha tarefa global; hai, non obstante, actividades comunicativas intermedias que encontran

unha xustificación propia, alén de contribuíren para o desempeño desa tarefa final; por último, ao mesmo tempo,

dentro da tipoloxía de actividades, vamos encontrar aquelas que son propiamente comunicativas e outras de apoio

ou reforzo que abordan aspectos específicos, sobre todo gramaticais e fonéticos.

PAPEL DA PERSOA DOCENTE

Nesta perspectiva, o papel que a docente ten é o de presentar, impulsar e avaliar a actividade, e valorizará o uso

adecuado do portugués por cima do coñecemento do sistema teórico da propia lingua e da mera corrección formal;

isto non significa que teña que ignorar a gramática, mais propor procedementos didácticos que axuden o alumnado a

centrar a súa atención nos aspectos formais da lingua, sempre dentro dunha óptica da lingua como práctica

comunicativa real. Nesta liña, podemos dicir que o profesorado desempeña as seguintes funcións: potenciar a

máxima participación do alumnado, tanto no programa como no desenvolvemento das aulas; propiciar a variedade

no que di respecto dos temas, os materiais, as actividades e a maneira de as realizar; motivar o grupo, activando a

súa curiosidade e interese polo portugués e as súas culturas, e favorecendo a súa implicación no proceso de

aprendizaxe; favorecer a aprendizaxe cooperativa, o coñecemento de estratexias de aprendizaxe e as posibilidades

da auto-aprendizaxe.

Un último elemento moi importante que queremos referenciar é a consideración do erro por parte da docente: os

erros son necesarios e forman parte indispensábel do proceso; o erro é un produto resultante da interlingua de

transición e demostra as diferentes partes ou estadios do proceso polo cal a persoa aprendiz está a pasar; o feito

destas faltas seren elementos inevitábeis e positivos non exclúe que non sexan analizados co fin de que o alumno

reflicta sobre a súa actuación e a mellore.

PAPEL DO ALUMNADO

As aprendices son, dentro deste proxecto, as interesadas na adquisición da lingua portuguesa e no proceso de

aprendizaxe. Son quen ten que desenvolver as competencias, as estratexias e realizar tarefas, actividades e procesos

necesarios á participación eficaz nos acontecementos comunicativos. Consideramos o ¿aprender a aprender¿ parte

integral do propio proceso, de forma que as aprendices tomen, progresivamente, consciencia do modo como

aprenden, das opcións que lles son ofrecidas e que mellor lles conveñen.
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Aula Virtual do Centro

Podcast

Audiovisuais (música, filmes, documentais)

Xornais, revistas, folletos...

Libros da biblioteca do centro e/ou outros traídos pola profesora

Cartaces e sinaléctica

Dicionarios de diverso tipo disponibilizados na internet

Outras ferramentas didácticas disponibilizadas na internet

Saídas didácticas

No desenvolvemento deste proxecto didáctico, non utilizaremos un manual determinado: de momento, non existe

unha obra (física ou virtual) destas características adecuada ao alumnado galego, que parte dun coñecemento da

lingua portuguesa superior, nalgunhas áreas, do que se logra con calquera manual de portugués para estranxeiros

dos niveis elementares. Esta é a razón da flexibilidade dos contidos que serán susceptíbeis de se adaptaren á

experiencia e avanzo do alumnado. A docente distribuirá material con contidos mínimos para o alumnado acompañar

as aulas, ben en copias, ben por medios virtuais (aula virtual da escola) ou servíndose de ambos

os recursos.

No desenvolvemento deste proxecto didáctico, non utilizaremos un manual determinado: de momento, non existe

unha obra (física ou virtual) destas características adecuada ao alumnado galego, que parte dun coñecemento da

lingua portuguesa superior, nalgunhas áreas, do que se logra con calquera manual de portugués para estranxeiros

dos niveis elementares. Esta é a razón da flexibilidade dos contidos que serán susceptíbeis de se adaptaren á

experiencia e avanzo do alumnado. A docente distribuirá material con contidos mínimos para o alumnado acompañar

as aulas, ben en copias, ben por medios virtuais (aula virtual da escola) ou servíndose de ambos os recursos.

A seguir, algúns dos numerosos recursos habituais de consulta para profesorado e, nalgúns casos, para o alumnado:

- Dicionarios

Varios: Dicionário Espanhol-Português / Português-Espanhol. Porto Editora, 2017.

Varios: Dicionário da Língua Portuguesa. Porto Editora, 2018.
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Varios: Dicionário Ilustrado ¿ Português. Dicionário de Português Língua não Materna. Porto Editora, 2017

Varios: Dicionário Visual Através. Através Ed., 2019.

- Dicionarios on-line

a) Dicionarios Monolingües:

www.priberam.pt

Portugués europeo. Excelente ferramenta con dicionarios, correctores, conxugadores, etc.

www.infopedia.pt

Dicionario mono e multilingüe disponibilizado pola Porto Editora

http://www.estraviz.org/

Dicionario on-line da variedade galega do portugués.

http://michaelis.uol.com.br/

Variedade brasileira.

http://www.dicionariodoaurelio.com/

Variedade brasileira.

b) Dicionarios bilingües:

www.wordreference.com

Inclúe información de Portugal e do Brasil. Mostra numerosas solucións

www.infopedia.pt

Ao clicar en ¿22 dicionarios¿ ábrese un menú con dicionarios de todo tipo. Nos bilingües, ten menos información do

que o WordReference, mais neste caso as equivalencias corresponden ao portugués europeo.

c) Linguaxe informal:

http://www.dicionarioinformal.com.br/

Este dicionario inclúe vocabulario informal que ás veces non consta nos anteriormente referidos.

- Manuais e outros textos

Bacelar, Luísa e Junqueira, Sónia: Falas Português. Iniciação ao Português Língua não Materna (Níveis A1-A2 juvenil).

Porto Editora, 2017.

Bayan Ferreira, Ana Maria e Bayan, Helena José: Na onda do português (1 e 2). Lidel, 2014.

Bayan Ferreira, Ana Maria e Bayan, Helena José: Na crista da onda (1 e 2). Lidel. 2018
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Carmo, Leonete: Olá! Como está? Livro de Textos. Lidel, 2011.

Coelho, Luísa; Oliveira, Carla; Malaca Casteleiro, João: Aprender português (1 e 2), Texto Ed. 2006

Dias, Ana Cristina: Entre nós 1. Método de português para hispanofalantes. Níveis A1/A2. Lidel, 2018.

Lemos, Helena: Português em direto. Lidel, 2013.

Mascarenhas, Lúcia e Santos, Ana Sofia: Tu cá tu lá (A1 e A2). Porto Editora, 2019

Ramos, Elisabete: Portugalizar, Português para galegofalantes. Ed. Xerais de Galicia, 2006

Rente, Sofia: Expressões idiomáticas ilustradas. Lidel, 2013.

Rodrigues Fagim, Valentim: Do Ñ para o NH. Manual de língua para transitar do galego-castelhano para o galego-

português. Através, 2009.

Rodrigues Fagim, Valentim: Estou a estudar português. Através, 2022.

Silva, Marta: Português atual 1. Textos e exercícios. Lidel, 2011.

Tavares, Ana: Portugués XXI. Nível A1/A2. Lidel, 2018.

Vázquez. Corredoira, Fernando: 101 falares com jeito. Através, 2011.

- Gramáticas

Coimbra, I. e Coimbra, O. M.: Gramática Ativa 1. Lidel, 2011.

Varios: Gramática do português (vols. 1 e 2). Calouste Gulbenkian, 2013.

Varios: Gramática do Português Língua Não Materna, níveis A1 e A2. Porto Editora, 2019.

- Fonética

Espada, F.: Manual de Fonética. Exercícios e explicações. Lidel, 2017.

Malcata, H.: Guia prático de Fonética. Acentuação e pontuação. Lisboa: Lidel, 2011.

- Algunhas Web con ferramentas didácticas

A Nossa Galáxia· Docentes de português na Galiza (Troca-Troca) · Portal Galego da Língua · Instituto Camões · Centro

virtual Camões · Direção-Geral da Educação · Gramática Universal · Ciberdúvidas da Língua Portuguesa · Ciberescola

da Língua Portuguesa · Maos · Portal das Escolas · Plano Nacional de Leitura · Observatório da Língua portuguesa ·

Portal da Língua Portuguesa · Portal do Professor de Português Língua Estrangeira / Língua Não Materna · Fundação

Calouste-Gulbenkian · Deusmelivro · O leme · Forvo · SeguraNet · Fonologia.org
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Segundo as directrices da Lei 3/2020, a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da educación secundaria

obrigatoria será continua, formativa e integradora.

A avaliación inicial realizarase no inicio do curso para verificar o nivel, as especificidades e as necesidades do

alumnado, co fin de orientar adecuadamente o proceso de ensino-aprendizaxe. Para alén de detectar o nivel de

proficiencia en lingua portuguesa, esta prospección inicial visa coñecer tamén o grao xeral de competencia lingüística

e comunicativa e a lingua de uso habitual do alumnado e do seu medio familiar e social.

A avaliación asentará, no relativo á oralidade, na conversa entre profesora e alumnado e, para a comprensión oral,

nunha comprensión oral simple. Para a comprensión escrita, realizarase tamén algún exercicio elemental, con

preguntas de escolla múltipla, ou ben unha breve redacción.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

25

UD 2

25

UD 3

25

UD 4

25

Total

100

Proba
escrita 50 50 50 50 50

Táboa de
indicadores 50 50 50 50 50

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Por un lado, debemos falar da avaliación formativa (informativa): a avaliación formativa será aplicada ao longo de

cada avaliación de tres maneiras: avaliación continuada informativa, auto-avaliación informativa e co-avaliación

informativa. Por outro lado, falaremos da avaliación cualificativa-sumativa: isto é, en cada avaliación realizarase unha

avaliación cualificativa.

A avaliación debe ser percibida non só como un instrumento para verificar e valorar o grao de competencia

comunicativa do alumnado, senón tamén como unha ferramenta que ofrece información e permite reflectir sobre

todo o proceso de ensino-aprendizaxe.

A avaliación continua será feita pola profesora, fundamentalmente e, nalgúns casos, polo alumnado (auto-avaliación

e co-avaliación).

Na avaliación cualificativa-sumativa usaremos estes instrumentos:

Criterios de cualificación:
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a) Produtos

- Pequenos testes, tarefas, actividades e exercicios de aula.

- Interacción oral con profesorado e con colegas, real ou de simulación (falar de gustos, pedir...),

- Debates, exposicións orais...

- Proxectos e traballos colaborativos ou individuais, composicións, comprensións orais e escritas, actividades de

expresión oral e escrita, lecturas realizadas puntualmente.

- Caderno ben organizado, cos apuntamentos e exercicios de aula (na ESO).

b) Observación

- Vontade de aprender; progresión e avances.

- Participación e colaboración.

-Actitude. Respecto polo profesorado, por colegas e polas demais persoas integrantes da comunidade educativa.

- Asistencia á aula con puntualidade e co material necesario para traballar (caderno propio e/ou material entregado

pola profesora, bolígrafo etc).

c) Probas

Dúas en cada avaliación, considerando as diferentes habilidades (comprensión / expresión escrita; comprensión oral e

expresión oral) con adecuación aos bloques de contidos.

É importante considerar que, en todos os bloques de contidos, se avaliará a actitude do alumnado, o interese,
respecto, puntualidade, o traballo na aula, TPC, material etc.

Tamén é preciso considerar que, a pesar de cada unidade presentar contidos novos e tratándose dunha lingua, os

coñecementos previos non se poden esquecer. Serán avaliábeis sempre, ao longo do ano lectivo.

A avaliación continua será aplicada en todas as destrezas e, particularmente, na lingua oral (expresión, comprensión

e interacción): non se trata de que a profesora corrixa directamente o alumnado -o que pode provocar que se sinta

cohibido ao se expresar na lingua que está a aprender-; antes ben, debe constituír unha fonte de información

lingüística tanto nos intercambios comunicativos espontáneos coma nos planificados. Cando o alumnado der algúns

erros durante a exposición oral, é importante corrixilos indirectamente a través do feedback correctivo.

Para a cualificación sumativa, en cada avaliación, a profesora considerará,

Con 50% da cualificación:

A media aritmética dos resultados das probas obxectivas para medir o grao de consecución dos contidos exixíbeis en

cada ano, aplicados ás diferentes habilidades: escribir, falar, ler e escoitar. Realizaranse dúas probas en cada

avaliación que evidencien o coñecemento das diferentes habilidades: comprensión/expresión escrita e
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comprensión/expresión/interacción oral. Sempre adecuadas aos bloques de contidos.

O alumnado poderá, en caso de ausencia xustificada, presentarse ás probas escritas ou proceder á entrega de tarefas

en datas posteriores ás establecidas pola profesora.

Caso se observe o uso de métodos fraudulentos nalgunha das probas, a cualificación será de 0 e a avaliación non

poderá ser aprobada.

Con 50% da cualificación:

O rexistrado nas táboas de indicadores: suma de Produtos (30%) e Observación (20%):

Para a obtención da cualificación, utilizaremos o contido das táboas do anexo (a valoración é orientadora; mantendo

as proporcións, pode ser alterada).

É preciso obter un mínimo de 3 puntos de media nas "probas obxectivas", para atinxir o aprobado coa suma de

"produtos" e "observación".

A nota da avaliación final será similar, no xeral, (e non inferior) á da 3a avaliación, podendo superala até nun punto,

no caso de o alumnado manifestar unha clara tendencia de superación continuada ao longo do ano académico.

Na cualificación final, cando a media aritmética da terceira avaliación non corresponder a números enteiros,

arredondarase para o número inmediatamente superior ou inferior, segundo supere ou sexa inferior ao medio punto.

Criterios de recuperación:

Dado o carácter progresivo e global do ensino de linguas, non está prevista a realización de exames de recuperación

de avaliacións non superadas. Darase, de calquera maneira, orientacións ao alumnado que o precisar para reforzar as

competencias ou contidos nos que demostraren dificultades, para a súa mellora en avaliacións posteriores.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

A materia pendente doutro curso recupérase co aprobado da materia do ano en curso, caso de acadar un aprobado

no 1º e 2º trimestre. Os mínimos esixíbeis para a obtención dunha avaliación positiva cínguense á adquisición dos

contidos mínimos de cada nivel. No caso de non aprobar, realizarase unha proba na data marcada polo centro para a

recuperación de pendentes. Para aprobar é necesario como mínimo obter cinco puntos.

No caso de alumnado que non continúe matriculado na materia, poderá recuperala mediante un plan de traballo

específico que incluirá probas nas datas oficiais marcadas polo centro para a recuperación de pendentes.
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6. Medidas de atención á diversidade

Cada vez máis contamos nas nosas aulas cun maior número de alumnado con necesidades específicas de apoio

educativo (NEAE). Segundo a lexislación vixente, debemos incluír dentro desta denominación aquel alumnado que:

- Presente dificultades específicas de aprendizaxe.

- Teña trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH).

- Teña altas capacidades intelectuais.

- Se vise obrigado a incorporarse tardiamente ao noso sistema educativo.

- Posúa condicións persoais ou de historia escolar que así o recomenden.

A diversidade queda tamén reflectida nas diferenzas que presentan alumnas e a alumnos canto a:

- Os seus coñecementos previos.

- As súas ideas e representacións respecto da materia.

- Os seus intereses e expectativas.

- As súas aptitudes.

- Os seus diferentes ritmos de aprendizaxe.

- Os seus diferentes estilos de aprendizaxe.

Na medida das nosas posibilidades, teremos en conta estas diferenzas e trataremos de que todo o alumnado adquira

un nivel de coñecementos e destrezas mínimos ao final e cada curso, procurando dar as oportunidades e os medios

necesarios para compensar os elementos e destrezas non adquiridos no seu momento. Ao mesmo tempo, o

profesorado terá que buscar novas fontes e materiais para satisfacer as necesidades de ampliación daqueles alumnos

que alcancen máis rapidamente os obxectivos fixados. Todo isto compaxinando métodos máis visuais, máis

analíticos... para se adaptar a eses diferentes estilos de aprendizaxe de que falabamos.

Ante un alumno ou alumna que presenta algún tipo de dificultade, pensarase na forma de o/a axudar a superar as

súas dificultades, cobrando especial importancia as actitudes relacionadas coa valoración que o alumnado fai sobre a

súa capacidade de utilizar e entender a lingua. O desenvolvemento dos hábitos de traballo pode contribuír

notabelmente a superar moitas dificultades que se encontran na aprendizaxe da lingua estranxeira.

Consideramos que a aprendizaxe de linguas estranxeiras contribúe á formación educativa do alumnado desde unha

perspectiva global, favorecendo o desenvolvemento da súa personalidade, tendo en conta as distintas capacidades e

ritmos de aprendizaxe, compensando as desigualdades e axudando á integración social.

Sintetizando, os principios básicos para o tratamento co alumnado con NEAE parten da inclusión na aula, da non
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discriminación e da igualdade efectiva. Para favorecer o cumprimento destes principios as actividades de aprendizaxe

integradas responderán a tipoloxías e agrupamentos variados, favorecendo en moitos casos os agrupamentos

flexíbeis, e gradadas en dificultade. No caso de que sexa preciso elaboraranse materiais adaptados, así como probas

específicas.

O alumnado con necesidades específicas terá unha adaptación destes instrumentos conforme as súas necesidades.

Basicamente esta adaptación consistirá:

- Exames escritos máis curtos, con preguntas breves, pechadas, claras e con vocabulario o máis sinxelo posíbel, con

axuda de imaxes sempre que for posíbel. No entanto, estes exames teñen que ir adaptados ao nivel de estudos que

cursa o alumno/a.

- Deixar máis tempo para a os exames e probas escritas, ser flexíbeis na súa duración e mesmo dividilas en dúas

sesións.

- Cando se observa que os exames escritos fican incompletos, completalos de forma oral.

- En todas as tarefas, permitir erros/diverxencias de rexistro, subliñado de palabras esenciais...

- Sempre que as condicións do grupo/aula o permitan, facer un seguimento o máis individualizado posíbel.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.1 - Dereitos da infancia X X X X

ET.2 - Perspectiva de xénero
e coeducación X X X X

ET.3 - Educación dixital e
alfabetización informacional X X X X

ET.4 - Aprendizaxe reflexiva e
significativa. Fomentar o
espíritu crítico

X X X X

ET.5 - Educación para o
desenvolvemento sustentábel X X X X

ET.6 - Fomento da lectura e a
conversa X X X X

ET.7 - Educación para a
saúde X X X X

Observacións:
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Os elementos transversais traballaranse desde todas as áreas, posibilitando e fomentando que o proceso de
ensino-aprendizaxe do alumnado sexa tan completo como sexa posíbel.
Esta materia favorece levar á práctica os elementos transversais básicos (comprensión lectora, expresión oral e
escrita...)e, polo tanto, contribúe poderosamente para o desenvolvemento no alumnado non só no que á
competencia en comunicación lingüística di respecto, mais tamén en relación ás restantes.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Vivenciar a etapa do 1 de novembro desde as accións típicas
da cultura portuguesa

Pão por Deus e Magusto

Vivenciar  esta  etapa  desde  a  perspectiva  da  cultura  dos
países da lusofonía.

Natal e Janeiras

Colaboración  coas  actividades  do  centro,  desde  unha
perspectiva lusófona.

Entrudo

Ligado ao 25 de abril,  data da "Revolução dos Cravos" en
Portugal. Realizarase algunha acción desde o centro.

Día da Liberdade

Realizarase algunha acción conmemorativa.Día da Língua Portuguesa

Celebración deste día en parcería cos demais departamentos
de linguas do centro.

Día Europeo das Línguas

En parcería con outro alumnado galego, viaxe á Lisboa dos
galegos e galegas.

Saída didáctica a Lisboa

Club  de  conversa  en  portugués.  Iniciativa  apoiada  polo
equipo da Biblioteca do IES. 1 recreo / semana.

Club de conversa

Saída  a  Lugo  para  visitar  a  EOI  e  conversar  sobre
personalidades  da  cultura  lusófona  que  deixaron  algunha
pegada ao seu paso pola cidade (p. ex. José Afonso). Só para
alumnado asistente ao club de conversa.

Saída didáctica a Lugo

Observacións:
En xeral, celebraranse as principais datas conmemorativas coincidentes co período lectivo. Sempre que for
posíbel serán tratadas desde o propio programa curricular e con aproveitamento didáctico.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Tem em conta os planos e projetos educativos do centro.

Tem em conta o tempo disponível para o desenvolvimento da matéria.

Formula os objetivos didáticos de forma que expressem as competências a atingir pelo alunado.

Programa atividades e estratégias em função dos padrões de aprendizagem e das necessidades do alunado.

Planifica as  aulas de modo flexível,  preparando atividades e recursos ajustados à programação de aula e  às
necessidades e aos interesses do alunado.
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Estabelece, de forma explícita, os critérios, procedimentos e instrumentos de avaliação.

Coordena com o resto do professorado do departamento e da escola  que possam ter conteúdos afins (Tratamento
Integrado de Línguas).

Programa a matéria tendo em conta os padrões de aprendizagem previstos na normativa legal vigente.

Organiza os conteúdos dando uma visão geral de cada tema (índices, esquemas...)

Relaciona os conceitos novos com os já conhecidos.

Mostra predisposição para esclarecer dúvidas dentro e fora das aulas.

Otimiza o tempo disponível para o desenvolvimento das Unidades Didácticas.

Utiliza as TIC para apoiar os conteúdos nas aulas.

Promove o trabalho cooperativo e mantém uma comunicação fluída com o alunado.

Desenvolve os conteúdos duma forma estruturada e compreensível para os alunos e as alunas.

Apresenta atividades de grupo e individuais.

Facilita estratégias de aprendizagem (como buscar informação, como resolver problemas etc)

Deteta os conhecimentos prévios a cada tarefa de aprendizagem.

Revê, com frequência, os trabalhos propostos nas aulas e fora delas.

Proporciona informação necessária sobre a resolução das tarefas e como as poder melhorar.

Corrige e explica de forma habitual os trabalhos e as atividades do alunado e dá pautas para a melhora das suas
aprendizagens.

Utiliza sistematicamente procedimentos e instrumentos variados de recolha¿de informação.

Utiliza suficientes critérios de avaliação que atendam de modo equilibrado a avaliação dos diferentes conteúdos e
das competências-chave.

Favorece os processos de autoavaliação e coavaliação.

Propõe  novas  atividades  que  facilitem  a  aquisição  de  objetivos   quando  estes  não  foram  alcançados
suficientemente.

Propõe novas atividades de maior nível quando os objetivos foram alcançados com suficiência.

Informa dos resultados o alunado e as famílias

Proporciona um plano de trabalho ao princípio de cada tarefa.

Utiliza diferentes recursos para introduzir a unidade  (leituras, canções, vídeos, debates, diálogos...)

Relaciona as aprendizagens com aplicações reais ou com a sua funcionalidade.

Informa sobre os progressos atingidos e as dificuldades detetadas.

Relaciona os conteúdos e atividades com os interesses do alunado.

Estimula a participação activa do alunado na aula.

Promove a reflexão sobre os temas tratados.
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Durante o ano académico, realizarase unha observación regular da programación e, ao final de cada trimestre,

avaliarase:

A temporalización

Dificultades encontradas

Idoneidade dos recursos

Necesidades detectadas

Resultados conseguidos

Adecuación da metodoloxía aos resultados conseguidos na avaliación

Valoración dos criterios de cualificación

Con esta finalidade, observarase, regularmente, os diferentes Indicadores de Logro do proceso de ensino, descritos

nesta sección.

Os Indicadores de Logro da Práctica Docente deduciranse dos resultados dunha enquisa ao alumnado para a

Avaliación do Labor Docente, realizada de forma anónima, a través dun formulario virtual.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Durante o ano académico, realizarase unha observación regular da programación e, ao final de cada trimestre,

avaliarase:

A temporalización

Dificultades encontradas

Idoneidade dos recursos

Necesidades detectadas

Resultados conseguidos

Adecuación da metodoloxía aos resultados conseguidos na avaliación

Valoración dos criterios de cualificación

Con esta finalidade, observarase, regularmente, os diferentes Indicadores de Logro do proceso de ensino, conforme

as táboas elaboradas para tal efecto.
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9. Outros apartados

1. CONTRIBUCIÓN DO DEPARTAMENTO AOS PROXECTOS DO CENTRO

É labor do profesorado fomentar a participación do alumnado nos distintos proxectos a desenvolver no centro

educativo. Por iso, desde a materia de 2PLE intentarase facer chegar os proxectos ao alumnado e ao ámbito familiar.

Para isto, a materia participará directamente nos proxectos do centro, concibíndoos como unha parte indivisíbel da

programación e, polo tanto, sendo de obrigatoria participación para o alumnado de 2PLE. É por iso que non se asigna

unha cualificación específica para premiar a participación nos proxectos, senón que as actividades relacionadas cos

proxectos son unha parte máis. Desta maneira contribuímos á normalización desta metodoloxía.

2. ENSINO PRESENCIAL E NON PRESENCIAL

No suposto de ensino semipresencial e/ou non presencial, a profesora determinará as tarefas que o alumnado debe

realizar, esencialmente a través da aula virtual do centro.

Por medio destas plataformas e dos medios telemáticos corporativos establecerase a comunicación entre o alumnado

e as súas familias. O alumnado entregará periodicamente as tarefas solicitadas pola profesora para rexistro da súa

evolución académica. Contémplase e garántese a atención á diversidade do alumnado de xeito individualizado con

propostas de actividades adaptadas. Os contidos mínimos e os estándares imprescindíbeis son os marcados nesta

programación para o ensino presencial.
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1. Introdución

O desenvolvemento desta programación réxese polas directrices da Resolución do 26 de maio de 2022, da Secretaría

Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de

educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/23.

CARACTERÍSTICAS DO CENTRO E DO ALUMNADO

O IES Poeta Díaz Castro conta, na actualidade, con 30 membros de claustro (25 PES, 1 PT, 1 profesora de Relixión, 2

PES a media xornada e 1 auxiliar de conversa); 2 conserxes; 1 administrativa; 3 compañeiras do persoal de limpeza e

1 compañeira na cafetaría; e 190 alumnos matriculados.

Trátase dun centro situado nunha vila pequena, no cal, aproximadamente, o 60% do alumnado procede do medio

rural e un 40% da propia vila (en relación cos anteriores datos sociolingüísticos, xa se pode observar un aumento do

desprazamento do rural á vila). Alén disto, continuamos apreciando un aumento de alumnado de orixe foránea, non

só de fóra da nosa CA, senón tamén de fóra do estado español. Así pois, constatamos un claro incremento de

alumnado que precisa dun especial apoio para a súa integración social e, polo tanto, tamén lingüística. Por outra

parte, trátase dun centro moi dinámico, implicado permanentemente en diferentes proxectos: PLAMBE (plan mellora

de bibliotecas escolares), Proxecta, Sección bilingüe, Contratos-Programa, E-Dixgal, Erasmus+, etc.

Canto ás características sociolingüísticas, cómpre mencionar os aspectos referidos ao ámbito familiar e ao ámbito

máis xenérico de relación que denominamos ámbito social.

Ámbito familiar:

O 57,7% do noso alumnado procede de familias nas cales os avós falan sistematicamente en galego; o 50%, de

familias en que os pais e nais falan galego e, arredor do 37% de familias en que os pais e nais utilizan galego e

castelán. Nalgúns casos, escasos mais cada vez con maior frecuencia, utilizan só o castelán (entre o 8 e o 10%). No

relativo ao alumnado, un 61,3% ten o galego como lingua materna.

Ámbito social:

O noso instituto atópase nun entorno social rural, porén moi próximo a áreas urbanas importantes, como son as

cidades da Coruña e Lugo, coas que se comunica a través da estrada nacional VI e da autovía, ademais do tren, que

ten parada na vila. Con isto queremos dicir que as relacións con lugares nos que a presenza do castelán é máis

agresiva e patente son frecuentes e, seguramente, condicionantes do comportamento lingüístico observado.

Canto a necesidades específicas do alumnado, neste curso temos nas aulas de portugués unha alumna con protocolo

de absentismo iniciado no curso pasado que acabou en atención domiciliaria que, presumibelmente, continuará no
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presente curso escolar.

Neste curso académico o Departamento de Portugués está integrado por unha única persoa, a profesora María

Gómez Díaz, con destino definitivo no centro, que imparte todos os grupos e exerce de xefa de Departamento.

Todas as sesións son impartidas en lingua portuguesa.

O MECR E AS LINGUAS

O ensino de linguas estranxeiras ten mudado moito desde a chegada das abordaxes comunicativas. Así, o novo papel

atribuído ao ensino e á aprendizaxe no panorama educativo europeo como potenciais promotores dunha sociedade

máis xusta e inclusiva están presentes no Marco Europeo Común de Referencia (MECR), publicado polo Consello de

Europa no ano 2001; nel descríbese exhaustivamente aquilo que quen estuda unha lingua ten de aprender para ser

capaz de comunicar nesa lingua, e cales son os coñecementos e capacidades que ten que desenvolver para ser eficaz

na súa actuación.

XUSTIFICACIÓN

Dunha maneira xeral, programar é planificar o traballo que se vai desenvolver ao longo dun ano académico, isto é, a

expresión previa ordenada e pormenorizada dos traballos que o profesorado e o alumnado realizarán na escola, na

casa (TPC) eventualmente, e en actividades extraescolares.

Canto á xustificación da inclusión no currículo de 2PLE no ensino secundario, é obvio que posúe vantaxes evidentes.

Á partida, polo feito de capacitar o alumnado na correcta utilización dunha lingua na cal é posíbel relacionarse con

cerca de 300 millóns de persoas e que crece en interese e utilización polo papel estratéxico que desenvolven países

como o Brasil, máxime nun contexto en que as relacións económicas, comerciais e culturais comezaron a se

intensificar e precisan medrar. Alén diso, non hai dúbidas sobre os efectos benéficos do punto de vista lingüístico,

visto o reforzo que supón para asentarmos un modelo de lingua de calidade. Ademais, con toda a certeza, o estudo

do portugués contribúe para o alumnado valorizar a propia lingua, para a depurar de erros e castelanismos, para

accederen a unha cultura moi rica e pouco coñecida pola xuventude e, aínda, para se descolonizaren mentalmente,

deixando de considerar o castelán como referencia e medida de todas as cousas.

O alumnado galego parte dunha situación de maisvalía en relación a calquera outro. Aínda, a xustificación da

inclusión da 2PLE no ensino sopórtase tamén na LEI 1/2014, do 24 de marzo, para o Aproveitamento da Lingua

Portuguesa e Vínculos coa Lusofonía que, no artigo 2, estabelece que o goberno galego incorporará progresivamente

a aprendizaxe da lingua portuguesa no ámbito das competencias en linguas estranxeiras nos establecementos de

ensino da Comunidade Autónoma da Galiza.

Porén, a singularidade da Galiza á hora de o alumnado galego estudar portugués, non é considerada nos planos
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curriculares. Os contidos, estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación publicados no Decreto 86/2015 son

comúns a todas as linguas estranxeiras, (salvo os contidos sintáctico-discursivos). Non é difícil percibir que o ensino e

a didáctica do portugués debía posuír certa excepcionalidade nos currículos: o coñecemento, máis ou menos

profundo, activo ou pasivo, da lingua galega supón no alumnado un punto de partida ben diferente a aquel que posúe

noutras linguas. De feito, é infrecuente unha persoa de 1o da ESO na Galiza cuxo nivel do MECR non supere o A1.

LEXISLACIÓN

- Lexislación estatal: Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a lei orgánica 2/2006, de 3 de

maio, de educación (LOMLOE).

-  Lexislación  da  Comunidade  Autonómica  Galega:  Decreto  243/2022  do  5  de  abril,  en  que  se  estabelecen  a
ordenación

e as ensinanzas mínimas do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galiza. Aínda, a LEI 1/2014, do 24 de marzo,
para

o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía exixe a incorporación da lingua portuguesa no ensino

da Galiza.

Alén deste cadro lexislativo, tamén teremos como base o Marco Europeo Común de Referencia para as Linguas:

aprendizaxe, ensino, avaliación (MECR) do Consello da Europa así como o Quadro de Referência para o Ensino do

Português no Estrangeiro (QuaREPE), publicado polo Ministério da Educação e Ciência de Portugal, na Portaria no.

914/2009, de 17 de agosto, que se aplica, fundamentalmente, ao alumnado do ensino non superior que vive en

países cuxa lingua oficial non é o portugués.

A Lei orgánica 3/2020, de educación, do 29 de decembro, regula no capítulo terceiro do seu título preliminar a

definición de currículo e enumera os elementos que o integran. Establece tamén que o currículo deberá orientarse a

facilitar o desenvolvemento educativo do alumnado, garantindo a súa formación integral, contribuíndo ao pleno

desenvolvemento da súa personalidade e preparándoo para o exercicio pleno dos dereitos humanos e dunha

cidadanía activa e democrática na sociedade actual, sen que, en ningún caso, poida supor unha barreira que xere

abandono escolar ou impida o acceso e o exercicio do dereito á educación.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Comprender  as  ideas  principais  e  as
liñas argumentais básicas de textos expresados
na lingua estándar,  buscando fontes fiables e
facendo  uso  de  estratexias  de  inferencia  e
comprobación de significados, para responder
ás necesidades comunicativas.

2-3 1-2 1 1 40

OBX2 - Producir textos claros, ben organizados
e  con  certo  detalle,  usando  estratexias  tales
como a planificación, a síntese, a compensación
ou  a  autorreparación,  para  expresar  ideas  e
argumentos de forma adecuada, de acordo con
propósitos comunicativos concretos.

1-5 1-2 1 1-3 40 32

OBX3  -  Interactuar  con  outras  persoas,  con
corrección e fluidez suficiente, cunha pronuncia
claramente intelixible para facerse entender sen
dificultade, usando estratexias de cooperación e
empregando recursos analóxicos e dixitais, para
responder  a  propósitos  comunicativos  en
intercambios  respectuosos  coas  normas  de
cortesía.

5 1-2 1 31 3

OBX4  -  Mediar  entre  distintas  linguas  ou
variedades,  en  intercambios  sinxelos  de
información relacionados con asuntos cotiáns
ou  con  información  persoal  básica,  usando
estratexias e coñecementos eficaces para crear
unha  atmosfera  posit iva  que  faci l i te  a
comunicación.

5 1-2-3 1 31

OBX5 - Ampliar e usar os repertorios lingüísticos
persoais entre distintas linguas, reflexionando
de forma crítica sobre o seu funcionamento, e
facendo explícitos e compartindo as estratexias
e  os  coñecementos  propios,  para  mellorar  a
resposta ás súas necesidades comunicativas.

2 1 3 11

OBX6  -  Valorar  criticamente  e  adecuarse  á
diversidade  lingüística,  cultural  e  artística  a
partir  da  lingua  estranxeira,  reflexionando  e
compartindo  as  semellanzas  e  as  diferenzas
entre linguas e culturas, para actuar de forma
empática,  respectuosa e eficaz,  e  fomentar  a
comprensión mutua en situacións interculturais.

5 3 31 3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XTUDO A POSTOS1 25

Presentacións, dando informacións
persoais, académicas, laborais e sobre
hábitos de vida.
Describir un percurso vital ou académico.
Dar opinións e consellos.
Debater estratexias de estudo.

20

XUMA PITADA DE SAL2 23Dar instrucións, suxerencias, 16
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XUMA PITADA DE SAL2 23

recomendacións, avisos e ordes, animando
a facer calquera cousa.
Relacionar datos (causa, consecuencia,
concesión, oposición, etc.).
Expresar posibilidade, imposibilidade,
obriga ou prohibición de facer algo.

16

AS MELHORAS X3 23

Instrucións, suxerencias, recomendacións,
avisos e ordes, animando a facer calquera
cousa.
Explicar estados de ánimo, síntomas e
sensacións físicas, nosas e dos outros,
previndo e advertindo se for preciso.
Relacionar datos (causa, consecuencia,
concesión, oposición, etc.).
Pedir e dar información sobre rutinas e
hábitos de vida.
Expresar posibilidade, imposibilidade,
obriga ou prohibición de facer algo.

16

ARREGAÇAMOS AS MANGAS X4 23

Falar do pasado, relatando feitos e expondo
opinións sobre el.
Falar do futuro, formulando hipóteses e
expresando obxectivos e preferencias.
Indicar onde e cando acontece ou
aconteceu algo, relacionando feitos no
tempo.
Responder a preguntas ofrecendo
información, confirmando, refutando,
dubidando, expresando desconhecemento,
etc.

16

XTENHO UM CASO5 23

Indicar onde e cando acontece ou
aconteceu algo, relacionando feitos no
tempo.
Expresar sentimentos para outras persoas:
agradecemento, afecto, admiración, etc.
Caracterizar, eloxiar ou criticar outras
persoas.

16

XSOU UMA ÁRVORE6 23

Predición do tempo meteorolóxico.
Enumerar, opor, exemplificar, clarificar
aspectos e resumir, relacionando e dando
cohesión ao discurso.
Indicar onde e cando acontece, acontecerá
ou aconteceu algo, relacionando feitos no
tempo.
Describir e valorizar actitudes.

16

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

TUDO A POSTOS

Duración

25
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Identificar a información esencial e os puntos
máis relevantes en textos, breves ou de lonxitude
media e ben estruturados, escritos en lingua
estándar que traten de asuntos cotiáns ou de temas
de interese ou relevantes para os propios estudos, a
ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e
un léxico de uso moi común.

50%

CA1.2 - Comprender o esencial en situacións de
comunicación oral ou escrita, de xeito presencial ou
telemático, e dos medios de comunicación social
nunha variedade de lingua estándar, que traten de
necesidades inmediatas, temas cotiáns e coñecidos
cos que se estea familiarizado ou experiencias
persoais e predicibles, sempre que e se poidan
utilizar estratexias que faciliten a comprensión,
como apoios visuais e, no caso da oralidade, se dean
repeticións ou reformulacións.

50%

CA1.3 - Aplicar autonomamente as estratexias,
recursos e coñecementos máis adecuados (recurso
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e
aos coñecementos previos sobre o tema ou a
situación de comunicación, e aos transferidos desde
as linguas que coñece), para comprender o sentido
xeral, a información esencial e detalles relevantes
dos textos, inferindo o significado de palabras e
expresións non coñecidas; e interpretar elementos
non verbais.

50%

CA1.4 - Comprender información relevante en textos
do seu interese, expositivos ou narrativos, en
distintos soportes, de lonxitude media e ben
estruturados, nos que se presentan en termos
simples fenómenos, accións, persoas, obxectos e
lugares, e se manifestan opinións con expresións
sinxelas e sen implícitos, e no caso da interacción
oral, se a persoa interlocutora está disposta a repetir
ou reformular o dito.

50%

CA1.6 - Expresar oralmente textos sinxelos e
comprensibles, previamente preparados, de
extensión breve ou media, nun rexistro neutro, sobre
temas de interese persoal sobre os que teña
coñecementos previos, utilizando recursos verbais e
non verbais, así como estratexias tales como a de
planificación, de compensación e de cooperación.

50%

CA1.7 - Producir textos, tanto cara a cara como por
medios técnicos, nun rexistro neutro, cun discurso
comprensible e adecuado á situación, e utilizando as
estratexias necesarias para iniciar e manter a
comunicación.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.8 - Redactar e difundir textos claros e
coherentes, con cohesión sinxela, corrección e
adecuación á situación comunicativa proposta, á
tipoloxía textual e ás ferramentas analóxicas e
dixitais utilizadas, nun rexistro neutro, respectando
as convencións ortográficas básicas, con control de
expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso
frecuente, sobre asuntos cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á súa
experiencia, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

50%

CA1.9 - Completar documentos básicos nos que se
solicite información persoal ou relativa aos seus
estudos, en soporte tanto impreso como dixital.

50%

CA1.10 - Aplicar e comunicar coñecementos e
estratexias para planificar, producir e revisar textos
sinxelos comprensibles, coherentes e adecuados ás
intencións comunicativas, á persoa destinataria, e ás
características contextuais.

50%

CA1.13 - Interaccionar, utilizando os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos
á vida cotiá, condicións de vida e contorno, relacións
interpersoais (nos ámbitos persoal, educativo e
ocupacional ), comportamento (posturas, expresións
faciais, volume da voz, contacto visual e proxémica),
e convencións sociais (actitudes, normas e valores),
axustando a mensaxe á persoa destinataria e ao
propósito comunicativo, e amosando empatía e a
cortesía debida.

50%

CA1.14 - Utilizar, estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a
palabra, solicitar e formular aclaracións.

50%

CA2.4 - Utilizar os coñecementos, estratexias e
experiencias das linguas do seu repertorio lingüístico
para comprender e producir textos, e inferir o
significado probable de palabras ou frases que
descoñece, valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

50%

TI 20

CA1.5 - Buscar información en fontes confiables
sobre temas de investigación de interese persoal,
educativo ou ocupacional, considerando a selección
das fontes de información adecuadas como parte
esencial do proceso de investigación para o traballo
ou proxecto que se está realizando.

50%

CA1.11 - Participar en situacións interactivas de
intercambios de información breves referidos a
asuntos da vida cotiá, e próximos á súa experiencia,
a través de diversos soportes, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal propia da cultura estranxeira,
e mostrando empatía e respecto pola cortesía
lingüística e a etiqueta dixital.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.12 - Interactuar con pronuncia intelixible
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

50%

CA1.15 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

50%

CA1.16 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo e cara ás demais persoas para comprender e
facerse comprender, considerando o erro como fonte
de aprendizaxe.

50%

CA2.1 - Inferir e explicar textos e conceptos breves,
sinxelos e predicibles en situacións moi cotiás e
familiares, e transmitir a terceiras persoas a
información dun xeito simple, aínda que se deban
usar palabras soltas ou axudarse de elementos non
lingüísticos, mostrando respecto e empatía polas
persoas interlocutoras e polas linguas empregadas.

50%

CA2.2 - Participar na solución de problemas de
incomprensión e de entendemento no seu entorno
próximo, debidos á diversidade sociocultural e
lingüística, resumindo, simplificando ou explicando
mensaxes ou hábitos socioculturais sinxelos e
coñecidos, para crear pontes e facilitar a
comprensión e a comunicación.

50%

CA2.3 - Comparar e argumentar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando
sobre o seu funcionamento.

50%

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando
actividades de autoavaliación e coavaliación,
recoñecendo estratexias de logro propias e alleas;
reproducindo aqueles aspectos que axudan a
mellorar, facéndoos explícitos e compartíndoos co
outros participantes.

50%

CA2.6 - Valorar a adquisición dunha competencia
plurilingüe suficiente, sen necesidade de alcanzar
niveis de competencia iguais nin similares aos que
posúe na súa lingua primeira ou máis utilizada.

50%

CA3.1 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais, e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais, construíndo
vínculos entre as diferentes linguas e culturas,
identificando e rexeitando calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo, e
recoñecendo valores ecosociais como a equidade, a
reciprocidade e a solidariedade, como vías de
solución.

50%

CA3.3 - Incorporar a crítica e a reflexión para adquirir
valores, como o respecto á diversidade lingüística, á
igualdade e á inclusión, e desenvolver unha visión
empática para convivir nunha sociedade
intercultural.

50%

CA3.4 - Identificar os aspectos cognitivos, afectivos e
comportamentais que forman parte da competencia
lingüística e da competencia cultural, valorando o
plurilingüismo como salvagarda das especificidades
culturais.

50%

CA3.5 - Valorar positivamente a diversidade cultural
a través do uso activo de linguas, saberes e
coñecementos de procedencia cultural distinta co
obxectivo de contribuír á cohesión social desde
valores ecosociais.

50%

CA3.6 - Valorar criticamente, desde a consideración
dos dereitos humanos, as manifestacións culturais
(linguas, costumes, tradicións, crenzas relixiosas
etc.) dos países nos que se fala a lingua estranxeira,
e as múltiples formas de organización social que
pode reflectir a diversidade cultural.

50%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Manifestación de autoconfianza e iniciativa. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante do proceso de
aprendizaxe.

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións cotiás (explicar costumes, manifestacións culturais, relacións familiares ou de amizade, relacións
laborais¿).

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: establecer e manter de
xeito sinxelo a comunicación e a organización elemental do discurso. Dar información persoal e familiar básica e,
en termos simples, narrar acontecementos pasados e describir estados e situacións presentes, e expresar sucesos
futuros. Solicitar e dar información e indicacións, e expresar de xeito sinxelo opinións e advertencias. Expresar de
forma sinxela coñecemento, descoñecemento, certeza e dúbida. Expresar a vontade, a intención, a orde, a
autorización e a prohibición. Expresar interese, aprobación, aprecio, satisfacción e sorpresa, así como os seus
contrarios. Resumir.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, considerando as características e o recoñecemento do
contexto (participantes e situación), as expectativas xeradas polo contexto, a organización e estruturación segundo
o xénero, a función textual e a estrutura.

- Utilización de unidades lingüísticas de uso común e habitual e significados asociados a estas tales como expresión
da entidade (obxectos, persoas, ideas, estados, accións, sucesos etc.) e as súas propiedade (existencia,
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Contidos

- inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais,
o tempo e as relacións temporais (anterioridade, secuencia, posterioridade...), as formas básicas da afirmación, a
negación, a interrogación e a exclamación, e as relacións lóxicas habituais.

- Utilización de léxico común de interese para o alumnado relativo a tempo e espazo; estados, eventos e
acontecemento; actividades, procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, académicas e profesionais;
educación, traballo; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura; así como uso
básico de estratexias de enriquecemento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia...).

- Utilización e recoñecemento de padróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: sons e fonemas vocálicos,
sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións, procesos fonolóxicos básicos, acento fónico dos elementos
léxicos illados e na oración, e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses
padróns.

- Utilización e recoñecemento de padróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas de ortografía da
palabra, utilización adecuada da ortografía da oración (coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas) e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses padróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para
iniciar, manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións,
reformular, comparar e contrastar, resumir e parafrasear, colaborar e negociar significados.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información como
dicionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas na rede, recursos dixitais (tradutores,
conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos, gramaticais etc.).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados: utilización
de ferramentas para o tratamento de datos bibliográficos e de recursos para evitar o plaxio.

- Emprego de ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral,
escrita e multimodal; e de plataformas virtuais de interacción, colaboración e cooperación educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de autonomía, adecuación
e corrección a unha necesidade comunicativa concreta superando as limitacións derivadas do nivel de
competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Reaxuste da tarefa ou da mensaxe, emprendendo unha versión máis modesta, tras valorar as dificultades e os
recursos lingüísticos dispoñibles.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos sinxelos de textos, e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias de
uso común (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, padróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso común, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas para a
autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para reflexionar e compartir a reflexión sobre a
comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación sistemática entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas para mellorar a
súa aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, facilitador do
acceso a outras culturas e outras linguas, e como ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira, así como por coñecer informacións culturais dos países onde se fala a lingua
estranxeira.

- Achegamento a algúns aspectos socioculturais e sociolingüísticos propios de países onde se fala a lingua
estranxeira (convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; institucións, costumes e rituais; valores, normas,
crenzas e actitudes; estereotipos e tabús; linguaxe non verbal; historia, cultura e comunidades etc.).
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Contidos

- Utilización de estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

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

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

- Utilización de estratexias de prevención, detección, rexeitamento e actuación ante usos discriminatorios da
linguaxe verbal e non verbal.

2

Título da UDUD

UMA PITADA DE SAL

Duración

23

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Identificar a información esencial e os puntos
máis relevantes en textos, breves ou de lonxitude
media e ben estruturados, escritos en lingua
estándar que traten de asuntos cotiáns ou de temas
de interese ou relevantes para os propios estudos, a
ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e
un léxico de uso moi común.

50%

CA1.2 - Comprender o esencial en situacións de
comunicación oral ou escrita, de xeito presencial ou
telemático, e dos medios de comunicación social
nunha variedade de lingua estándar, que traten de
necesidades inmediatas, temas cotiáns e coñecidos
cos que se estea familiarizado ou experiencias
persoais e predicibles, sempre que e se poidan
utilizar estratexias que faciliten a comprensión,
como apoios visuais e, no caso da oralidade, se dean
repeticións ou reformulacións.

50%

CA1.3 - Aplicar autonomamente as estratexias,
recursos e coñecementos máis adecuados (recurso
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e
aos coñecementos previos sobre o tema ou a
situación de comunicación, e aos transferidos desde
as linguas que coñece), para comprender o sentido
xeral, a información esencial e detalles relevantes
dos textos, inferindo o significado de palabras e
expresións non coñecidas; e interpretar elementos
non verbais.

50%

CA1.4 - Comprender información relevante en textos
do seu interese, expositivos ou narrativos, en
distintos soportes, de lonxitude media e ben
estruturados, nos que se presentan en termos
simples fenómenos, accións, persoas, obxectos e
lugares, e se manifestan opinións con expresións
sinxelas e sen implícitos, e no caso da interacción
oral, se a persoa interlocutora está disposta a repetir
ou reformular o dito.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Expresar oralmente textos sinxelos e
comprensibles, previamente preparados, de
extensión breve ou media, nun rexistro neutro, sobre
temas de interese persoal sobre os que teña
coñecementos previos, utilizando recursos verbais e
non verbais, así como estratexias tales como a de
planificación, de compensación e de cooperación.

50%

CA1.7 - Producir textos, tanto cara a cara como por
medios técnicos, nun rexistro neutro, cun discurso
comprensible e adecuado á situación, e utilizando as
estratexias necesarias para iniciar e manter a
comunicación.

50%

CA1.8 - Redactar e difundir textos claros e
coherentes, con cohesión sinxela, corrección e
adecuación á situación comunicativa proposta, á
tipoloxía textual e ás ferramentas analóxicas e
dixitais utilizadas, nun rexistro neutro, respectando
as convencións ortográficas básicas, con control de
expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso
frecuente, sobre asuntos cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á súa
experiencia, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

50%

CA1.9 - Completar documentos básicos nos que se
solicite información persoal ou relativa aos seus
estudos, en soporte tanto impreso como dixital.

50%

CA1.10 - Aplicar e comunicar coñecementos e
estratexias para planificar, producir e revisar textos
sinxelos comprensibles, coherentes e adecuados ás
intencións comunicativas, á persoa destinataria, e ás
características contextuais.

50%

CA1.13 - Interaccionar, utilizando os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos
á vida cotiá, condicións de vida e contorno, relacións
interpersoais (nos ámbitos persoal, educativo e
ocupacional ), comportamento (posturas, expresións
faciais, volume da voz, contacto visual e proxémica),
e convencións sociais (actitudes, normas e valores),
axustando a mensaxe á persoa destinataria e ao
propósito comunicativo, e amosando empatía e a
cortesía debida.

50%

CA1.14 - Utilizar, estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a
palabra, solicitar e formular aclaracións.

50%

CA2.4 - Utilizar os coñecementos, estratexias e
experiencias das linguas do seu repertorio lingüístico
para comprender e producir textos, e inferir o
significado probable de palabras ou frases que
descoñece, valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 20

CA1.5 - Buscar información en fontes confiables
sobre temas de investigación de interese persoal,
educativo ou ocupacional, considerando a selección
das fontes de información adecuadas como parte
esencial do proceso de investigación para o traballo
ou proxecto que se está realizando.

50%

CA1.11 - Participar en situacións interactivas de
intercambios de información breves referidos a
asuntos da vida cotiá, e próximos á súa experiencia,
a través de diversos soportes, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal propia da cultura estranxeira,
e mostrando empatía e respecto pola cortesía
lingüística e a etiqueta dixital.

50%

CA1.12 - Interactuar con pronuncia intelixible
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

50%

CA1.15 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

50%

CA1.16 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo e cara ás demais persoas para comprender e
facerse comprender, considerando o erro como fonte
de aprendizaxe.

50%

CA2.1 - Inferir e explicar textos e conceptos breves,
sinxelos e predicibles en situacións moi cotiás e
familiares, e transmitir a terceiras persoas a
información dun xeito simple, aínda que se deban
usar palabras soltas ou axudarse de elementos non
lingüísticos, mostrando respecto e empatía polas
persoas interlocutoras e polas linguas empregadas.

50%

CA2.2 - Participar na solución de problemas de
incomprensión e de entendemento no seu entorno
próximo, debidos á diversidade sociocultural e
lingüística, resumindo, simplificando ou explicando
mensaxes ou hábitos socioculturais sinxelos e
coñecidos, para crear pontes e facilitar a
comprensión e a comunicación.

50%

CA2.3 - Comparar e argumentar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando
sobre o seu funcionamento.

50%

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando
actividades de autoavaliación e coavaliación,
recoñecendo estratexias de logro propias e alleas;
reproducindo aqueles aspectos que axudan a
mellorar, facéndoos explícitos e compartíndoos co
outros participantes.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.6 - Valorar a adquisición dunha competencia
plurilingüe suficiente, sen necesidade de alcanzar
niveis de competencia iguais nin similares aos que
posúe na súa lingua primeira ou máis utilizada.

50%

CA3.1 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais, e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

50%

CA3.2 - Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais, construíndo
vínculos entre as diferentes linguas e culturas,
identificando e rexeitando calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo, e
recoñecendo valores ecosociais como a equidade, a
reciprocidade e a solidariedade, como vías de
solución.

50%

CA3.3 - Incorporar a crítica e a reflexión para adquirir
valores, como o respecto á diversidade lingüística, á
igualdade e á inclusión, e desenvolver unha visión
empática para convivir nunha sociedade
intercultural.

50%

CA3.4 - Identificar os aspectos cognitivos, afectivos e
comportamentais que forman parte da competencia
lingüística e da competencia cultural, valorando o
plurilingüismo como salvagarda das especificidades
culturais.

50%

CA3.5 - Valorar positivamente a diversidade cultural
a través do uso activo de linguas, saberes e
coñecementos de procedencia cultural distinta co
obxectivo de contribuír á cohesión social desde
valores ecosociais.

50%

CA3.6 - Valorar criticamente, desde a consideración
dos dereitos humanos, as manifestacións culturais
(linguas, costumes, tradicións, crenzas relixiosas
etc.) dos países nos que se fala a lingua estranxeira,
e as múltiples formas de organización social que
pode reflectir a diversidade cultural.

50%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Manifestación de autoconfianza e iniciativa. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante do proceso de
aprendizaxe.

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións cotiás (explicar costumes, manifestacións culturais, relacións familiares ou de amizade, relacións
laborais¿).

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: establecer e manter de
xeito sinxelo a comunicación e a organización elemental do discurso. Dar información persoal e familiar básica e,
en termos simples, narrar acontecementos pasados e describir estados e situacións presentes, e expresar sucesos
futuros. Solicitar e dar información e indicacións, e expresar de xeito sinxelo opinións e advertencias. Expresar de

16/11/2022 10:42:03 Páxina 52de16



Contidos

- forma sinxela coñecemento, descoñecemento, certeza e dúbida. Expresar a vontade, a intención, a orde, a
autorización e a prohibición. Expresar interese, aprobación, aprecio, satisfacción e sorpresa, así como os seus
contrarios. Resumir.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, considerando as características e o recoñecemento do
contexto (participantes e situación), as expectativas xeradas polo contexto, a organización e estruturación segundo
o xénero, a función textual e a estrutura.

- Utilización de unidades lingüísticas de uso común e habitual e significados asociados a estas tales como expresión
da entidade (obxectos, persoas, ideas, estados, accións, sucesos etc.) e as súas propiedade (existencia,
inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais,
o tempo e as relacións temporais (anterioridade, secuencia, posterioridade...), as formas básicas da afirmación, a
negación, a interrogación e a exclamación, e as relacións lóxicas habituais.

- Utilización de léxico común de interese para o alumnado relativo a tempo e espazo; estados, eventos e
acontecemento; actividades, procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, académicas e profesionais;
educación, traballo; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura; así como uso
básico de estratexias de enriquecemento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia...).

- Utilización e recoñecemento de padróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: sons e fonemas vocálicos,
sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións, procesos fonolóxicos básicos, acento fónico dos elementos
léxicos illados e na oración, e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses
padróns.

- Utilización e recoñecemento de padróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas de ortografía da
palabra, utilización adecuada da ortografía da oración (coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas) e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses padróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para
iniciar, manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións,
reformular, comparar e contrastar, resumir e parafrasear, colaborar e negociar significados.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información como
dicionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas na rede, recursos dixitais (tradutores,
conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos, gramaticais etc.).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados: utilización
de ferramentas para o tratamento de datos bibliográficos e de recursos para evitar o plaxio.

- Emprego de ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral,
escrita e multimodal; e de plataformas virtuais de interacción, colaboración e cooperación educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de autonomía, adecuación
e corrección a unha necesidade comunicativa concreta superando as limitacións derivadas do nivel de
competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Reaxuste da tarefa ou da mensaxe, emprendendo unha versión máis modesta, tras valorar as dificultades e os
recursos lingüísticos dispoñibles.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos sinxelos de textos, e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias de
uso común (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, padróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso común, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas para a
autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para reflexionar e compartir a reflexión sobre a
comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación sistemática entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas para mellorar a
súa aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.
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Contidos

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, facilitador do
acceso a outras culturas e outras linguas, e como ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira, así como por coñecer informacións culturais dos países onde se fala a lingua
estranxeira.

- Achegamento a algúns aspectos socioculturais e sociolingüísticos propios de países onde se fala a lingua
estranxeira (convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; institucións, costumes e rituais; valores, normas,
crenzas e actitudes; estereotipos e tabús; linguaxe non verbal; historia, cultura e comunidades etc.).

- Utilización de estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

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

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

- Utilización de estratexias de prevención, detección, rexeitamento e actuación ante usos discriminatorios da
linguaxe verbal e non verbal.

3

Título da UDUD

AS MELHORAS

Duración

23

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Identificar a información esencial e os puntos
máis relevantes en textos, breves ou de lonxitude
media e ben estruturados, escritos en lingua
estándar que traten de asuntos cotiáns ou de temas
de interese ou relevantes para os propios estudos, a
ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e
un léxico de uso moi común.

50%

CA1.2 - Comprender o esencial en situacións de
comunicación oral ou escrita, de xeito presencial ou
telemático, e dos medios de comunicación social
nunha variedade de lingua estándar, que traten de
necesidades inmediatas, temas cotiáns e coñecidos
cos que se estea familiarizado ou experiencias
persoais e predicibles, sempre que e se poidan
utilizar estratexias que faciliten a comprensión,
como apoios visuais e, no caso da oralidade, se dean
repeticións ou reformulacións.

50%

CA1.3 - Aplicar autonomamente as estratexias,
recursos e coñecementos máis adecuados (recurso
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e
aos coñecementos previos sobre o tema ou a
situación de comunicación, e aos transferidos desde
as linguas que coñece), para comprender o sentido
xeral, a información esencial e detalles relevantes
dos textos, inferindo o significado de palabras e
expresións non coñecidas; e interpretar elementos
non verbais.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.4 - Comprender información relevante en textos
do seu interese, expositivos ou narrativos, en
distintos soportes, de lonxitude media e ben
estruturados, nos que se presentan en termos
simples fenómenos, accións, persoas, obxectos e
lugares, e se manifestan opinións con expresións
sinxelas e sen implícitos, e no caso da interacción
oral, se a persoa interlocutora está disposta a repetir
ou reformular o dito.

50%

CA1.6 - Expresar oralmente textos sinxelos e
comprensibles, previamente preparados, de
extensión breve ou media, nun rexistro neutro, sobre
temas de interese persoal sobre os que teña
coñecementos previos, utilizando recursos verbais e
non verbais, así como estratexias tales como a de
planificación, de compensación e de cooperación.

50%

CA1.7 - Producir textos, tanto cara a cara como por
medios técnicos, nun rexistro neutro, cun discurso
comprensible e adecuado á situación, e utilizando as
estratexias necesarias para iniciar e manter a
comunicación.

50%

CA1.8 - Redactar e difundir textos claros e
coherentes, con cohesión sinxela, corrección e
adecuación á situación comunicativa proposta, á
tipoloxía textual e ás ferramentas analóxicas e
dixitais utilizadas, nun rexistro neutro, respectando
as convencións ortográficas básicas, con control de
expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso
frecuente, sobre asuntos cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á súa
experiencia, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

50%

CA1.9 - Completar documentos básicos nos que se
solicite información persoal ou relativa aos seus
estudos, en soporte tanto impreso como dixital.

50%

CA1.10 - Aplicar e comunicar coñecementos e
estratexias para planificar, producir e revisar textos
sinxelos comprensibles, coherentes e adecuados ás
intencións comunicativas, á persoa destinataria, e ás
características contextuais.

50%

CA1.13 - Interaccionar, utilizando os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos
á vida cotiá, condicións de vida e contorno, relacións
interpersoais (nos ámbitos persoal, educativo e
ocupacional ), comportamento (posturas, expresións
faciais, volume da voz, contacto visual e proxémica),
e convencións sociais (actitudes, normas e valores),
axustando a mensaxe á persoa destinataria e ao
propósito comunicativo, e amosando empatía e a
cortesía debida.

50%

CA1.14 - Utilizar, estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a
palabra, solicitar e formular aclaracións.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Utilizar os coñecementos, estratexias e
experiencias das linguas do seu repertorio lingüístico
para comprender e producir textos, e inferir o
significado probable de palabras ou frases que
descoñece, valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

50%

TI 20

CA1.5 - Buscar información en fontes confiables
sobre temas de investigación de interese persoal,
educativo ou ocupacional, considerando a selección
das fontes de información adecuadas como parte
esencial do proceso de investigación para o traballo
ou proxecto que se está realizando.

50%

CA1.11 - Participar en situacións interactivas de
intercambios de información breves referidos a
asuntos da vida cotiá, e próximos á súa experiencia,
a través de diversos soportes, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal propia da cultura estranxeira,
e mostrando empatía e respecto pola cortesía
lingüística e a etiqueta dixital.

50%

CA1.12 - Interactuar con pronuncia intelixible
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

50%

CA1.15 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

50%

CA1.16 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo e cara ás demais persoas para comprender e
facerse comprender, considerando o erro como fonte
de aprendizaxe.

50%

CA2.1 - Inferir e explicar textos e conceptos breves,
sinxelos e predicibles en situacións moi cotiás e
familiares, e transmitir a terceiras persoas a
información dun xeito simple, aínda que se deban
usar palabras soltas ou axudarse de elementos non
lingüísticos, mostrando respecto e empatía polas
persoas interlocutoras e polas linguas empregadas.

50%

CA2.2 - Participar na solución de problemas de
incomprensión e de entendemento no seu entorno
próximo, debidos á diversidade sociocultural e
lingüística, resumindo, simplificando ou explicando
mensaxes ou hábitos socioculturais sinxelos e
coñecidos, para crear pontes e facilitar a
comprensión e a comunicación.

50%

CA2.3 - Comparar e argumentar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando
sobre o seu funcionamento.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando
actividades de autoavaliación e coavaliación,
recoñecendo estratexias de logro propias e alleas;
reproducindo aqueles aspectos que axudan a
mellorar, facéndoos explícitos e compartíndoos co
outros participantes.

50%

CA2.6 - Valorar a adquisición dunha competencia
plurilingüe suficiente, sen necesidade de alcanzar
niveis de competencia iguais nin similares aos que
posúe na súa lingua primeira ou máis utilizada.

50%

CA3.1 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais, e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

50%

CA3.2 - Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais, construíndo
vínculos entre as diferentes linguas e culturas,
identificando e rexeitando calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo, e
recoñecendo valores ecosociais como a equidade, a
reciprocidade e a solidariedade, como vías de
solución.

50%

CA3.3 - Incorporar a crítica e a reflexión para adquirir
valores, como o respecto á diversidade lingüística, á
igualdade e á inclusión, e desenvolver unha visión
empática para convivir nunha sociedade
intercultural.

50%

CA3.4 - Identificar os aspectos cognitivos, afectivos e
comportamentais que forman parte da competencia
lingüística e da competencia cultural, valorando o
plurilingüismo como salvagarda das especificidades
culturais.

50%

CA3.5 - Valorar positivamente a diversidade cultural
a través do uso activo de linguas, saberes e
coñecementos de procedencia cultural distinta co
obxectivo de contribuír á cohesión social desde
valores ecosociais.

50%

CA3.6 - Valorar criticamente, desde a consideración
dos dereitos humanos, as manifestacións culturais
(linguas, costumes, tradicións, crenzas relixiosas
etc.) dos países nos que se fala a lingua estranxeira,
e as múltiples formas de organización social que
pode reflectir a diversidade cultural.

50%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Manifestación de autoconfianza e iniciativa. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante do proceso de
aprendizaxe.

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais contextualizados.
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Contidos

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións cotiás (explicar costumes, manifestacións culturais, relacións familiares ou de amizade, relacións
laborais¿).

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: establecer e manter de
xeito sinxelo a comunicación e a organización elemental do discurso. Dar información persoal e familiar básica e,
en termos simples, narrar acontecementos pasados e describir estados e situacións presentes, e expresar sucesos
futuros. Solicitar e dar información e indicacións, e expresar de xeito sinxelo opinións e advertencias. Expresar de
forma sinxela coñecemento, descoñecemento, certeza e dúbida. Expresar a vontade, a intención, a orde, a
autorización e a prohibición. Expresar interese, aprobación, aprecio, satisfacción e sorpresa, así como os seus
contrarios. Resumir.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, considerando as características e o recoñecemento do
contexto (participantes e situación), as expectativas xeradas polo contexto, a organización e estruturación segundo
o xénero, a función textual e a estrutura.

- Utilización de unidades lingüísticas de uso común e habitual e significados asociados a estas tales como expresión
da entidade (obxectos, persoas, ideas, estados, accións, sucesos etc.) e as súas propiedade (existencia,
inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais,
o tempo e as relacións temporais (anterioridade, secuencia, posterioridade...), as formas básicas da afirmación, a
negación, a interrogación e a exclamación, e as relacións lóxicas habituais.

- Utilización de léxico común de interese para o alumnado relativo a tempo e espazo; estados, eventos e
acontecemento; actividades, procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, académicas e profesionais;
educación, traballo; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura; así como uso
básico de estratexias de enriquecemento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia...).

- Utilización e recoñecemento de padróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: sons e fonemas vocálicos,
sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións, procesos fonolóxicos básicos, acento fónico dos elementos
léxicos illados e na oración, e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses
padróns.

- Utilización e recoñecemento de padróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas de ortografía da
palabra, utilización adecuada da ortografía da oración (coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas) e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses padróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para
iniciar, manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións,
reformular, comparar e contrastar, resumir e parafrasear, colaborar e negociar significados.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información como
dicionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas na rede, recursos dixitais (tradutores,
conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos, gramaticais etc.).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados: utilización
de ferramentas para o tratamento de datos bibliográficos e de recursos para evitar o plaxio.

- Emprego de ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral,
escrita e multimodal; e de plataformas virtuais de interacción, colaboración e cooperación educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de autonomía, adecuación
e corrección a unha necesidade comunicativa concreta superando as limitacións derivadas do nivel de
competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Reaxuste da tarefa ou da mensaxe, emprendendo unha versión máis modesta, tras valorar as dificultades e os
recursos lingüísticos dispoñibles.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos sinxelos de textos, e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias de
uso común (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, padróns
sonoros etc.¿).
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Contidos

- Uso de estratexias e ferramentas de uso común, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas para a
autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para reflexionar e compartir a reflexión sobre a
comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación sistemática entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas para mellorar a
súa aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, facilitador do
acceso a outras culturas e outras linguas, e como ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira, así como por coñecer informacións culturais dos países onde se fala a lingua
estranxeira.

- Achegamento a algúns aspectos socioculturais e sociolingüísticos propios de países onde se fala a lingua
estranxeira (convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; institucións, costumes e rituais; valores, normas,
crenzas e actitudes; estereotipos e tabús; linguaxe non verbal; historia, cultura e comunidades etc.).

- Utilización de estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

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

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

- Utilización de estratexias de prevención, detección, rexeitamento e actuación ante usos discriminatorios da
linguaxe verbal e non verbal.

4

Título da UDUD

ARREGAÇAMOS AS MANGAS

Duración

23

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Identificar a información esencial e os puntos
máis relevantes en textos, breves ou de lonxitude
media e ben estruturados, escritos en lingua
estándar que traten de asuntos cotiáns ou de temas
de interese ou relevantes para os propios estudos, a
ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e
un léxico de uso moi común.

50%

CA1.2 - Comprender o esencial en situacións de
comunicación oral ou escrita, de xeito presencial ou
telemático, e dos medios de comunicación social
nunha variedade de lingua estándar, que traten de
necesidades inmediatas, temas cotiáns e coñecidos
cos que se estea familiarizado ou experiencias
persoais e predicibles, sempre que e se poidan
utilizar estratexias que faciliten a comprensión,
como apoios visuais e, no caso da oralidade, se dean
repeticións ou reformulacións.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Aplicar autonomamente as estratexias,
recursos e coñecementos máis adecuados (recurso
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e
aos coñecementos previos sobre o tema ou a
situación de comunicación, e aos transferidos desde
as linguas que coñece), para comprender o sentido
xeral, a información esencial e detalles relevantes
dos textos, inferindo o significado de palabras e
expresións non coñecidas; e interpretar elementos
non verbais.

50%

CA1.4 - Comprender información relevante en textos
do seu interese, expositivos ou narrativos, en
distintos soportes, de lonxitude media e ben
estruturados, nos que se presentan en termos
simples fenómenos, accións, persoas, obxectos e
lugares, e se manifestan opinións con expresións
sinxelas e sen implícitos, e no caso da interacción
oral, se a persoa interlocutora está disposta a repetir
ou reformular o dito.

50%

CA1.6 - Expresar oralmente textos sinxelos e
comprensibles, previamente preparados, de
extensión breve ou media, nun rexistro neutro, sobre
temas de interese persoal sobre os que teña
coñecementos previos, utilizando recursos verbais e
non verbais, así como estratexias tales como a de
planificación, de compensación e de cooperación.

50%

CA1.7 - Producir textos, tanto cara a cara como por
medios técnicos, nun rexistro neutro, cun discurso
comprensible e adecuado á situación, e utilizando as
estratexias necesarias para iniciar e manter a
comunicación.

50%

CA1.8 - Redactar e difundir textos claros e
coherentes, con cohesión sinxela, corrección e
adecuación á situación comunicativa proposta, á
tipoloxía textual e ás ferramentas analóxicas e
dixitais utilizadas, nun rexistro neutro, respectando
as convencións ortográficas básicas, con control de
expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso
frecuente, sobre asuntos cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á súa
experiencia, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

50%

CA1.9 - Completar documentos básicos nos que se
solicite información persoal ou relativa aos seus
estudos, en soporte tanto impreso como dixital.

50%

CA1.10 - Aplicar e comunicar coñecementos e
estratexias para planificar, producir e revisar textos
sinxelos comprensibles, coherentes e adecuados ás
intencións comunicativas, á persoa destinataria, e ás
características contextuais.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.13 - Interaccionar, utilizando os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos
á vida cotiá, condicións de vida e contorno, relacións
interpersoais (nos ámbitos persoal, educativo e
ocupacional ), comportamento (posturas, expresións
faciais, volume da voz, contacto visual e proxémica),
e convencións sociais (actitudes, normas e valores),
axustando a mensaxe á persoa destinataria e ao
propósito comunicativo, e amosando empatía e a
cortesía debida.

50%

CA1.14 - Utilizar, estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a
palabra, solicitar e formular aclaracións.

50%

CA2.4 - Utilizar os coñecementos, estratexias e
experiencias das linguas do seu repertorio lingüístico
para comprender e producir textos, e inferir o
significado probable de palabras ou frases que
descoñece, valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

50%

TI 20

CA1.5 - Buscar información en fontes confiables
sobre temas de investigación de interese persoal,
educativo ou ocupacional, considerando a selección
das fontes de información adecuadas como parte
esencial do proceso de investigación para o traballo
ou proxecto que se está realizando.

50%

CA1.11 - Participar en situacións interactivas de
intercambios de información breves referidos a
asuntos da vida cotiá, e próximos á súa experiencia,
a través de diversos soportes, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal propia da cultura estranxeira,
e mostrando empatía e respecto pola cortesía
lingüística e a etiqueta dixital.

50%

CA1.12 - Interactuar con pronuncia intelixible
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

50%

CA1.15 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

50%

CA1.16 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo e cara ás demais persoas para comprender e
facerse comprender, considerando o erro como fonte
de aprendizaxe.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Inferir e explicar textos e conceptos breves,
sinxelos e predicibles en situacións moi cotiás e
familiares, e transmitir a terceiras persoas a
información dun xeito simple, aínda que se deban
usar palabras soltas ou axudarse de elementos non
lingüísticos, mostrando respecto e empatía polas
persoas interlocutoras e polas linguas empregadas.

50%

CA2.2 - Participar na solución de problemas de
incomprensión e de entendemento no seu entorno
próximo, debidos á diversidade sociocultural e
lingüística, resumindo, simplificando ou explicando
mensaxes ou hábitos socioculturais sinxelos e
coñecidos, para crear pontes e facilitar a
comprensión e a comunicación.

50%

CA2.3 - Comparar e argumentar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando
sobre o seu funcionamento.

50%

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando
actividades de autoavaliación e coavaliación,
recoñecendo estratexias de logro propias e alleas;
reproducindo aqueles aspectos que axudan a
mellorar, facéndoos explícitos e compartíndoos co
outros participantes.

50%

CA2.6 - Valorar a adquisición dunha competencia
plurilingüe suficiente, sen necesidade de alcanzar
niveis de competencia iguais nin similares aos que
posúe na súa lingua primeira ou máis utilizada.

50%

CA3.1 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais, e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

50%

CA3.2 - Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais, construíndo
vínculos entre as diferentes linguas e culturas,
identificando e rexeitando calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo, e
recoñecendo valores ecosociais como a equidade, a
reciprocidade e a solidariedade, como vías de
solución.

50%

CA3.3 - Incorporar a crítica e a reflexión para adquirir
valores, como o respecto á diversidade lingüística, á
igualdade e á inclusión, e desenvolver unha visión
empática para convivir nunha sociedade
intercultural.

50%

CA3.4 - Identificar os aspectos cognitivos, afectivos e
comportamentais que forman parte da competencia
lingüística e da competencia cultural, valorando o
plurilingüismo como salvagarda das especificidades
culturais.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Valorar positivamente a diversidade cultural
a través do uso activo de linguas, saberes e
coñecementos de procedencia cultural distinta co
obxectivo de contribuír á cohesión social desde
valores ecosociais.

50%

CA3.6 - Valorar criticamente, desde a consideración
dos dereitos humanos, as manifestacións culturais
(linguas, costumes, tradicións, crenzas relixiosas
etc.) dos países nos que se fala a lingua estranxeira,
e as múltiples formas de organización social que
pode reflectir a diversidade cultural.

50%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Manifestación de autoconfianza e iniciativa. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante do proceso de
aprendizaxe.

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións cotiás (explicar costumes, manifestacións culturais, relacións familiares ou de amizade, relacións
laborais¿).

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: establecer e manter de
xeito sinxelo a comunicación e a organización elemental do discurso. Dar información persoal e familiar básica e,
en termos simples, narrar acontecementos pasados e describir estados e situacións presentes, e expresar sucesos
futuros. Solicitar e dar información e indicacións, e expresar de xeito sinxelo opinións e advertencias. Expresar de
forma sinxela coñecemento, descoñecemento, certeza e dúbida. Expresar a vontade, a intención, a orde, a
autorización e a prohibición. Expresar interese, aprobación, aprecio, satisfacción e sorpresa, así como os seus
contrarios. Resumir.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, considerando as características e o recoñecemento do
contexto (participantes e situación), as expectativas xeradas polo contexto, a organización e estruturación segundo
o xénero, a función textual e a estrutura.

- Utilización de unidades lingüísticas de uso común e habitual e significados asociados a estas tales como expresión
da entidade (obxectos, persoas, ideas, estados, accións, sucesos etc.) e as súas propiedade (existencia,
inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais,
o tempo e as relacións temporais (anterioridade, secuencia, posterioridade...), as formas básicas da afirmación, a
negación, a interrogación e a exclamación, e as relacións lóxicas habituais.

- Utilización de léxico común de interese para o alumnado relativo a tempo e espazo; estados, eventos e
acontecemento; actividades, procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, académicas e profesionais;
educación, traballo; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura; así como uso
básico de estratexias de enriquecemento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia...).

- Utilización e recoñecemento de padróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: sons e fonemas vocálicos,
sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións, procesos fonolóxicos básicos, acento fónico dos elementos
léxicos illados e na oración, e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses
padróns.

- Utilización e recoñecemento de padróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas de ortografía da
palabra, utilización adecuada da ortografía da oración (coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas) e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses padróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para
iniciar, manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións,
reformular, comparar e contrastar, resumir e parafrasear, colaborar e negociar significados.
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Contidos

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información como
dicionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas na rede, recursos dixitais (tradutores,
conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos, gramaticais etc.).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados: utilización
de ferramentas para o tratamento de datos bibliográficos e de recursos para evitar o plaxio.

- Emprego de ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral,
escrita e multimodal; e de plataformas virtuais de interacción, colaboración e cooperación educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de autonomía, adecuación
e corrección a unha necesidade comunicativa concreta superando as limitacións derivadas do nivel de
competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Reaxuste da tarefa ou da mensaxe, emprendendo unha versión máis modesta, tras valorar as dificultades e os
recursos lingüísticos dispoñibles.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos sinxelos de textos, e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias de
uso común (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, padróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso común, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas para a
autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para reflexionar e compartir a reflexión sobre a
comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación sistemática entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas para mellorar a
súa aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, facilitador do
acceso a outras culturas e outras linguas, e como ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira, así como por coñecer informacións culturais dos países onde se fala a lingua
estranxeira.

- Achegamento a algúns aspectos socioculturais e sociolingüísticos propios de países onde se fala a lingua
estranxeira (convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; institucións, costumes e rituais; valores, normas,
crenzas e actitudes; estereotipos e tabús; linguaxe non verbal; historia, cultura e comunidades etc.).

- Utilización de estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

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

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

- Utilización de estratexias de prevención, detección, rexeitamento e actuación ante usos discriminatorios da
linguaxe verbal e non verbal.

5

Título da UDUD

TENHO UM CASO

Duración

23

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

16/11/2022 10:42:03 Páxina 52de28



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Identificar a información esencial e os puntos
máis relevantes en textos, breves ou de lonxitude
media e ben estruturados, escritos en lingua
estándar que traten de asuntos cotiáns ou de temas
de interese ou relevantes para os propios estudos, a
ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e
un léxico de uso moi común.

50%

CA1.2 - Comprender o esencial en situacións de
comunicación oral ou escrita, de xeito presencial ou
telemático, e dos medios de comunicación social
nunha variedade de lingua estándar, que traten de
necesidades inmediatas, temas cotiáns e coñecidos
cos que se estea familiarizado ou experiencias
persoais e predicibles, sempre que e se poidan
utilizar estratexias que faciliten a comprensión,
como apoios visuais e, no caso da oralidade, se dean
repeticións ou reformulacións.

50%

CA1.3 - Aplicar autonomamente as estratexias,
recursos e coñecementos máis adecuados (recurso
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e
aos coñecementos previos sobre o tema ou a
situación de comunicación, e aos transferidos desde
as linguas que coñece), para comprender o sentido
xeral, a información esencial e detalles relevantes
dos textos, inferindo o significado de palabras e
expresións non coñecidas; e interpretar elementos
non verbais.

50%

CA1.4 - Comprender información relevante en textos
do seu interese, expositivos ou narrativos, en
distintos soportes, de lonxitude media e ben
estruturados, nos que se presentan en termos
simples fenómenos, accións, persoas, obxectos e
lugares, e se manifestan opinións con expresións
sinxelas e sen implícitos, e no caso da interacción
oral, se a persoa interlocutora está disposta a repetir
ou reformular o dito.

50%

CA1.6 - Expresar oralmente textos sinxelos e
comprensibles, previamente preparados, de
extensión breve ou media, nun rexistro neutro, sobre
temas de interese persoal sobre os que teña
coñecementos previos, utilizando recursos verbais e
non verbais, así como estratexias tales como a de
planificación, de compensación e de cooperación.

50%

CA1.7 - Producir textos, tanto cara a cara como por
medios técnicos, nun rexistro neutro, cun discurso
comprensible e adecuado á situación, e utilizando as
estratexias necesarias para iniciar e manter a
comunicación.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.8 - Redactar e difundir textos claros e
coherentes, con cohesión sinxela, corrección e
adecuación á situación comunicativa proposta, á
tipoloxía textual e ás ferramentas analóxicas e
dixitais utilizadas, nun rexistro neutro, respectando
as convencións ortográficas básicas, con control de
expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso
frecuente, sobre asuntos cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á súa
experiencia, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

50%

CA1.9 - Completar documentos básicos nos que se
solicite información persoal ou relativa aos seus
estudos, en soporte tanto impreso como dixital.

50%

CA1.10 - Aplicar e comunicar coñecementos e
estratexias para planificar, producir e revisar textos
sinxelos comprensibles, coherentes e adecuados ás
intencións comunicativas, á persoa destinataria, e ás
características contextuais.

50%

CA1.13 - Interaccionar, utilizando os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos
á vida cotiá, condicións de vida e contorno, relacións
interpersoais (nos ámbitos persoal, educativo e
ocupacional ), comportamento (posturas, expresións
faciais, volume da voz, contacto visual e proxémica),
e convencións sociais (actitudes, normas e valores),
axustando a mensaxe á persoa destinataria e ao
propósito comunicativo, e amosando empatía e a
cortesía debida.

50%

CA1.14 - Utilizar, estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a
palabra, solicitar e formular aclaracións.

50%

CA2.4 - Utilizar os coñecementos, estratexias e
experiencias das linguas do seu repertorio lingüístico
para comprender e producir textos, e inferir o
significado probable de palabras ou frases que
descoñece, valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

50%

TI 20

CA1.5 - Buscar información en fontes confiables
sobre temas de investigación de interese persoal,
educativo ou ocupacional, considerando a selección
das fontes de información adecuadas como parte
esencial do proceso de investigación para o traballo
ou proxecto que se está realizando.

50%

CA1.11 - Participar en situacións interactivas de
intercambios de información breves referidos a
asuntos da vida cotiá, e próximos á súa experiencia,
a través de diversos soportes, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal propia da cultura estranxeira,
e mostrando empatía e respecto pola cortesía
lingüística e a etiqueta dixital.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.12 - Interactuar con pronuncia intelixible
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

50%

CA1.15 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

50%

CA1.16 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo e cara ás demais persoas para comprender e
facerse comprender, considerando o erro como fonte
de aprendizaxe.

50%

CA2.1 - Inferir e explicar textos e conceptos breves,
sinxelos e predicibles en situacións moi cotiás e
familiares, e transmitir a terceiras persoas a
información dun xeito simple, aínda que se deban
usar palabras soltas ou axudarse de elementos non
lingüísticos, mostrando respecto e empatía polas
persoas interlocutoras e polas linguas empregadas.

50%

CA2.2 - Participar na solución de problemas de
incomprensión e de entendemento no seu entorno
próximo, debidos á diversidade sociocultural e
lingüística, resumindo, simplificando ou explicando
mensaxes ou hábitos socioculturais sinxelos e
coñecidos, para crear pontes e facilitar a
comprensión e a comunicación.

50%

CA2.3 - Comparar e argumentar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando
sobre o seu funcionamento.

50%

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando
actividades de autoavaliación e coavaliación,
recoñecendo estratexias de logro propias e alleas;
reproducindo aqueles aspectos que axudan a
mellorar, facéndoos explícitos e compartíndoos co
outros participantes.

50%

CA2.6 - Valorar a adquisición dunha competencia
plurilingüe suficiente, sen necesidade de alcanzar
niveis de competencia iguais nin similares aos que
posúe na súa lingua primeira ou máis utilizada.

50%

CA3.1 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais, e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais, construíndo
vínculos entre as diferentes linguas e culturas,
identificando e rexeitando calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo, e
recoñecendo valores ecosociais como a equidade, a
reciprocidade e a solidariedade, como vías de
solución.

50%

CA3.3 - Incorporar a crítica e a reflexión para adquirir
valores, como o respecto á diversidade lingüística, á
igualdade e á inclusión, e desenvolver unha visión
empática para convivir nunha sociedade
intercultural.

50%

CA3.4 - Identificar os aspectos cognitivos, afectivos e
comportamentais que forman parte da competencia
lingüística e da competencia cultural, valorando o
plurilingüismo como salvagarda das especificidades
culturais.

50%

CA3.5 - Valorar positivamente a diversidade cultural
a través do uso activo de linguas, saberes e
coñecementos de procedencia cultural distinta co
obxectivo de contribuír á cohesión social desde
valores ecosociais.

50%

CA3.6 - Valorar criticamente, desde a consideración
dos dereitos humanos, as manifestacións culturais
(linguas, costumes, tradicións, crenzas relixiosas
etc.) dos países nos que se fala a lingua estranxeira,
e as múltiples formas de organización social que
pode reflectir a diversidade cultural.

50%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Manifestación de autoconfianza e iniciativa. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante do proceso de
aprendizaxe.

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións cotiás (explicar costumes, manifestacións culturais, relacións familiares ou de amizade, relacións
laborais¿).

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: establecer e manter de
xeito sinxelo a comunicación e a organización elemental do discurso. Dar información persoal e familiar básica e,
en termos simples, narrar acontecementos pasados e describir estados e situacións presentes, e expresar sucesos
futuros. Solicitar e dar información e indicacións, e expresar de xeito sinxelo opinións e advertencias. Expresar de
forma sinxela coñecemento, descoñecemento, certeza e dúbida. Expresar a vontade, a intención, a orde, a
autorización e a prohibición. Expresar interese, aprobación, aprecio, satisfacción e sorpresa, así como os seus
contrarios. Resumir.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, considerando as características e o recoñecemento do
contexto (participantes e situación), as expectativas xeradas polo contexto, a organización e estruturación segundo
o xénero, a función textual e a estrutura.

- Utilización de unidades lingüísticas de uso común e habitual e significados asociados a estas tales como expresión
da entidade (obxectos, persoas, ideas, estados, accións, sucesos etc.) e as súas propiedade (existencia,
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Contidos

- inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais,
o tempo e as relacións temporais (anterioridade, secuencia, posterioridade...), as formas básicas da afirmación, a
negación, a interrogación e a exclamación, e as relacións lóxicas habituais.

- Utilización de léxico común de interese para o alumnado relativo a tempo e espazo; estados, eventos e
acontecemento; actividades, procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, académicas e profesionais;
educación, traballo; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura; así como uso
básico de estratexias de enriquecemento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia...).

- Utilización e recoñecemento de padróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: sons e fonemas vocálicos,
sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións, procesos fonolóxicos básicos, acento fónico dos elementos
léxicos illados e na oración, e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses
padróns.

- Utilización e recoñecemento de padróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas de ortografía da
palabra, utilización adecuada da ortografía da oración (coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas) e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses padróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para
iniciar, manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións,
reformular, comparar e contrastar, resumir e parafrasear, colaborar e negociar significados.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información como
dicionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas na rede, recursos dixitais (tradutores,
conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos, gramaticais etc.).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados: utilización
de ferramentas para o tratamento de datos bibliográficos e de recursos para evitar o plaxio.

- Emprego de ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral,
escrita e multimodal; e de plataformas virtuais de interacción, colaboración e cooperación educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de autonomía, adecuación
e corrección a unha necesidade comunicativa concreta superando as limitacións derivadas do nivel de
competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Reaxuste da tarefa ou da mensaxe, emprendendo unha versión máis modesta, tras valorar as dificultades e os
recursos lingüísticos dispoñibles.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos sinxelos de textos, e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias de
uso común (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, padróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso común, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas para a
autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para reflexionar e compartir a reflexión sobre a
comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación sistemática entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas para mellorar a
súa aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, facilitador do
acceso a outras culturas e outras linguas, e como ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira, así como por coñecer informacións culturais dos países onde se fala a lingua
estranxeira.

- Achegamento a algúns aspectos socioculturais e sociolingüísticos propios de países onde se fala a lingua
estranxeira (convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; institucións, costumes e rituais; valores, normas,
crenzas e actitudes; estereotipos e tabús; linguaxe non verbal; historia, cultura e comunidades etc.).
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Contidos

- Utilización de estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

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

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

- Utilización de estratexias de prevención, detección, rexeitamento e actuación ante usos discriminatorios da
linguaxe verbal e non verbal.

6

Título da UDUD

SOU UMA ÁRVORE

Duración

23

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Identificar a información esencial e os puntos
máis relevantes en textos, breves ou de lonxitude
media e ben estruturados, escritos en lingua
estándar que traten de asuntos cotiáns ou de temas
de interese ou relevantes para os propios estudos, a
ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e
un léxico de uso moi común.

50%

CA1.2 - Comprender o esencial en situacións de
comunicación oral ou escrita, de xeito presencial ou
telemático, e dos medios de comunicación social
nunha variedade de lingua estándar, que traten de
necesidades inmediatas, temas cotiáns e coñecidos
cos que se estea familiarizado ou experiencias
persoais e predicibles, sempre que e se poidan
utilizar estratexias que faciliten a comprensión,
como apoios visuais e, no caso da oralidade, se dean
repeticións ou reformulacións.

50%

CA1.3 - Aplicar autonomamente as estratexias,
recursos e coñecementos máis adecuados (recurso
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e
aos coñecementos previos sobre o tema ou a
situación de comunicación, e aos transferidos desde
as linguas que coñece), para comprender o sentido
xeral, a información esencial e detalles relevantes
dos textos, inferindo o significado de palabras e
expresións non coñecidas; e interpretar elementos
non verbais.

50%

CA1.4 - Comprender información relevante en textos
do seu interese, expositivos ou narrativos, en
distintos soportes, de lonxitude media e ben
estruturados, nos que se presentan en termos
simples fenómenos, accións, persoas, obxectos e
lugares, e se manifestan opinións con expresións
sinxelas e sen implícitos, e no caso da interacción
oral, se a persoa interlocutora está disposta a repetir
ou reformular o dito.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Expresar oralmente textos sinxelos e
comprensibles, previamente preparados, de
extensión breve ou media, nun rexistro neutro, sobre
temas de interese persoal sobre os que teña
coñecementos previos, utilizando recursos verbais e
non verbais, así como estratexias tales como a de
planificación, de compensación e de cooperación.

50%

CA1.7 - Producir textos, tanto cara a cara como por
medios técnicos, nun rexistro neutro, cun discurso
comprensible e adecuado á situación, e utilizando as
estratexias necesarias para iniciar e manter a
comunicación.

50%

CA1.8 - Redactar e difundir textos claros e
coherentes, con cohesión sinxela, corrección e
adecuación á situación comunicativa proposta, á
tipoloxía textual e ás ferramentas analóxicas e
dixitais utilizadas, nun rexistro neutro, respectando
as convencións ortográficas básicas, con control de
expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso
frecuente, sobre asuntos cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á súa
experiencia, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

50%

CA1.9 - Completar documentos básicos nos que se
solicite información persoal ou relativa aos seus
estudos, en soporte tanto impreso como dixital.

50%

CA1.10 - Aplicar e comunicar coñecementos e
estratexias para planificar, producir e revisar textos
sinxelos comprensibles, coherentes e adecuados ás
intencións comunicativas, á persoa destinataria, e ás
características contextuais.

50%

CA1.13 - Interaccionar, utilizando os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos
á vida cotiá, condicións de vida e contorno, relacións
interpersoais (nos ámbitos persoal, educativo e
ocupacional ), comportamento (posturas, expresións
faciais, volume da voz, contacto visual e proxémica),
e convencións sociais (actitudes, normas e valores),
axustando a mensaxe á persoa destinataria e ao
propósito comunicativo, e amosando empatía e a
cortesía debida.

50%

CA1.14 - Utilizar, estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a
palabra, solicitar e formular aclaracións.

50%

CA2.4 - Utilizar os coñecementos, estratexias e
experiencias das linguas do seu repertorio lingüístico
para comprender e producir textos, e inferir o
significado probable de palabras ou frases que
descoñece, valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

50%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 20

CA1.5 - Buscar información en fontes confiables
sobre temas de investigación de interese persoal,
educativo ou ocupacional, considerando a selección
das fontes de información adecuadas como parte
esencial do proceso de investigación para o traballo
ou proxecto que se está realizando.

50%

CA1.11 - Participar en situacións interactivas de
intercambios de información breves referidos a
asuntos da vida cotiá, e próximos á súa experiencia,
a través de diversos soportes, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal propia da cultura estranxeira,
e mostrando empatía e respecto pola cortesía
lingüística e a etiqueta dixital.

50%

CA1.12 - Interactuar con pronuncia intelixible
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

50%

CA1.15 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

50%

CA1.16 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo e cara ás demais persoas para comprender e
facerse comprender, considerando o erro como fonte
de aprendizaxe.

50%

CA2.1 - Inferir e explicar textos e conceptos breves,
sinxelos e predicibles en situacións moi cotiás e
familiares, e transmitir a terceiras persoas a
información dun xeito simple, aínda que se deban
usar palabras soltas ou axudarse de elementos non
lingüísticos, mostrando respecto e empatía polas
persoas interlocutoras e polas linguas empregadas.

50%

CA2.2 - Participar na solución de problemas de
incomprensión e de entendemento no seu entorno
próximo, debidos á diversidade sociocultural e
lingüística, resumindo, simplificando ou explicando
mensaxes ou hábitos socioculturais sinxelos e
coñecidos, para crear pontes e facilitar a
comprensión e a comunicación.

50%

CA2.3 - Comparar e argumentar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando
sobre o seu funcionamento.

50%

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando
actividades de autoavaliación e coavaliación,
recoñecendo estratexias de logro propias e alleas;
reproducindo aqueles aspectos que axudan a
mellorar, facéndoos explícitos e compartíndoos co
outros participantes.

50%

16/11/2022 10:42:03 Páxina 52de36



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.6 - Valorar a adquisición dunha competencia
plurilingüe suficiente, sen necesidade de alcanzar
niveis de competencia iguais nin similares aos que
posúe na súa lingua primeira ou máis utilizada.

50%

CA3.1 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais, e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

50%

CA3.2 - Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais, construíndo
vínculos entre as diferentes linguas e culturas,
identificando e rexeitando calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo, e
recoñecendo valores ecosociais como a equidade, a
reciprocidade e a solidariedade, como vías de
solución.

50%

CA3.3 - Incorporar a crítica e a reflexión para adquirir
valores, como o respecto á diversidade lingüística, á
igualdade e á inclusión, e desenvolver unha visión
empática para convivir nunha sociedade
intercultural.

50%

CA3.4 - Identificar os aspectos cognitivos, afectivos e
comportamentais que forman parte da competencia
lingüística e da competencia cultural, valorando o
plurilingüismo como salvagarda das especificidades
culturais.

50%

CA3.5 - Valorar positivamente a diversidade cultural
a través do uso activo de linguas, saberes e
coñecementos de procedencia cultural distinta co
obxectivo de contribuír á cohesión social desde
valores ecosociais.

50%

CA3.6 - Valorar criticamente, desde a consideración
dos dereitos humanos, as manifestacións culturais
(linguas, costumes, tradicións, crenzas relixiosas
etc.) dos países nos que se fala a lingua estranxeira,
e as múltiples formas de organización social que
pode reflectir a diversidade cultural.

50%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Manifestación de autoconfianza e iniciativa. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante do proceso de
aprendizaxe.

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións cotiás (explicar costumes, manifestacións culturais, relacións familiares ou de amizade, relacións
laborais¿).

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: establecer e manter de
xeito sinxelo a comunicación e a organización elemental do discurso. Dar información persoal e familiar básica e,
en termos simples, narrar acontecementos pasados e describir estados e situacións presentes, e expresar sucesos
futuros. Solicitar e dar información e indicacións, e expresar de xeito sinxelo opinións e advertencias. Expresar de
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Contidos

- forma sinxela coñecemento, descoñecemento, certeza e dúbida. Expresar a vontade, a intención, a orde, a
autorización e a prohibición. Expresar interese, aprobación, aprecio, satisfacción e sorpresa, así como os seus
contrarios. Resumir.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, considerando as características e o recoñecemento do
contexto (participantes e situación), as expectativas xeradas polo contexto, a organización e estruturación segundo
o xénero, a función textual e a estrutura.

- Utilización de unidades lingüísticas de uso común e habitual e significados asociados a estas tales como expresión
da entidade (obxectos, persoas, ideas, estados, accións, sucesos etc.) e as súas propiedade (existencia,
inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais,
o tempo e as relacións temporais (anterioridade, secuencia, posterioridade...), as formas básicas da afirmación, a
negación, a interrogación e a exclamación, e as relacións lóxicas habituais.

- Utilización de léxico común de interese para o alumnado relativo a tempo e espazo; estados, eventos e
acontecemento; actividades, procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, académicas e profesionais;
educación, traballo; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura; así como uso
básico de estratexias de enriquecemento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia...).

- Utilización e recoñecemento de padróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: sons e fonemas vocálicos,
sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións, procesos fonolóxicos básicos, acento fónico dos elementos
léxicos illados e na oración, e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses
padróns.

- Utilización e recoñecemento de padróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas de ortografía da
palabra, utilización adecuada da ortografía da oración (coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas) e identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses padróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para
iniciar, manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións,
reformular, comparar e contrastar, resumir e parafrasear, colaborar e negociar significados.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información como
dicionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas na rede, recursos dixitais (tradutores,
conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos, gramaticais etc.).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados: utilización
de ferramentas para o tratamento de datos bibliográficos e de recursos para evitar o plaxio.

- Emprego de ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral,
escrita e multimodal; e de plataformas virtuais de interacción, colaboración e cooperación educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de autonomía, adecuación
e corrección a unha necesidade comunicativa concreta superando as limitacións derivadas do nivel de
competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Reaxuste da tarefa ou da mensaxe, emprendendo unha versión máis modesta, tras valorar as dificultades e os
recursos lingüísticos dispoñibles.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos sinxelos de textos, e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias de
uso común (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, padróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso común, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas para a
autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para reflexionar e compartir a reflexión sobre a
comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación sistemática entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas para mellorar a
súa aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.
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Contidos

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, facilitador do
acceso a outras culturas e outras linguas, e como ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira, así como por coñecer informacións culturais dos países onde se fala a lingua
estranxeira.

- Achegamento a algúns aspectos socioculturais e sociolingüísticos propios de países onde se fala a lingua
estranxeira (convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; institucións, costumes e rituais; valores, normas,
crenzas e actitudes; estereotipos e tabús; linguaxe non verbal; historia, cultura e comunidades etc.).

- Utilización de estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

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

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

- Utilización de estratexias de prevención, detección, rexeitamento e actuación ante usos discriminatorios da
linguaxe verbal e non verbal.

4.1. Concrecións metodolóxicas

PRINCIPIOS XERAIS

Se fixermos unha breve análise histórica sobre o ensino de linguas estranxeiras, rapidamente veremos que o desexo

de encontrar un método perfecto foi, durante moito tempo, case unha obsesión. Como Nunan (1989) di, acreditábase

na posibilidade ou descubrimento dun método que puidese ter éxito en todos os contextos e con todos os aprendices;

posteriormente, co xurdimento das abordaxes comunicativas e a posterior publicación do MECR polo Consello de

Europa, observamos que a busca dun método perfecto se transformou na procura do método mais adecuado. É neste

contexto onde inserimos a metodoloxía adoptada neste proxecto, isto é, dentro do grande abano das metodoloxías

comunicativas, baseámonos nunha abordaxe orientada para acción (lingua en canto uso social). Por iso, a

aprendizaxe dunha lingua é vista como a adquisición da competencia comunicativa nos seus diferentes aspectos, ao

abranguer tanto a competencia lingüística como as competencias sociolingüística e pragmática. Daremos especial

atención á comunicación oral, coñecida a especial situación do alumnado galego no que di respecto ao coñecemento

da lingua portuguesa, en cuxa expresión oral acha algunha dificultade.

Por todo o referido e partindo das consideracións do MCER e do currículo para a ESO, adoptamos unha abordaxe por

proxectos, se ben que non cunha aplicación estrita e pechada; como moitos autores teñen explicitado nestes últimos

anos [Nunan (1989), Concha Moreno García (2011), o propio MECR nas súas indicacións en canto texto descritivo],

xulgamos moito máis real e útil unha visión ecléctica, sempre que dentro das metodoloxías comunicativas. Polo

tanto, a base deste programa didáctico será a importancia da comunicación real como principio dinamizador da
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aprendizaxe, no que se dará un maior papel á necesidade de incorporar mecanismos que estimulen a consciencia

lingüística das falantes.

Esta abordaxe por tarefas é aplicada no deseño das unidades didácticas coa intención de, na parte final de cada

unha delas, desenvolver unha tarefa global; hai, non obstante, actividades comunicativas intermedias que encontran

unha xustificación propia, alén de contribuíren para o desempeño desa tarefa final; por último, ao mesmo tempo,

dentro da tipoloxía de actividades, vamos encontrar aquelas que son propiamente comunicativas e outras de apoio

ou reforzo que abordan aspectos específicos, sobre todo gramaticais e fonéticos.

PAPEL DA PERSOA DOCENTE

Nesta perspectiva, o papel que a docente ten é o de presentar, impulsar e avaliar a actividade, e valorizará o uso

adecuado do portugués por cima do coñecemento do sistema teórico da propia lingua e da mera corrección formal;

isto non significa que teña que ignorar a gramática, mais propor procedementos didácticos que axuden o alumnado a

centrar a súa atención nos aspectos formais da lingua, sempre dentro dunha óptica da lingua como práctica

comunicativa real. Nesta liña, podemos dicir que o profesorado desempeña as seguintes funcións: potenciar a

máxima participación do alumnado, tanto no programa como no desenvolvemento das aulas; propiciar a variedade

no que di respecto dos temas, os materiais, as actividades e a maneira de as realizar; motivar o grupo, activando a

súa curiosidade e interese polo portugués e as súas culturas, e favorecendo a súa implicación no proceso de

aprendizaxe; favorecer a aprendizaxe cooperativa, o coñecemento de estratexias de aprendizaxe e as posibilidades

da auto-aprendizaxe.

Un último elemento moi importante que queremos referenciar é a consideración do erro por parte da docente: os

erros son necesarios e forman parte indispensábel do proceso; o erro é un produto resultante da interlingua de

transición e demostra as diferentes partes ou estadios do proceso polo cal a persoa aprendiz está a pasar; o feito

destas faltas seren elementos inevitábeis e positivos non exclúe que non sexan analizados co fin de que o alumno

reflicta sobre a súa actuación e a mellore.

PAPEL DO ALUMNADO

As aprendices son, dentro deste proxecto, as interesadas na adquisición da lingua portuguesa e no proceso de

aprendizaxe. Son quen ten que desenvolver as competencias, as estratexias e realizar tarefas, actividades e procesos

necesarios á participación eficaz nos acontecementos comunicativos. Consideramos o "aprender a aprender" parte

integral do propio proceso, de forma que as aprendices tomen, progresivamente, consciencia do modo como

aprenden, das opcións que lles son ofrecidas e que mellor lles conveñen.
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Aula Virtual do Centro

Podcast

Audiovisuais (música, filmes, documentais)

Xornais, revistas, folletos...

Libros da biblioteca do centro e/ou outros traídos pola profesora

Cartaces e sinaléctica

Dicionarios de diverso tipo disponibilizados na internet

Outras ferramentas didácticas disponibilizadas na internet

Saídas didácticas

No desenvolvemento deste proxecto didáctico, non utilizaremos un manual determinado: de momento, non existe

unha obra (física ou virtual) destas características adecuada ao alumnado galego, que parte dun coñecemento da

lingua portuguesa superior, nalgunhas áreas, do que se logra con calquera manual de portugués para estranxeiros

dos niveis elementares. Esta é a razón da flexibilidade dos contidos que serán susceptíbeis de se adaptaren á

experiencia e avanzo do alumnado. A docente distribuirá material con contidos mínimos para o alumnado acompañar

as aulas, ben en copias, ben por medios virtuais (aula virtual da escola) ou servíndose de ambos os recursos.

A seguir, algúns dos numerosos recursos habituais de consulta para profesorado e, nalgúns casos, para o alumnado:

- Dicionarios

Varios: Dicionário Espanhol-Português / Português-Espanhol. Porto Editora, 2017.

Varios: Dicionário da Língua Portuguesa. Porto Editora, 2018.

Varios: Dicionário Ilustrado ¿ Português. Dicionário de Português Língua não Materna. Porto Editora, 2017

Varios: Dicionário Visual Através. Através Ed., 2019.

- Dicionarios on-line

a) Dicionarios Monolingües:

www.priberam.pt

Portugués europeo. Excelente ferramenta con dicionarios, correctores, conxugadores, etc.

www.infopedia.pt
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Dicionario mono e multilingüe disponibilizado pola Porto Editora

http://www.estraviz.org/

Dicionario on-line da variedade galega do portugués.

http://michaelis.uol.com.br/

Variedade brasileira.

http://www.dicionariodoaurelio.com/

Variedade brasileira.

b) Dicionarios bilingües:

www.wordreference.com

Inclúe información de Portugal e do Brasil. Mostra numerosas solucións

www.infopedia.pt

Ao clicar en "22 dicionarios" ábrese un menú con dicionarios de todo tipo. Nos bilingües, ten menos información do

que o WordReference, mais neste caso as equivalencias corresponden ao portugués europeo.

c) Linguaxe informal:

http://www.dicionarioinformal.com.br/

Este dicionario inclúe vocabulario informal que ás veces non consta nos anteriormente referidos.

- Manuais e outros textos

Bacelar, Luísa e Junqueira, Sónia: Falas Português. Iniciação ao Português Língua não Materna (Níveis A1-A2 juvenil).

Porto Editora, 2017.

Bayan Ferreira, Ana Maria e Bayan, Helena José: Na onda do português (1 e 2). Lidel, 2014.

Bayan Ferreira, Ana Maria e Bayan, Helena José: Na crista da onda (1 e 2). Lidel. 2018

Carmo, Leonete: Olá! Como está? Livro de Textos. Lidel, 2011.

Coelho, Luísa; Oliveira, Carla; Malaca Casteleiro, João: Aprender português (1 e 2), Texto Ed. 2006

Dias, Ana Cristina: Entre nós 1. Método de português para hispanofalantes. Níveis A1/A2. Lidel, 2018.

Lemos, Helena: Português em direto. Lidel, 2013.

Mascarenhas, Lúcia e Santos, Ana Sofia: Tu cá tu lá (A1 e A2). Porto Editora, 2019

Ramos, Elisabete: Portugalizar, Português para galegofalantes. Ed. Xerais de Galicia, 2006

Rente, Sofia: Expressões idiomáticas ilustradas. Lidel, 2013.
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Rodrigues Fagim, Valentim: Do Ñ para o NH. Manual de língua para transitar do galego-castelhano para o galego-

português. Através, 2009.

Rodrigues Fagim, Valentim: Estou a estudar português. Através, 2022.

Silva, Marta: Português atual 1. Textos e exercícios. Lidel, 2011.

Tavares, Ana: Portugués XXI. Nível A1/A2. Lidel, 2018.

Vázquez. Corredoira, Fernando: 101 falares com jeito. Através, 2011.

- Gramáticas

Coimbra, I. e Coimbra, O. M.: Gramática Ativa 1. Lidel, 2011.

Varios: Gramática do português (vols. 1 e 2). Calouste Gulbenkian, 2013.

Varios: Gramática do Português Língua Não Materna, níveis A1 e A2. Porto Editora, 2019.

- Fonética

Espada, F.: Manual de Fonética. Exercícios e explicações. Lidel, 2017.

Malcata, H.: Guia prático de Fonética. Acentuação e pontuação. Lisboa: Lidel, 2011.

- Algunhas Web con ferramentas didácticas

A Nossa Galáxia· Docentes de português na Galiza (Troca-Troca) · Portal Galego da Língua · Instituto Camões · Centro

virtual Camões · Direção-Geral da Educação · Gramática Universal · Ciberdúvidas da Língua Portuguesa · Ciberescola

da Língua Portuguesa · Maos · Portal das Escolas · Plano Nacional de Leitura · Observatório da Língua portuguesa ·

Portal da Língua Portuguesa · Portal do Professor de Português Língua Estrangeira / Língua Não Materna · Fundação

Calouste-Gulbenkian · Deusmelivro · O leme · Forvo · SeguraNet · Fonologia.org

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Segundo as directrices da Lei 3/2020, a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado do bacharelato será
continua, formativa e integradora.

A avaliación inicial realizarase no inicio do curso para verificar o nivel, as especificidades e as necesidades do

alumnado, co fin de orientar adecuadamente o proceso de ensino-aprendizaxe. Para alén de detectar o nivel de

proficiencia en lingua portuguesa, esta prospección inicial visa coñecer tamén o grao xeral de competencia lingüística

e comunicativa e a lingua de uso habitual do alumnado e do seu medio familiar e social.

A avaliación asentará, no relativo á oralidade, na conversa entre profesora e alumnado e, para a comprensión oral,

nunha comprensión oral simple. Para a comprensión escrita, realizarase tamén algún exercicio elemental, con

preguntas de escolla múltipla, ou ben unha breve redacción.
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

20

UD 2

16

UD 3

16

UD 4

16

UD 5

16

UD 6

16

Total

100

Proba
escrita 80 80 80 80 80 80 80

Táboa de
indicadores 20 20 20 20 20 20 20

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Por un lado, debemos falar da avaliación formativa (informativa): a avaliación formativa será aplicada ao longo de

cada avaliación de tres maneiras: avaliación continuada informativa, auto-avaliación informativa e co-avaliación

informativa. Por outro lado, falaremos da avaliación cualificativa-sumativa: isto é, en cada avaliación realizarase unha

avaliación cualificativa, o mesmo que nas convocatorias extraordinarias.

A avaliación debe ser percibida non só como un instrumento para verificar e valorar o grao de competencia

comunicativa do alumnado, senón tamén como unha ferramenta que ofrece información e permite reflectir sobre

todo o proceso de ensino-aprendizaxe.

A avaliación continua será feita pola profesora, fundamentalmente e, nalgúns casos, polo alumnado (auto-avaliación

e co-avaliación).

Na avaliación cualificativa-sumativa usaremos estes instrumentos:

a) Produtos

- Pequenos testes, tarefas, actividades e exercicios de aula.

- Interacción oral con profesorado e con colegas, real ou de simulación (falar de gustos, pedir...),

- Debates, exposicións orais...

- Proxectos e traballos colaborativos ou individuais, composicións, comprensións orais e escritas, actividades de

expresión oral e escrita, lecturas realizadas puntualmente.

b) Observación

- Vontade de aprender; progresión e avances.

- Participación e colaboración.

-Actitude. Respecto polo profesorado, por colegas e polas demais persoas integrantes da comunidade educativa.

Criterios de cualificación:
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- Asistencia á aula con puntualidade e co material necesario para traballar (caderno propio e/ou material entregado

pola profesora, bolígrafo etc).

c) Probas

Dúas en cada avaliación, considerando as diferentes habilidades (comprensión / expresión escrita; comprensión oral e

expresión oral) con adecuación aos bloques de contidos.

É importante considerar que, en todos os bloques de contidos, se avaliará a actitude do alumnado, o interese,

respecto, puntualidade, o traballo na aula, TPC, material etc.

Tamén é preciso considerar que, a pesar de cada unidade presentar contidos novos e tratándose dunha lingua, os

coñecementos previos non se poden esquecer. Serán avaliábeis sempre, ao longo do ano lectivo.

A avaliación continua será aplicada en todas as destrezas e, particularmente, na lingua oral (expresión, comprensión

e interacción): non se trata de que a profesora corrixa directamente o alumnado -o que pode provocar que se sinta

cohibido ao se expresar na lingua que está a aprender-; antes ben, debe constituír unha fonte de información

lingüística tanto nos intercambios comunicativos espontáneos coma nos planificados. Cando o alumnado der algúns

erros durante a exposición oral, é importante corrixilos indirectamente a través do feedback correctivo.

Para a cualificación sumativa, en cada avaliación, a profesora considerará,

Co 80% da cualificación:

A media aritmética dos resultados das probas obxectivas para medir o grao de consecución dos contidos exixíbeis en

cada ano, aplicados ás diferentes habilidades: escribir, falar, ler e escoitar. Realizaranse dúas probas en cada

avaliación  que  evidencien  o  coñecemento  das  diferentes  habilidades:  comprensión/expresión  escrita  e
comprensión/expresión/interacción oral. Sempre adecuadas aos bloques de contidos.

O alumnado poderá, en caso de ausencia xustificada, presentarse ás probas escritas ou proceder á entrega de tarefas

en datas posteriores ás establecidas pola profesora.

Caso se observe o uso de métodos fraudulentos nalgunha das probas, a cualificación será de 0 e a avaliación non

poderá ser aprobada.

Con 20% da cualificación:

O rexistrado nas táboas de indicadores.

Para a obtención da cualificación, utilizaremos o contido das táboas do anexo (a valoración é orientadora; mantendo

as proporcións, pode ser alterada).

É preciso obter un mínimo de 3 puntos de media nas "probas obxectivas", para atinxir o aprobado coa suma de

"produtos" e "observación" contabilizados a través das táboas de indicadores.
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A nota da avaliación final será similar, no xeral, (e non inferior) á da 3ª avaliación, podendo superala até nun punto,

no caso de o alumnado manifestar unha clara tendencia de superación continuada ao longo do ano académico.

Na cualificación final, cando a media aritmética da terceira avaliación non corresponder a números enteiros,

arredondarase para o número inmediatamente superior ou inferior, segundo supere ou sexa inferior ao medio punto.

Na avaliación extraordinaria, a cualificación basearase exclusivamente nunha proba de comprensión / expresión
escrita, de acordo cos bloques de contidos. O resultado constituirá o 100% da nota da avaliación.

Criterios de recuperación:

Dado o carácter progresivo e global do ensino de linguas, non está prevista a realización de exames de recuperación

de avaliacións non superadas. Darase, de calquera maneira, orientacións ao alumnado que o precisar para reforzar as

competencias ou contidos nos que demostraren dificultades, para a súa mellora en avaliacións posteriores.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

A materia pendente doutro curso recupérase co aprobado da materia do ano en curso, caso de acadar un aprobado

no 1º e 2º trimestre. Os mínimos esixíbeis para a obtención dunha avaliación positiva cínguense á adquisición dos

contidos mínimos de cada nivel. No caso de non aprobar, realizarase unha proba na data marcada polo centro para a

recuperación de pendentes. Para aprobar é necesario como mínimo obter cinco puntos.

No caso de alumnado que non continúe matriculado na materia, poderá recuperala mediante un plan de traballo

específico que incluirá probas nas datas oficiais marcadas polo centro para a recuperación de pendentes.

5.4. Procedemento para acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias

Non é de aplicación no 1º curso de bacharelato. O/a alumno/a pode matricularse na materia sen coñecementos
previos.

6. Medidas de atención á diversidade

Cada vez máis contamos nas nosas aulas cun maior número de alumnado con necesidades específicas de apoio

educativo (NEAE). Segundo a lexislación vixente, debemos incluír dentro desta denominación aquel alumnado que:

- Presente dificultades específicas de aprendizaxe.

- Teña trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH).

- Teña altas capacidades intelectuais.

- Se vise obrigado a incorporarse tardiamente ao noso sistema educativo.

- Posúa condicións persoais ou de historia escolar que así o recomenden.
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A diversidade queda tamén reflectida nas diferenzas que presentan alumnas e a alumnos canto a:

- Os seus coñecementos previos.

- As súas ideas e representacións respecto da materia.

- Os seus intereses e expectativas.

- As súas aptitudes.

- Os seus diferentes ritmos de aprendizaxe.

- Os seus diferentes estilos de aprendizaxe.

Na medida das nosas posibilidades, teremos en conta estas diferenzas e trataremos de que todo o alumnado adquira

un nivel de coñecementos e destrezas mínimos ao final e cada curso, procurando dar as oportunidades e os medios

necesarios para compensar os elementos e destrezas non adquiridos no seu momento. Ao mesmo tempo, o

profesorado terá que buscar novas fontes e materiais para satisfacer as necesidades de ampliación daqueles alumnos

que alcancen máis rapidamente os obxectivos fixados. Todo isto compaxinando métodos máis visuais, máis

analíticos... para se adaptar a eses diferentes estilos de aprendizaxe de que falabamos.

Ante un alumno ou alumna que presenta algún tipo de dificultade, pensarase na forma de o/a axudar a superar as

súas dificultades, cobrando especial importancia as actitudes relacionadas coa valoración que o alumnado fai sobre a

súa capacidade de utilizar e entender a lingua. O desenvolvemento dos hábitos de traballo pode contribuír

notabelmente a superar moitas dificultades que se encontran na aprendizaxe da lingua estranxeira.

Consideramos que a aprendizaxe de linguas estranxeiras contribúe á formación educativa do alumnado desde unha

perspectiva global, favorecendo o desenvolvemento da súa personalidade, tendo en conta as distintas capacidades e

ritmos de aprendizaxe, compensando as desigualdades e axudando á integración social.

Sintetizando, os principios básicos para o tratamento co alumnado con NEAE parten da inclusión na aula, da non
discriminación e da igualdade efectiva. Para favorecer o cumprimento destes principios as actividades de aprendizaxe

integradas responderán a tipoloxías e agrupamentos variados, favorecendo en moitos casos os agrupamentos

flexíbeis, e gradadas en dificultade. No caso de que sexa preciso elaboraranse materiais adaptados, así como probas

específicas.

O alumnado con necesidades específicas terá unha adaptación destes instrumentos conforme as súas necesidades.

Basicamente esta adaptación consistirá en:

- Exames escritos máis curtos, con preguntas breves, pechadas, claras e con vocabulario o máis sinxelo posíbel, con

axuda de imaxes sempre que for posíbel. No entanto, estes exames teñen que ir adaptados ao nivel de estudos que

cursa o alumno/a.
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- Deixar máis tempo para a os exames e probas escritas, ser flexíbeis na súa duración e mesmo dividilas en dúas

sesións.

- Cando se observa que os exames escritos fican incompletos, completalos de forma oral.

- En todas as tarefas, permitir erros/diverxencias de rexistro, subliñado de palabras esenciais...

- Sempre que as condicións do grupo/aula o permitan, facer un seguimento o máis individualizado posíbel.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6

ET.1 - Dereitos da infancia X X X X X X

ET.2 - Perspectiva de xénero
e coeducación X X X X X X

ET.3 - Educación dixital e
alfabetización informacional X X X X X X

ET.4 - Aprendizaxe reflexiva e
significativa. Fomentar o
espíritu crítico

X X X X X X

ET.5 - Educación para o
desenvolvemento sustentábel X X X X X X

ET.6 - Fomento da lectura e a
conversa X X X X X X

ET.7 - Educación para a
saúde X X X X X X

Observacións:
Os elementos transversais traballaranse desde todas as áreas, posibilitando e fomentando que o proceso de
ensino-aprendizaxe do alumnado sexa tan completo como sexa posíbel.
Esta materia favorece levar á práctica os elementos transversais básicos (comprensión lectora, expresión oral e
escrita...) e, polo tanto, contribúe poderosamente para o desenvolvemento no alumnado non só no que á
competencia en comunicación lingüística di respecto, mais tamén en relación ás restantes.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Vivenciar a etapa do 1 de novembro desde as accións típicas
da cultura portuguesa

Pão por Deus e Magusto

Vivenciar  esta  etapa  desde  a  perspectiva  da  cultura  dos
países da lusofonía.

Natal e Janeiras

Colaboración  coas  actividades  do  centro,  desde  unha
perspectiva lusófona.

Entrudo

Ligado ao 25 de abril,  data da "Revolução dos Cravos" en
Portugal. Realizarase algunha acción desde o centro.

Día da Liberdade
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Actividade Descrición

Realizarase algunha acción conmemorativa.Día da Língua Portuguesa

Celebración deste día en parcería cos demais departamentos
de linguas do centro.

Día Europeo das Línguas

En parcería con outro alumnado galego, viaxe á Lisboa dos
galegos e galegas.

Saída didáctica a Lisboa

Club  de  conversa  en  portugués.  Iniciativa  apoiada  polo
equipo da Biblioteca do IES. 1 recreo / semana.

Club de conversa

Saída  a  Lugo  para  visitar  a  EOI  e  conversar  sobre
personalidades  da  cultura  lusófona  que  deixaron  algunha
pegada ao seu paso pola cidade (p. ex. José Afonso). Só para
alumnado asistente ao club de conversa.

Saída didáctica a Lugo

Observacións:
En xeral, celebraranse as principais datas conmemorativas coincidentes co período lectivo. Sempre que for
posíbel serán tratadas desde o propio programa curricular e con aproveitamento didáctico.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Tem em conta os planos e projetos educativos do centro.

Tem em conta o tempo disponível para o desenvolvimento da matéria.

Formula os objetivos didáticos de forma que expressem as competências a atingir pelo alunado.

Programa atividades e estratégias em função dos padrões de aprendizagem e das necessidades do alunado.

Planifica as  aulas de modo flexível,  preparando atividades e recursos ajustados à programação de aula e  às
necessidades e aos interesses do alunado.

Estabelece, de forma explícita, os critérios, procedimentos e instrumentos de avaliação.

Coordena com o resto do professorado do departamento e da escola  que possam ter conteúdos afins (Tratamento
Integrado de Línguas).

Programa a matéria tendo em conta os padrões de aprendizagem previstos na normativa legal vigente.

Organiza os conteúdos dando uma visão geral de cada tema (índices, esquemas...)

Relaciona os conceitos novos com os já conhecidos.

Mostra predisposição para esclarecer dúvidas dentro e fora das aulas.

Otimiza o tempo disponível para o desenvolvimento das Unidades Didácticas.

Utiliza as TIC para apoiar os conteúdos nas aulas.

Promove o trabalho cooperativo e mantém uma comunicação fluída com o alunado.
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Desenvolve os conteúdos duma forma estruturada e compreensível para os alunos e as alunas.

Apresenta atividades de grupo e individuais.

Facilita estratégias de aprendizagem (como buscar informação, como resolver problemas etc)

Deteta os conhecimentos prévios a cada tarefa de aprendizagem.

Revê, com frequência, os trabalhos propostos nas aulas e fora delas.

Proporciona informação necessária sobre a resolução das tarefas e como as poder melhorar.

Corrige e explica de forma habitual os trabalhos e as atividades do alunado e dá pautas para a melhora das suas
aprendizagens.

Utiliza sistematicamente procedimentos e instrumentos variados de recolha¿de informação.

Utiliza suficientes critérios de avaliação que atendam de modo equilibrado a avaliação dos diferentes conteúdos e
das competências-chave.

Favorece os processos de autoavaliação e coavaliação.

Propõe  novas  atividades  que  facilitem  a  aquisição  de  objetivos   quando  estes  não  foram  alcançados
suficientemente.

Propõe novas atividades de maior nível quando os objetivos foram alcançados com suficiência.

Informa dos resultados o alunado e as famílias

Proporciona um plano de trabalho ao princípio de cada tarefa.

Utiliza diferentes recursos para introduzir a unidade  (leituras, canções, vídeos, debates, diálogos...)

Relaciona as aprendizagens com aplicações reais ou com a sua funcionalidade.

Informa sobre os progressos atingidos e as dificuldades detetadas.

Relaciona os conteúdos e atividades com os interesses do alunado.

Estimula a participação activa do alunado na aula.

Promove a reflexão sobre os temas tratados.

Durante o ano académico, realizarase unha observación regular da programación e, ao final de cada trimestre,

avaliarase:

A temporalización

Dificultades encontradas

Idoneidade dos recursos

Necesidades detectadas

Resultados conseguidos

Adecuación da metodoloxía aos resultados conseguidos na avaliación

Descrición:
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Valoración dos criterios de cualificación

Con esta finalidade, observarase, regularmente, os diferentes Indicadores de Logro do proceso de ensino, descritos

nesta sección.

Os Indicadores de Logro da Práctica Docente deduciranse dos resultados dunha enquisa ao alumnado para a

Avaliación do Labor Docente, realizada de forma anónima, a través dun formulario virtual.

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Durante o ano académico, realizarase unha observación regular da programación e, ao final de cada trimestre,
avaliarase:

A temporalización

Dificultades encontradas

Idoneidade dos recursos

Necesidades detectadas

Resultados conseguidos

Adecuación da metodoloxía aos resultados conseguidos na avaliación

Valoración dos criterios de cualificación

Con esta finalidade, observarase, regularmente, os diferentes Indicadores de Logro do proceso de ensino, conforme
as táboas elaboradas para tal efecto.

9. Outros apartados

1. CONTRIBUCIÓN DO DEPARTAMENTO AOS PROXECTOS DO CENTRO

É labor do profesorado fomentar a participación do alumnado nos distintos proxectos a desenvolver no centro

educativo. Por iso, desde a materia de 2PLE intentarase facer chegar os proxectos ao alumnado e ao ámbito familiar.

Para isto, a materia participará directamente nos proxectos do centro, concibíndoos como unha parte indivisíbel da

programación e, polo tanto, sendo de obrigatoria participación para o alumnado de 2PLE. É por iso que non se asigna

unha cualificación específica para premiar a participación nos proxectos, senón que as actividades relacionadas cos

proxectos son unha parte máis. Desta maneira contribuímos á normalización desta metodoloxía.
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2. FOMENTO DA LECTURA E TRATAMENTO DAS TIC

-Tratamento e fomento da lectura

A pesar de que o Departamento de Portugués non poña lecturas obrigatorias para os alumnos e alumnas que cursan
esta materia, desde a aula de portugués traballarase o fomento da lectura motivando o noso alumnado tanto dentro
da aula como fóra,  proporcionando información de libros que representen os gustos dos rapaces e rapazas do
instituto en portugués. Farase un uso frecuente da biblioteca do centro, tanto como ambiente de traballo como para o
uso da bibliografía existente en lingua portuguesa.

Neste curso 22-23, o departamento de portugués súmase á iniciativa da biblioteca para o fomento da lectura,
establecendo unha hora de ler semanal en 1ºBAC.

- Tratamento e fomento das TIC

Nesta  materia,  a  Aula  Virtual  do  centro  será  unha  aliada  imprescindíbel,  mais  tamén  outro  tipo  de  recursos
educativos on-line como dicionarios, canles televisivas, centros de ensino do portugués que ofrecen recurso en aberto
etc.

3. ENSINO PRESENCIAL E NON PRESENCIAL

No suposto de ensino semipresencial e/ou non presencial, a profesora determinará as tarefas que o alumnado debe

realizar, esencialmente a través da aula virtual do centro.

Por medio destas plataformas e dos medios telemáticos corporativos establecerase a comunicación entre o alumnado

e as súas familias. O alumnado entregará periodicamente as tarefas solicitadas pola profesora para rexistro da súa

evolución académica. Contémplase e garántese a atención á diversidade do alumnado de xeito individualizado con

propostas de actividades adaptadas. Os contidos mínimos e os estándares imprescindíbeis son os marcados nesta

programación para o ensino presencial.
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