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Introdución 
 
1. O Instituto de Educación Secundaria Arcebispo Xelmírez I é, xunto cos IES Salvador de 
Madariaga (da Coruña), Lucus Augusti (de Lugo), Sánchez Cantón (de Pontevedra) e Otero 
Pedraio (de Ourense), un dos cinco institutos históricos do país, e o segundo máis antigo. 
Creouse en 1845, coincidindo co chamado plan Pidal, é dicir, co Real decreto atendendo a 
necesidade de organizar do modo máis conveniente a instrución pública do reino na parte relativa 
aos ensinos secundario e superior (Gaceta de Madrid, 25 de setembro de 1845). Nos primeiros 
tempos compartiu profesorado e aulas coa universidade. Tivo varias denominacións, e en 1942 
pasou a chamarse Instituto Nacional de Segunda Ensinanza Arcebispo Xelmírez. 

O instituto tivo a súa primeira localización no Pazo de San Xerome, onde actualmente se 
atopa a reitoría da Universidade de Santiago de Compostela. Despois mudouse para a praza de 
Mazarelos –que moita xente aínda coñece como praza do Instituto–, para o edificio que hoxe 
ocupa a Facultade de Filosofía da USC. En 1965 trasladouse para o edificio que desde 1984 
alberga os servizos centrais da Administración da Xunta de Galicia, en San Caetano. A sede 
actual do instituto atópase na avenida das Burgas, no campus Vida da USC, e consta de dous 
edificios: aquel onde se atopan a aula magna, as aulas, os laboratorios, as bibliotecas (a xeral e 
mais a antiga, que posúe un fondo duns 7.000 volumes do antigo Instituto de Santiago), os 
despachos dos departamentos e do equipo directivo, a oficina administrativa, a bedelaría, o 
laboratorio-museo (unha mostra do material científico de segundo ensino do século XIX, que 
contén máis de 450 pezas ou pequenas coleccións que formaron parte do laboratorio de Química 
e dos gabinetes de Física e de Historia Natural do Instituto de Santiago), o arquivo histórico e 
mais a cafetaría; e o edificio onde se atopan o salón de actos e o pavillón de deportes. 
 No instituto cursan os seus estudos ao redor de 950 alumnos (educación secundaria 
obrigatoria, bacharelato, educación secundaria e bacharelato para persoas adultas, e ciclo). Na 
ESO hai tres grupos por curso e no bacharelato catro. No bacharelato ofrécense dúas 
modalidades: a de ciencias e mais a de humanidades e ciencias sociais (cos dous itinerarios de 
humanidades e ciencias sociais). O alumnado procede maioritariamente de familias cun nivel de 
renda medio, con ingresos procedentes do sector terciario. Dous terzos do alumnado é de 
extracción urbana, mentres o resto procede do ámbito rural e de concellos limítrofes. 
 O claustro está composto por uns 85 profesores, que forman parte dos 20 departamentos 
didácticos. O equipo directivo está formado polo director, o vicedirector, a secretaria, o xefe de 
estudos diurnos e mais o xefe de estudos nocturnos. O cadro do persoal de administración e 
servizos está composto por 11 persoas, e existe tamén unha asociación de nais e pais do 
alumnado. O consello escolar está composto polo director, a secretaria, os xefes de estudos, 
sete representantes do profesorado, tres representantes das nais e dos pais do alumnado, catro 
representantes do alumnado, un representante do persoal administrativo e de servizos e un 
representante do Concello de Santiago de Compostela. 
 Para potenciar o uso da lingua galega, o instituto conta cun equipo de dinamización 
lingüística integrado por tres profesores, tres alumnos e un membro do persoal de administración 
e servizos. 
 En canto ás actividades extraescolares, o centro organiza obradoiros voluntarios, que 
teñen lugar polas tardes. A Asociación de Nais e Pais de Alumnos adoita ofrecer actividades 
varias. 
 
2. De acordo coa Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE do 4), modificada por 
última vez pola Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola cal se modifica a Lei orgánica 
2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE do 30), o dominio dunha segunda e mesmo dunha 
terceira lingua estranxeira converteuse nunha prioridade na educación. O alumnado debe poder 
desenvolverse con fluidez polo menos nunha primeira lingua estranxeira. Polo tanto, na ESO e 
no bacharelato, a primeira lingua estranxeira é unha materia obrigatoria, mentres a segunda 
lingua estranxeira é unha materia optativa. Nos cursos 1º a 3º da ESO, a administración 
educativa ten a opción de incluír unha segunda lingua estranxeira entre as materias obrigatorias. 
 No Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo cal se estabelece o currículo 
básico da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015; 
corrección de erros do 1 de maio de 2015), determínase que: 
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• Na educación secundaria obrigatoria: 
- Un dos obxectivos é comprender e expresarse nunha ou en varias linguas 

estranxeiras dun xeito apropiado. 
- A materia de lingua estranxeira é troncal. 
- A materia de segunda lingua estranxeira é específica. 

• No bacharelato: 
- Un dos obxectivos é expresarse con fluidez e corrección nunha ou en varias 

linguas estranxeiras. 
- A materia de lingua estranxeira é troncal. 
- A materia de segunda lingua estranxeira é específica. 

No real decreto tamén se describen polo miúdo as materias de lingua estranxeira e 
segunda lingua estranxeira: 

• Lingua estranxeira: 
- Preséntanse dun xeito esquemático os contidos, os criterios de avaliación e os 

estándares de aprendizaxe avaliábeis que conforman o currículo básico da 
materia. Os contidos, os criterios e os estándares están organizados en catro 
grandes bloques: comprensión de textos orais, produción de textos orais, 
comprensión de textos escritos e produción de textos escritos. 

- Especifícanse os contidos sintáctico-discursivos da materia de Alemán. 

• Segunda lingua estranxeira: 
Preséntanse dun xeito esquemático os criterios de avaliación e os estándares de 
aprendizaxe avaliábeis que conforman o currículo básico da materia. Os criterios e 
os estándares están organizados en catro grandes bloques: comprensión de textos 
orais, produción de textos orais, comprensión de textos escritos e produción de 
textos escritos. 

O real decreto, que ten carácter de norma básica, foi desenvolvido polo Decreto 86/2015, 
do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29), onde se afonda na devandita 
descrición, tanto para a primeira como para a segunda lingua estranxeira: 

• Preséntanse dun xeito esquemático os obxectivos, os contidos, os criterios de 
avaliación, os estándares de aprendizaxe e mais as competencias clave que 
conforman o currículo da materia. Os contidos, os criterios de avaliación, os 
estándares de aprendizaxe e mais as competencias clave están organizados en 
cinco grandes bloques: comprensión de textos orais, produción de textos orais, 
comprensión de textos escritos, produción de textos escritos e coñecemento da 
lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 

• Especifícanse os contidos sintáctico-discursivos da materia de Alemán. 
 
3. O incremento das relacións internacionais por motivos educativos, laborais, profesionais, 
culturais, turísticos e de acceso aos medios de comunicación, entre outros, fai que o 
coñecemento de linguas estranxeiras sexa unha necesidade crecente na sociedade actual. 
Ademais, o desenvolvemento de novas tecnoloxías converte as linguas estranxeiras nun 
instrumento indispensábel para a inserción no mundo laboral e a comunicación en xeral. 

O dominio de linguas estranxeiras implica a posibilidade de acceder a outras culturas, 
costumes e idiosincrasias ao tempo que facilita e fomenta as relacións interpersoais, favorece 
unha formación integral do individuo mediante o desenvolvemento do respecto a outros países, 
aos seus falantes e ás súas culturas, e permite comprender mellor a lingua propia. 

A integración na Unión Europea de países con falantes de linguas diversas tamén fai 
preciso o coñecemento de linguas estranxeiras para facilitar a comunicación entre os membros 
desta ampla comunidade. Neste contexto, recoñécese o papel das linguas estranxeiras como 
elemento clave na construción da identidade europea: unha identidade plurilingüe e multicultural, 
así como un dos factores que favorece a libre circulación de persoas e facilita a cooperación 
cultural, económica, técnica e científica entre os países.  

Todas estas razóns levan a considerar a necesidade de que o alumnado da educación 
secundaria obrigatoria remate os seus estudos co coñecemento de, polo menos, dúas linguas 
diferentes da propia. O alumnado que acceda ao bacharelato debe levar, polo tanto, unha bagaxe 
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de coñecemento da lingua estranxeira que lle permita desenvolverse en situacións habituais de 
comunicación. Nesta etapa é necesario fomentar máis a autonomía do alumnado, xa que as 
necesidades e os intereses de futuro de cada alumno estarán xa perfilados con maior precisión. 
De modo que a aprendizaxe da lingua estranxeira no bacharelato suporá, por unha banda, a 
prolongación e a consolidación do que xa se coñece e, por outra banda, un desenvolvemento de 
capacidades máis especializadas en función dos intereses profesionais e académicos que 
guiarán o futuro laboral do alumno. 

O Consello de Europa insiste na necesidade de que as persoas desenvolvan 
competencias suficientes para relacionarse con outros membros dos países europeos. En 
consecuencia, estima que se lle debe dar un novo pulo ao ensino de idiomas que axude a 
desenvolver a idea de cidadanía europea e recomenda a adquisición dun certo nivel de 
competencia comunicativa en máis dunha lingua estranxeira durante a etapa da educación 
secundaria obrigatoria. Na etapa posterior do bacharelato débense desenvolver aínda máis os 
mecanismos que lle permitan ao alumnado continuar a aprendizaxe de idiomas durante a vida 
adulta. 

Por este motivo, o Consello de Europa estabelece un Marco común europeo de 
referencia para a aprendizaxe, o ensino e a avaliación das linguas, onde indica que, para 
desenvolver progresivamente a competencia comunicativa nunha determinada lingua, o 
alumnado debe ser quen de levar a cabo unha serie de tarefas de comunicación. Estas tarefas 
configuran un conxunto de accións que teñen unha finalidade comunicativa concreta dentro dun 
ámbito específico. Para a súa realización actívase a competencia comunicativa, póñense en 
xogo diversas estratexias e utilízanse diferentes destrezas lingüísticas e discursivas de forma 
contextualizada. Polo tanto, as actividades en que se usa a lingua estranxeira están enmarcadas 
en ámbitos que poden ser de tipo público (todo o relacionado coa interacción social cotiá), persoal 
(as relacións familiares e as prácticas sociais individuais), laboral ou educativo. A competencia 
comunicativa, que se desenvolverá no proceso de realización de tarefas de comunicación, 
incluirá as seguintes subcompetencias: competencia lingüística (elementos semánticos, morfo-
sintácticos e fonolóxicos), competencia pragmática ou discursiva (funcións, actos da fala, 
conversa, etc.) e competencia sociolingüística (convencións sociais, intención comunicativa, 
rexistros, etc.). A competencia estratéxica poderase incluír tamén como subcompetencia da 
competencia comunicativa. 

O alumnado utilizará estratexias de comunicación de forma natural e sistemática coa 
finalidade de facer eficaces os actos de comunicación realizados a través das destrezas 
comunicativas. As destrezas que se desenvolverán serán: produtivas (expresión oral e escrita), 
receptivas (comprensión oral e escrita e interpretación de códigos non verbais) e baseadas sobre 
a interacción ou a mediación. 

Xunto co exposto anteriormente, o proceso de ensino e aprendizaxe de linguas 
estranxeiras contribuirá á formación educativa do alumnado desde unha perspectiva global que 
favoreza o desenvolvemento da súa personalidade, a integración social, as posibilidades de 
acceso a datos de interese, etc. Na etapa educativa do bacharelato, os idiomas utilizaranse 
especialmente para promover a formación intelectual e para acceder a informacións específicas 
propias doutras áreas de coñecemento, que lle permitan ao alumnado estar en contacto cos 
cambios permanentes no saber científico, humanístico e tecnolóxico. 

Deste xeito, a educación secundaria obrigatoria propiciará que os alumnos que hoxe se 
están a formar coñezan formas de vida e de organización social diferentes das nosas, melloren 
a súa capacidade de empatía, diversifiquen as súas canles de información e estabelezan 
relacións caracterizadas pola tolerancia social e cultural, mentres o bacharelato propiciará que o 
avance no coñecemento contribúa a ampliar o horizonte de cada alumno, a que afonde no 
achegamento a formas de vida e de organización social diferentes das nosas, a intercambiar 
opinións sobre problemas que se comparten internacionalmente, a diversificar os seus intereses 
profesionais e a consolidar valores sociais que favorezan o encontro nun mundo onde a 
comunicación internacional está cada vez máis presente. 
 
4. Este documento elabórase de acordo coa seguinte normativa: 

• Artigo 91.1.i) da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE do 4), modificada 
por última vez pola Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola cal se modifica a Lei 
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orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE do 30), que estabelece que entre as 
funcións dos profesores se atopa a da “coordinación das actividades docentes [...] que lles 
sexan encomendadas”. 

• Artigo 3 da Orde do 19 de maio de 2021, da Consellaría de Cultura, Educación e 
Universidade, pola cal se aproba o calendario escolar para o curso 2021-2022 nos centros 
docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 4 de 
xuño), que dispón: “1. Desde o día 1 de setembro de 2021 ata o inicio das clases, [...] os 
departamentos didácticos […], baixo a coordinación e dirección da respectiva xefatura de 
departamento […], dedicaranse a adaptar a programación didáctica das ensinanzas 
correspondentes […] ás […] materias […] integrad[a]s no departamento considerando as 
propostas de mellora recollidas nas memorias de final de curso e a organizar o curso 
escolar. […] 2. Antes do día 15 de setembro de 2021, o profesorado responsable de cada 
departamento […] fará entrega da programación didáctica á xefatura de estudos”. 

• Disposición adicional segunda da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral 
de Educación e Formación Profesional, pola cal se ditan instrucións para o 
desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación 
secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021-2022 (DOG do 30), que 
estabelece: “1. O profesorado dos centros docentes, baixo a coordinación das xefaturas dos 
departamentos didácticos [...], desenvolverá o currículo establecido mediante a 
programación didáctica de cada [...] materia [...] de [...] educación secundaria obrigatoria ou 
bacharelato que teña encomendada na organización docente do centro”. A continuación, a 
mesma disposición detalla os elementos que debe conter a programación didáctica.  
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Educación secundaria obrigatoria 
 
 
1. Os obxectivos 
 
 
1.1. Os obxectivos 
 
Sobre a base do previsto no Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo cal se estabelece 
o currículo básico da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato (BOE do 3 de xaneiro 
de 2015; corrección de erros do 1 de maio de 2015), e no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo 
cal se estabelece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29), fíxanse os seguintes obxectivos da materia de 
Alemán na educación secundaria obrigatoria: 

1. Escoitar e comprender a información xeral e específica de textos orais en distintas 
situacións comunicativas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación dun xeito 
comprensíbel, axeitado e cun certo nivel de autonomía. 

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel axeitado ás capacidades e aos intereses 
do alumnado co fin de extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como 
fonte de pracer e de enriquecemento persoal. 

4. Escribir textos sinxelos con fins diversos sobre distintos temas utilizando recursos 
axeitados de cohesión e coherencia. 

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais 
básicos da lingua alemá en contextos reais de comunicación. 

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de 
aprendizaxe e transferir á lingua alemá coñecementos e estratexias de comunicación 
adquiridas noutras linguas. 

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios dispoñíbeis, incluídas as 
tecnoloxías da información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar 
información oralmente e por escrito. 

8. Valorar a lingua alemá, e mais as linguas en xeral, como instrumento de acceso á 
información, como ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos e como medio de 
comunicación e de entendemento entre as persoas de procedencias, linguas e 
culturas diversas, evitando calquera tipo de discriminación e de estereotipos 
lingüísticos e culturais. 

9. Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprender e 
de usar a lingua alemá. 

10. Coñecer os elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua 
alemá, estabelecer relación entre aspectos culturais deses países e os propios 
rexeitando os estereotipos negativos. 

 
 
1.2. A avaliación inicial 
 
Cómpre coñecer e valorar dun xeito rápido e áxil a situación educativa e emocional do alumnado, 
é dicir, o perfil e as características dominantes dos grupos, particularmente no tocante ao nivel 
de desenvolvemento das competencias clave e ao dominio dos contidos, con especial atención 
ás dificultades e ás necesidades de atención educativa. 
 O alumnado de Alemán do primeiro curso da ESO non ten coñecementos previos da 
materia. Polo tanto, a avaliación inicial terá lugar nos cursos segundo a cuarto, de acordo co 
seguinte deseño: 

• Terá lugar durante as primeiras semanas do curso. 

• Levarase a cabo recorrendo á observación directa. 
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• Realizarase mediante actividades dinámicas, fluídas e pausadas: sensibilización, 
pequenos intercambios orais, interaccións que acheguen información sobre os 
coñecementos, as habilidades e as actitudes. 

• Non se cualificará. 

• Terá carácter orientador e será o punto de referencia para a toma de decisións 
relativas a unha implementación da programación didáctica axeitada ao perfil do 
alumnado. 

• Fornecerá datos que poderán ser compartidos co equipo docente nas xuntas de 
avaliación inicial convocadas polo Departamento de Orientación. 

 
 
1.3. As propostas de mellora 
 
Nas propostas de mellora contidas na memoria académica do curso 2020-2021, entregada o 30 
de xuño de 2021, explícase que a aplicación estrita das normas relativas á COVID-19 por parte 
do profesorado do Departamento de Alemán fixo que a duración das clases diminuíse 
sensibelmente, o cal repercutiu sobre todo nas competencias escrita e oral. O profesorado do 
departamento tamén evitou forzar o ritmo das clases para non contribuír ao desgaste psicolóxico 
do alumnado afectado pola situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. 
 Aínda que a boa disposición do alumnado e mais o uso complementario das clases 
virtuais axudou a paliar en parte a perda de horas lectivas e a lograr que os resultados acadados 
fosen globalmente satisfactorios, o Departamento de Alemán é consciente da necesidade de que 
no curso 2021-2022 se traballen con especial intensidade as destrezas escrita e oral. 
 En consecuencia, os bloques 2 (produción de textos orais) e 4 (produción de textos 
escritos) dos contidos que se detallan para os distintos cursos ao longo desta programación 
didáctica, serán, na medida do posíbel, obxecto dunha especial atención durante o curso 
académico 2021-2022. 
 
 
2. A metodoloxía 
 
No ensino de idiomas, a preocupación central debe ser a de motivar o alumnado para lle facilitar 
a aprendizaxe. Polo tanto, débese variar todo o posíbel a presentación dos contidos. Para iso 
utilízase material diverso, estimulante e orixinal, como, por exemplo, revistas, xornais, películas 
en versión orixinal e subtituladas, gravacións de audio con cancións, con diálogos, con 
narracións, xogos, encrucillados adaptados aos diferentes niveis, libros de exercicios 
gramaticais, etc. 

Recorrerase sobre todo ás actividades en grupo para que os alumnos intenten facer un 
traballo dedutivo das regras gramaticais e ser protagonistas da súa aprendizaxe. Trátase de 
afastarse das exposicións maxistrais por parte do profesorado para favorecer a interacción entre 
os alumnos. En definitiva, preténdese utilizar métodos comunicativos centrados na figura do 
alumno, o que supón un cambio verbo dos métodos máis tradicionais, que se centran na figura 
do profesor e que lle deixan ao alumno pouca marxe para expresarse. Hoxe, o profesor debe ser 
un guía que organiza as clases, explica os conceptos e mais os procedementos a seguir e lles 
deixa aos alumnos unha certa liberdade para traballar con eles. Con todo, é recomendábel contar 
cun método que lles sirva, tanto ao profesor como ao alumno, de base para presentar a materia 
dun xeito ordenado e poder ver as regularidades gramaticais máis facilmente.  

Os estudantes serán así beneficiarios dun método que reflicte as súas necesidades, 
expectativas e intereses, que lles permite avanzar dunha forma sistemática e ordenada, que 
facilita a adquisición da competencia comunicativa e que favorece a participación creativa na 
aprendizaxe. 

A lingua de comunicación na aula é o alemán. A súa introdución, porén, será paulatina. 
Así, irá en aumento entre os cursos 1º a 3º da educación secundaria obrigatoria, e converterase 
na única lingua da aula a partir do 4º curso da educación secundaria obrigatoria e no bacharelato. 
Programaranse actividades que requiran un traballo en parellas ou en grupo, xa que os alumnos 
prefiren falar en grupos pequenos que fronte a toda a clase. Cada grupo ten as súas necesidades 
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particulares, polo que é preciso adaptar e personalizar o curso na media do posible. Por riba das 
diferentes prioridades, os diferentes problemas e as diferentes formas de estudar do alumnado, 
imponse desde o principio unha planificación racional con determinados obxectivos. 

Un completo programa de idiomas debe incluír a atención ao léxico, á gramática, á 
fonética, á sociedade e á cultura. Así, e mediante unha ampla gama de actividades, o alumno 
pode avanzar progresivamente e adquirir as necesarias destrezas receptiva e produtiva. 

Para fomentar a destreza receptiva pódense utilizar diferentes medios: 

• A audición. 

• Os diálogos, as cancións, os vídeos, os exercicios de fonética, etc. 

• A lectura (diálogos, textos orixinais ou adaptados ao nivel, xornais e revistas, etc.). 

• A explicación de contidos léxicos ou gramaticais, v.g., a través da mímica. 

• A reflexión sobre o funcionamento do alemán a través de exercicios gramaticais e de 
vocabulario. 

Tras a fase receptiva, e antes de chegar á fase de produción, convén levar a cabo unha 
fase de memorización e de automatización mediante actividades de repetición, exercicios de 
substitución, etc. Durante a fase de produción, tanto oral como escrita, póñense en marcha 
diferentes procedementos. A práctica lingüística debe ser o máis parecida posíbel á 
comunicación na vida real. Esta é a razón de que salientemos sobre todo o traballo en parellas 
e en grupo, con escenificacións, reproducións de diálogos, etc. Tamén a produción escrita se fai 
de diferentes maneiras: mediante redaccións, resumos, esquemas, artigos, informes, 
comentarios, etc. 

Todo isto supón unha participación activa do alumno, que se percibe como protagonista 
nunha clase na que se utilizan vivencias, experiencias, coñecementos do mundo, intereses e 
sentimentos seus. A aprendizaxe do idioma personalízase e facilítase. O alumno aprende dun 
xeito máis efectivo. 

En definitiva, un curso de idiomas debe ofrecer: 

• Unha implicación directa do alumno. O profesor facilitaralle as ferramentas necesarias 
para que poida lograr unha aprendizaxe significativa, axudaralle a desenvolver as 
súas propias capacidades mediante a activación dos seus coñecementos previos e, 
finalmente, farao partícipe da súa propia aprendizaxe mediante o fomento das 
técnicas de autocorrección, de cocorrección, de autoavaliación e de coavaliación. 

• Un desenvolvemento das distintas facultades lingüistícas. 

• Un material variado no que se incluirá un emprego exhaustivo de material auténtico, 
tanto en textos como en gravacións, que motive todo o alumnado. 

 
 
3. Primeiro curso 
 
 
Primeira lingua estranxeira 
 
Nos dous primeiros cursos da educación secundaria obrigatoria é necesario asentar as bases 
elementais do manexo da lingua alemá e transmitir novas estratexias de aprendizaxe acordes co 
desenvolvemento psicolóxico do alumnado. O obxectivo é que, ao final destes dous cursos, o 
alumnado adquira o nivel A1 do Marco común europeo de referencia para a aprendizaxe, o 
ensino e a avaliación das linguas. 
 
 
3.1. Os contidos 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), dividimos os contidos en cinco bloques: 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais. 

• Bloque 2. Produción de textos orais. 
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• Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

• Bloque 4. Produción de textos escritos. 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 
Os contidos de cada bloque son os recollidos no devandito decreto. 
Cada un destes bloques comprende, para cada conxunto de actividades, os criterios de 

avaliación e mais os estándares de aprendizaxe entre os cales existe unha relación non unívoca 
debido á especial natureza da actividade lingüística. Isto supón que, coa finalidade de avaliar o 
grao de adquisición das diversas competencias necesarias para levar a cabo as accións 
recollidas en cada un dos estándares de aprendizaxe, haberá que aplicar todos os criterios de 
avaliación descritos para a actividade correspondente. Asemade, dos estándares de aprendizaxe 
haberá que derivar os correspondentes contidos competenciais (estratéxicos, socioculturais e 
sociolingüísticos, funcionais, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonolóxicos e ortográficos), 
cuxo grao de consecución se avaliará aplicando os criterios respectivos. 

 
 
3.2. A contribución ao desenvolvemento das competencias clave 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), en cada bloque dos especificados no punto 3.1. e concretados en unidades didácticas no 
punto 3.3. desenvólvense as competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que 
son as recollidas no devandito decreto. 
 A aprendizaxe da lingua alemá como lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento 
das seguintes competencias clave: 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía (CMCT). 

• Competencia dixital (CD). 

• Aprender a aprender (CAA). 

• Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CIEE). 

• Competencias sociais e cívicas (CSC). 

• Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Dadas as características da materia, a CCL é a competencia a de máis peso e presenza. 
Aquí indícanse unicamente as competencias máis representativas á hora de estabelecer 

os estándares de aprendizaxe evaluables, o cal non significa, obviamente, que queden excluídas 
outras competencias. 

A) Competencia en comunicación lingüística: 
É esta a competencia principal a desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 
A aprendizaxe do alemán ten como obxectivos, non só servir como ferramenta de 
comunicación con outros falantes, senón tamén o acceso á información nun ámbito 
lingüístico maior que o da lingua materna. No plano formativo, ademais, serve para 
ampliar os esquemas lingüísticos mentais do alumno, sentando a base para a 
posterior aprendizaxe doutras linguas estranxeiras. Ambos niveis arriba 
mencionados (o informativo e formativo) desenvólvense paralelamente tamén 
noutras competencias que se mencionan a continuación, como son a CAA, a CSC 
e a CCEC, especialmente. 

B) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Cómpre destacar a relación dos procedementos utilizados na aprendizaxe das 
ciencias e a competencia CMCT (formulación de hipótese, verificación; aplicación 
de fórmulas fixas á sintaxe do idioma e posterior sistematización) coa aprendizaxe 
do alemán. En calquera caso, estabelecer vínculos cos coñecementos adquiridos 
na aprendizaxe doutras materias facilita a aprendizaxe do idioma como unha 
materia máis. As matemáticas, a ciencia e a tecnoloxía forman parte da vida cotiá e 
son necesarias para comprendela. A lectura e a comprensión de datos estatísticos 
e de porcentaxes, por exemplo, son necesarios para comprender conversacións 
diarias. 
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C) Competencia dixital: 
Esta competencia está presente en todos os ámbitos e resulta de vital importancia 
na adquisición da lingua estranxeira, dado que abre as portas a un contacto moi real 
e inmediato coa actualidade e a cultura dos países xermanófonos. Por outra banda, 
a rede acumula moitos recursos específicos para a aprendizaxe das linguas 
estranxeiras. Familiarizar o alumnado con todos estes recursos é esencial para 
garantir a súa autonomía á hora de afrontar a aprendizaxe para toda a vida que 
supón a aprendizaxe de linguas estranxeiras e mais a autoavaliación necesaria para 
o seu progreso. 

D) Aprender a aprender: 
É sen dúbida esta una das competencias máis importantes a desenvolver por parte 
do alumnado na súa aprendizaxe da lingua alemá. Por unha banda é imprescindíbel 
sentar as bases para unha posterior aprendizaxe autónoma, dado que o alumno 
pode e debe seguir ampliando coñecementos no futuro, sen mediación dun docente, 
cando conclúa os seus estudos de forma oficial. Por outra banda, as ferramentas 
de autoaprendizaje adquiridas son reutilizábeis na adquisición doutros 
coñecementos. Ademais, o coñecemento dunha lingua estranxeira posibilita o 
acceso a un espectro maior de coñecemento sen intermediarios. 

E) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Algo tan natural como pór en contacto un alumno galego de 12 anos con outro 
xermanófono a 2.000 quilómetros de distancia era hai poucos anos unha grande 
empresa. A aprendizaxe do alemán é unha ferramenta para espertar e satisfacer a 
curiosidade, achegando o que antes era inaccesíbel, ou accesíbel en peores 
condicións. 

F) Competencias sociais e cívicas: 
Grazas á aprendizaxe do alemán, o alumno debe e pode ampliar a súa visión do 
mundo, posto que a capacidade para pensar lingüísticamente doutra forma, así 
como para acceder directamente a outras convencións sociais, subliñan a variedade 
do mundo e as súas relacións, facilitando a empatía con outros individuos. 

G) Conciencia e expresións culturais: 
Resaltar a proximidade entre diferentes falantes e nacionalidades, desmantelar 
clixés e colocar estereotipos nun segundo plano, é necesario para aprender sen 
impedimentos a lingua alemá. Simultaneamente, a aprendizaxe da lingua posibilita 
este mesmo proceso, sendo a cultura e as súas diferentes manifestacións, 
argumento frecuente para explicar non só as tradicións e as convencións dos países 
de fala alemá, senón moitas das características que definen o idioma. Como 
elemento motivador, a aprendizaxe do idioma posibilita o acceso a expresións 
culturais –cine en versión orixinal, música, cultura urbana, historia e arte, 
actualidade– que doutra forma non serían accesíbeis. 

 
 
3.3. A programación didáctica específica por unidades 
 
O material didáctico elixido para traballar na aula é geni@l klick. A1, da editorial Klett-
Langenscheidt, que se compón dun libro do curso, un libro de traballo, un glosario e dous discos 
compactos con diálogos, textos de comprensión oral e cancións. Este material atense ás 
disposicións vixentes e está deseñado para ser utilizado na educación secundaria obrigatoria, 
polo que ten en conta as características e as capacidades do alumnado. O curso propón 
actividades adaptadas aos intereses, ás experiencias e mais ás ambicións do alumnado. 
Traballaranse as leccións 1 a 6 (unidades didácticas 1 a 6). 
 geni@l klick. A1 desenvolve un enfoque didáctico baseado sobre a comunicación e a 
adquisición da competencia comunicativa a través das súas subcompetencias (gramatical, 
discursiva, estratéxica e sociocultural), e considera que a capacidade de comunicarse nunha 
lingua estranxeira é unha necesidade na sociedade contemporánea. Fomenta, de maneira 
dinámica e participativa, todos os aspectos necesarios para o ensino e a aprendizaxe dunha 
lingua estranxeira. É dicir, os usos e as formas de comunicación, a reflexión sobre a lingua e a 
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súa aprendizaxe (lingua oral, lingua escrita, gramática, ortografía, léxico e fonética) e sobre os 
seus aspectos socioculturais. Dáselle valor ao desenvolvemento da autonomía na aprendizaxe 
como medio para implicar o alumno. Promóvese a utilización de estratexias de aprendizaxe, 
deixando que o alumno seleccione as máis axeitadas ao seu propio estilo. 

Outros materiais didácticos que se poderán utilizar durante o curso son: 
A) Lecturas complementarias no marco das actuacións do instituto destinadas ao 

fomento da lectura: Utilizaranse fragmentos fotocopiados de textos que poidan servir 
como punto de partida para a consolidación da comprensión lectora e da expresión 
oral e escrita. A lectura e a posterior discusión sobre estes textos escritos servirán 
para acadar os devanditos obxectivos. 

B) Cine: Está prevista a proxección dunha ou varias películas en alemán. Traballarase 
con didactizacións que permitan aproveitar ao máximo os aspectos lingüísticos das 
obras. 

C) Música: Traballarase na clase con música de grupos que cantan en alemán (Die 
Prinzen, Rammstein, Die Toten Hosen, Xavier Naidoo, etc.) coa finalidade de 
fomentar sobre todo a destreza da comprensión oral. Elixiranse aquelas cancións que 
permitan a realización de múltiples exercicios gramaticais e creativos e que estimulen 
a motivación da clase. 

D) Tecnoloxías da información e da comunicación: Procurarase a realización de 
exercicios individuais e en grupo na aula de informática. Trátase de que o alumnado 
aprenda a navegar por páxinas da internet redactadas en lingua alemá e de que 
seleccione só aquelas informacións que considere importantes para a realización das 
súas tarefas, que consistirán, por exemplo, na busca de notas de prensa actuais e a 
contestación por escrito a preguntas relacionadas cos textos. 

 
 
A unidade didáctica 1 
 

Obxectivos • Ser quen de iniciar e acabar unha conversa: saudar e despedirse 

• Preguntar e pedir información sobre persoas e lugares 

• Ser quen de deletrear en alemán 

• Coñecer e utilizar os números do 0 ao 12 

• Recoñecer e utilizar palabras internacionais 

• Coñecer os tres países de fala alemá europeos 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos. 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante. 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas para saudar, 

presentarse e despedirse 
- Comprensión de información global en textos orais sinxelas de 

diferente tipoloxía: diálogos, canción alfabeto 
- Comprensión de información específica en textos sinxelos 

(números, nomes, lugares) co apio de elementos verbais e non 
verbais 
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• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 

(presentacións) 
- Petición e ofrecemento de información 
- Asociación de palabras internacionais 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos saúdos, as despedidas e as presentacións 
- As palabras internacionais 
- Os interrogativos wer, was e wo 
- A estrutura nas interrogativas e respostas 
- Os números do 0 ao 12 
- O alfabeto en alemán 
- O acento nas palabras 
- As vogais longas e breves 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións saudando e 

presentándose, mostrando respecto cara aos erros e as 
dificultades que poidan ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 
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• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 

(presentacións) 
- Petición e ofrecimiento de información 
- Asociación e uso de palabras internacionais 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos saúdos, as despedidas e as presentacións 
- As palabras internacionais 
- Os interrogativos wer, was e wo 
- A estrutura nas interrogativas e respuestas 
- Os números do 0 ao 12 
- O alfabeto en alemán 
- O acento nas palabras 
- As vogais longas e breves 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas sobre 

presentacións e información musical 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

este conteña (imaxes, títulos, palabras internacionais, números, 
etc.) 

- Comprender a idea xeral e mais os puntos máis relevantes de 
diversos textos escritos, en soporte papel e dixital, de interese 
xeral 

• Funcións comunicativas: 
- Petición e ofrecemento de información 
- Narración de temas sinxelos de interese xeral con palabras 

internacionais 
- Asociación de palabras internacionais 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos saúdos, as despedidas e as presentacións 
- As palabras internacionais 
- Os interrogativos wer, was e wo 
- A estrutura nas interrogativas e respostas 
- Os números do 0 ao 12 
- O alfabeto en alemán 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 
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* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 

(presentacións) 
- Petición e ofrecimiento de información 
- Asociación e uso de palabras internacionais 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos saúdos, as despedidas e as presentacións 
- As palabras internacionais 
- Os interrogativos wer, was e wo 
- A estrutura nas interrogativas e respuestas 
- Os números do 0 ao 12 
- O alfabeto en alemán 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Lugares, personaxes e produtos típicos nos países de fala alemá 

• As palabras internacionais 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Inicia e finaliza os diálogos con fórmulas de saúdo e despedida 

• Pregunta por información básica de persoas ou lugares e responde 
de forma sinxela 

• Coñece o alfabeto en alemán e deletrea 

• Recoñece e usa palabras internacionais 

• Coñece datos culturais e xeográficos sobre Alemaña, Austria e Suíza 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 
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• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: os numerais do 0 ao 12 

• Aprender a aprender: formulación de hipóteses; recoñecer palabras 
internacionais para facilitar a comprensión, a autoavaliación (Das 
kann ich..), estratexias para aprender mellor (cartel con palabras 
internacionais); uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo; uso da 
asertividade na proposta e na aceptación de ideas dentro do grupo, 
favorecendo o diálogo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a datos culturais 
relacionados cos países de fala alemá europeos 

 
 
A unidade didáctica 2 
 

Obxectivos • Pedir e dar información xeral sobre si e sobre outras persoas (idade, 
procedencia, gustos, etc.) 

• Escoitar e comprender de forma global e específica audicións sobre 
mozos alemáns da súa idade e mais unha canción 

• Ler e comprender información en diferentes tipos de textos: mensaxe 
de correo electrónico, canción, diálogos 

• Aprender e manexar vocabulario necesario para informar sobre datos 
persoais, gustos e preferencias, nomes de países 

• Escribir textos sinxelos a partir dun modelo dado 

• Coidar a pronunciación e mais a entonación 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos. 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante. 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas 
- Comprensión de información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión de información específica en textos sinxelos 

(números, nomes, lugares) co apio de elementos verbais e non 
verbais 

- Comprensión de información específica en textos orais sobre 
actividades extraescolares, actividades de lecer, países e 
idiomas, co apoio de elementos verbais e non verbais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Presentación propia e doutras persoas 
- Descrición de actividades, gustos e actividades de lecer 
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- Petición e ofrecemento de información 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co tempo libre e as afeccións, as actividades 

extraescolares, os países e as linguas 
- Os pronomes persoais en singular 
- A conxugación dos verbos singulares en singular 
- Os verbos mögen e sein en singular 
- Os interrogativos was, wo, woher, wie e wer 
- O acento tónico en palabras internacionais e países 
- A entoación na oración 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións actividades de lecer, 

idiomas e lugares de procedencia, mostrando respecto cara aos 
erros e as dificultades que poidan ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente descricións e explicacións de carácter xeral 

sobre actividades de lecer, idiomas e lugares de procedencia 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
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- Presentación propia e doutras persoas 
- Descrición de actividades, gustos e actividades de lecer 
- Petición e ofrecimiento de información 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co tempo libre e as afeccións, as actividades 

extraescolares, os países e as linguas 
- Os pronomes persoais en singular 
- A conxugación dos verbos singulares en singular 
- Os verbos mögen e sein en singular 
- Os interrogativos was, wo, woher, wie e wer 
- O acento tónico en palabras internacionais e países 
- A entoación na oración 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

conteña (imaxes, títulos, números) 
- Comprender a idea xeral e os puntos máis relevantes de diversos 

textos escritos, en soporte papel e dixital, de interese xeral ou 
referidos a contidos de interese xeral para o alumno 

- Inicio da lectura autónoma de textos adaptados relacionados cos 
seus intereses 

• Funcións comunicativas: 
- Presentación propia e doutras persoas 
- Descrición de actividades, gustos e actividades de lecer 
- Petición e ofrecemento de información 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co tempo libre e as afeccións, as actividades 

extraescolares, os países e as linguas 
- Os pronomes persoais en singular 
- A conxugación dos verbos singulares en singular 
- Os verbos mögen e sein en singular 
- Os interrogativos was, wo, woher, wie e wer 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
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* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Iniciarse na realización de intercambios escritos con falantes da 

lingua estranxeira, utilizando soporte papel ou dixital 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Presentación propia e doutras persoas 
- Descrición de actividades, gustos e actividades de lecer 
- Petición e ofrecimiento de información 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co tempo libre e as afeccións, as actividades 

extraescolares, os países e as linguas 
- Os pronomes persoais en singular 
- A conxugación dos verbos singulares en singular 
- Os verbos mögen e sein en singular 
- Os interrogativos was, wo, woher, wie e wer 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • As actividades extraescolares nos colexios alemáns. Semellanzas e 
diferenzas cos galegos 

• As actividades de lecer da mocidade 

• As cidades nos países de lingua alemá 

• Os países europeos. Localización, capitais e linguas oficiais 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• É quen de preguntar a outros sobre datos xerais (nome, idade, 
procedencia, residencia, afeccións e intereses) 

• É quen de presentarse e falar de si mesmo dando información xeral 

• Le e comprende información global e específica en textos escritos 
con diferentes formatos (mensaxe de correo electrónico, canción e 
diálogos) 
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• Comprende datos globais e específicos de audicións sinxelas sobre 
mozos falando de si mesmos 

• Escribe unha mensaxe de correo electrónico, un Steckbrief e unha 
descrición dun cantante alemán coñecido a partir dun modelo dado 

• Coida a pronuncia e a entoación nas súas producións orais 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: uso das novas tecnoloxías como vehículo de 
transmisión de información persoal (mensaxe de correo electrónico) 

• Aprender a aprender: formulación de hipóteses; recoñecer palabras 
internacionais para facilitar a comprensión, a autoavaliación (Das 
kann ich..), estratexias para aprender mellor (cartel con palabras 
internacionais); uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno; 
coñecer e apreciar distintos gustos e afeccións doutros, valorando á 
vez os propios 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo; uso da 
asertividade na proposta e na aceptación de ideas dentro do grupo, 
favorecendo o diálogo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a datos culturais 
relacionados cos países de fala alemá europeos 

 
 
A unidade didáctica 3 
 

Obxectivos • Ser quen de preguntar e responder de forma sinxela sobre aspectos 
habituais no contorno do alumno 

• Coñecer e utilizar vocabulario dentro do contorno escolar 

• Utilizar a negación nas súas producións orais e escritas 

• Comprender de forma global e específica audicións sinxelas 

• Coñecer a orde dos elementos na oración 

• Coñecer a formación de palabras compostas 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios 
- Comprensión de información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión de información específica en textos orais 

relacionados co ámbito escolar co apio de elementos verbais e 
non verbais 
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• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecemento de información sobre persoas e obxectos 
- Expresión da afirmación e da negación 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co material escolar e os obxectos da aula 
- Os artigos determinado e indeterminado en nominativo 
- O artigo negativo kein- en nominativo 
- As oracións interrogativas: Ja-Nein-Fragen e W-Fragen 
- A formación das palabras compostas 
- A orde das palabras na oración 
- A oración enunciativa afirmativa e negativa 
- O acento tónico nas palabras sixelas e compostas 
- La entoación nas interrogativas 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións actividades de lecer, 

idiomas e lugares de procedencia, mostrando respecto cara aos 
erros e as dificultades que poidan ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente descricións 
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- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecimiento de información sobre persoas e obxectos 
- Expresión da afirmación e da negación 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co material escolar e os obxectos da aula 
- Os artigos determinado e indeterminado en nominativo 
- O artigo negativo kein- en nominativo 
- As oracións interrogativas: Ja-Nein-Fragen e W-Fragen 
- A formación das palabras compostas 
- A orde das palabras na oración 
- A oración enunciativa afirmativa e negativa 
- O acento tónico nas palabras sixelas e compostas 
- La entoación nas interrogativas 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

conteña (imaxes, títulos, números, etc.) 
- Comprender a idea xeral e os puntos máis relevantes de diversos 

textos escritos, en soporte papel e dixital, referidos ao ámbito 
escolar 

• Funcións comunicativas: 
- Petición e ofrecemento de información sobre persoas e obxectos 
- Expresión da afirmación e da negación 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co material escolar e os obxectos da aula 
- Os artigos determinado e indeterminado en nominativo 
- O artigo negativo kein- en nominativo 
- As oracións interrogativas: Ja-Nein-Fragen e W-Fragen 
- A formación das palabras compostas 
- A orde das palabras na oración 
- A oración enunciativa afirmativa e negativa 
- A ortografia e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 
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* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecimiento de información sobre persoas e obxectos 
- Expresión da afirmación e da negación 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co material escolar e os obxectos da aula 
- Os artigos determinado e indeterminado en nominativo 
- O artigo negativo kein- en nominativo 
- As oracións interrogativas: Ja-Nein-Fragen e W-Fragen 
- A formación das palabras compostas 
- A orde das palabras na oración 
- A oración enunciativa afirmativa e negativa 
- A ortografia e os signos de puntuación 

Bloque 5 • O material escolar na aula. Semellanzas e diferenzas entre ambas 
culturas 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Pregunta e responde a cuestións sinxelas relacionadas co seu 
contorno habitual 

• Nomea en alemán o seu material escolar 

• Responde de forma negativa a cuestións sinxelas 

• Extrae información global e específica de audicións sinxelas 

• Coida a orde dos elementos da oración nas súas producións 

• Recoñece e utiliza palabras compostas 
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Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Aprender a aprender: selección de información clave para favorecer 
a comprensión; uso de diferentes estratexias de comprensión oral e 
escrita (selección de información xeral ou específica segundo 
conveña; prestar atención a recursos extralingüísticos como fotos, 
imaxes ou sons); consellos para memorizar mellor; a autoavaliación 
(Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo; uso da 
asertividade na proposta e na aceptación de ideas dentro do grupo, 
favorecendo o diálogo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a datos culturais 
relacionados cos países de fala alemá europeos 

 
 
A unidade didáctica 4 
 

Obxectivos • Ser quen de preguntar e responder a cuestións relacionadas co 
contorno escolar (materias, horario,etc.) 

• Describir de forma sinxela o seu horario 

• Comprensión global e específica de audicións sinxelas 

• Lectura e comprensión global e específica de textos escritos falando 
do contorno escolar 

• Lectura de diferentes tipos de texto (narrativo, diálogos, blog de 
internet) 

• Coñecer a formación do plural do substantivo e as súas diferentes 
formas 

• Ser quen de preguntar e dicir a hora de forma oficial e non oficial 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios 
- Comprensión de información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión de información específica en textos orais 

relacionados co ámbito escolar co apio de elementos verbais e 
non verbais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades cotiás 
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- Petición e ofrecemento de información 
- Narración de acontecementos presentes 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas materias, o horario escolar e os días da 

semana 
- Os números cardinais de 1 a 100 
- A hora (oficial e non oficial) 
- O artigo determinado en plural 
- As diferentes formas de plural nos substantivos alemáns 
- Os pronomes interrogativos wann e wie viel/e 
- Os pronomes persoais en plural 
- Os verbos regulares en plural 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre temas 

relacionados co ámbito escolar, as horas e os horarios, mostrando 
respecto cara aos erros e as dificultades que poidan ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente descricións e explicacións relacionadas co 

ámbito escolar 
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- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades cotiás 
- Petición e ofrecimiento de información 
- Narración de acontecementos presentes 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas materias, o horario escolar e os días da 

semana 
- Os números cardinais de 1 a 100 
- A hora (oficial e non oficial) 
- O artigo determinado en plural 
- As diferentes formas de plural nos substantivos alemáns 
- Os pronomes interrogativos wann e wie viel/e 
- Os pronomes persoais en plural 
- Os verbos regulares en plural 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

conteña (imaxes, títulos, números, etc.) 
- Comprender a idea xeral e os puntos máis relevantes de diversos 

textos escritos, en soporte papel e dixital, de interese xeral ou 
referidos a contidos doutras materias 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecimiento de información  
- Narración de acontecementos presentes 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas materias, o horario escolar e os días da 

semana 
- Os números cardinais de 1 a 100 
- A hora (oficial e non oficial) 
- O artigo determinado en plural 
- As diferentes formas de plural nos substantivos alemáns 
- Os pronomes interrogativos wann e wie viel/e 
- Os pronomes persoais en plural 
- Os verbos regulares en plural 
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- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecimiento de información  
- Narración de acontecementos presentes 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas materias, o horario escolar e os días da 

semana 
- Os números cardinais de 1 a 100 
- A hora (oficial e non oficial) 
- O artigo determinado en plural 
- As diferentes formas de plural nos substantivos alemáns 
- Os pronomes interrogativos wann e wie viel/e 
- Os pronomes persoais en plural 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • O colexio en Alemaña (costumes, notas, horarios, materias, sistema, 
etc.). Semellanzas e diferenzas con Galicia 

• Un día escolar. Semellanzas e diferenzas entre Galicia e Alemaña 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Pregunta e responde a cuestións sobre o seu horario escolar e as 
súas materias 
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• Extrae información global e específica de audicións e de textos 
sinxelos sobre o contorno escolar 

• Coñece e utiliza formas de plural de palabras dentro do contorno 
escolar 

• Pregunta e responde que hora é, de forma oficial e non oficial 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: os numerais até o 100; a hora en formato dixital e 
analóxico 

• Competencia dixital: novas formas de comunicarse por escrito: blog 
de internet 

• Aprender a aprender: traballar con tarxetas para memorizar mellor; 
selección de información clave para favorecer a comprensión; uso de 
diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (selección de 
información xeral ou específica segundo conveña; prestar atención a 
recursos extralingüísticos como fotos, imaxes ou sons); consellos 
para memorizar mellor; a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do 
portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: semellanzas e diferenzas entre os 
sistemas escolares alemán e galego 

 
 
A unidade didáctica 5 
 

Obxectivos • Ser quen de preguntar e dar información sobre gustos e preferencias 

• Ser quen de describir mascotas 

• Extraer de forma global e específica información de textos e audicións 

• Redactar textos sinxelos a partir dun modelo dado 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (nomes de animais, cores 
e adxectivos) e estruturas aprendidas (verbos con acusativo) 

• Valorar o sentido lúdico da aprendizaxe: xogo en parellas 

• Practicar a pronuncia mediante trabalinguas 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios 
- Comprensión de información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
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- Comprensión de información específica en textos orais 
relacionados co ámbito escolar co apio de elementos verbais e 
non verbais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades físicas dos animais 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión de gustos e preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos animais e adxectivos para describilos, 

cores e habilidades que teñen 
- As parellas de antónimos 
- Os determinantes posesivos en singular 
- O acusativo dos artigos determinado, indeterminado, posesivo e 

indeterminado negativo 
- Os verbos que rexen acusativo 
- A pronuncia dos trabalinguas 
- A entoación 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre temas cotiáns e 

de interese persoal, mostrando respecto cara aos erros e as 
dificultades que poidan ter os demais 
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- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente descricións e explicacións de carácter xeral 

sobre animais e mascotas 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades físicas dos animais 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión de gustos e preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos animais e adxectivos para describilos, 

cores e habilidades que teñen 
- As parellas de antónimos 
- Os determinantes posesivos en singular 
- O acusativo dos artigos determinado, indeterminado, posesivo e 

indeterminado negativo 
- Os verbos que rexen acusativo 
- A pronuncia dos trabalinguas 
- A entoación 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

conteña (imaxes, títulos, números, etc.) 
- Comprender a idea xeral e os puntos máis relevantes de diversos 

textos escritos, en soporte papel e dixital, de interese xeral ou 
referidos a contidos doutras materias 

- Iniciación á lectura comentada dun texto breve e sinxelo con forma 
teatral 

- Iniciación á lectura autónoma de textos adaptados relacionados 
cos seus intereses 

- Uso da biblioteca (virtual ou non) para obter información 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de calidades físicas dos animais 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión de gustos e preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 
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• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos animais e adxectivos para describilos, 

cores e habilidades que teñen 
- As parellas de antónimos 
- Os determinantes posesivos en singular 
- O acusativo dos artigos determinado, indeterminado, posesivo e 

indeterminado negativo 
- Os verbos que rexen acusativo 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades físicas dos animais 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión de gustos e preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos animais e adxectivos para describilos, 

cores e habilidades que teñen 
- As parellas de antónimos 
- Os determinantes posesivos en singular 
- O acusativo dos artigos determinado, indeterminado, posesivo e 

indeterminado negativo 
- Os verbos que rexen acusativo 
- A ortografía e os signos de puntuación 
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Bloque 5 • As mascotas en Alemaña. Semellanzas e diferenzas con Galicia 

• Trabalinguas alemáns relacionados con palabras de animais 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Describe de forma oral e escrita unha mascota 

• Extrae a información requirida, tanto de textos escritos como de 
audicións 

• Utiliza o vocabulario e a gramática aprendidos 

• Participa de forma activa en xogos e traballos nun grupo pequeno 

• Coida a súa pronuncia practicando trabalinguas 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Aprender a aprender: uso de mindmaps para traballar o vocabulario; 
os trabalinguas como vía para mellorar e practicar a pronuncia; a 
autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno; 
respecto ás normas do xogo 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo; iniciativa 
para achegar ideas no traballo en grupo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a datos culturais 
relacionados cos países de fala alemá europeos: as mascotas en 
Alemaña 

 
 
A unidade didáctica 6 
 

Obxectivos • Facer propostas a outros para quedar e ir a algún sitio 

• Expresar aceptación ou rexeitamento de propostas 

• Ser quen de describir as actividades realizadas decote 

• Expresar preferencias e que se pode facer ou non 

• Extraer de forma global e específica información de textos e audicións 

• Redactar textos sinxelos a partir dun modelo dado 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (actividades cotiás, 
lugares de lecer) e estruturas aprendidos (verbos separábeis, 
preposicións de lugar en acusativo, a negación con nicht e kein) 

• Valorar o sentido lúdico da aprendizaxe: sudoku, canción, xogo en 
parellas 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
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- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas en relación 
coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 

- Comprensión de información global en textos orais de diferente 
tipoloxía 

- Comprensión de información específica en textos orais sobre 
temas relacionados con citas e invitacións entre xente moza e 
lugares de lecer, co apoio de elementos verbais e non verbais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades 
- Petición e ofrecemento de información e invitacións 
- Expresión de aceptación ou rexeitamento, de agrado ou 

desagrado 
- Expresión da vontade 
- Formulación de suxestións e propostas 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos lugares de lecer, o tempo libre e o deporte 
- Os verbos separábeis 
- A negación con nicht e kein- 
- Wechselpräpositionen (só toma de contacto, non con uso 

explícito) 
- O acento tónico nos verbos separábeis 
- A pronuncia: distinción do acento suízo 
- A entonción das oracións 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 



 
Instituto de Educación Secundaria Arcebispo Xelmírez I 
Departamento de Alemán / Fachschaft Deutsch 
 
Programación didáctica 
Curso 2021-2022 
 
 

 37 

* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre temas cotiáns e 

de interese persoal, mostrando respecto cara aos erros e as 
dificultades que poidan ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente narracións e explicacións de carácter xeral 

sobre experiencias e acontecemeentos (citas e invitacións entre 
xente moza, lugares de lecer) 

- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades 
- Petición e ofrecemento de información e invitacións 
- Expresión de aceptación ou rexeitamento, de agrado ou 

desagrado 
- Expresión da vontade 
- Formulación de suxestións e propostas 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos lugares de lecer, o tempo libre e o deporte 
- Os verbos separábeis 
- A negación con nicht e kein- 
- Wechselpräpositionen (só toma de contacto, non con uso 

explícito) 
- O acento tónico nos verbos separábeis 
- A pronuncia: distinción do acento suízo 
- A entonción das oracións 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

conteña (imaxes, títulos, números, etc.) 
- Comprender a idea xeral e os puntos máis relevantes de diversos 

textos escritos, en soporte papel e dixital, relacionados coas citas 
e invitacións entre a xente moza e os lugares de lecer 

- Iniciación á lectura autónoma de textos adaptados relacionados 
cos seus intereses 
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• Funcións comunicativas: 
- Descrición de actividades 
- Petición e ofrecemento de información e invitacións 
- Expresión de aceptación ou rexeitamento, de agrado ou 

desagrado 
- Expresión da vontade 
- Formulación de suxestións e propostas 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos lugares de lecer, o tempo libre e o deporte 
- Os verbos separábeis 
- A negación con nicht e kein- 
- Wechselpräpositionen (só toma de contacto, non con uso 

explícito) 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades 
- Petición e ofrecemento de información e invitacións 
- Expresión de aceptación ou rexeitamento, de agrado ou 

desagrado 
- Expresión da vontade 
- Formulación de suxestións e propostas 
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- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 
do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos lugares de lecer, o tempo libre e o deporte 
- Os verbos separábeis 
- A negación con nicht e kein- 
- Wechselpräpositionen (só toma de contacto, non con uso 

explícito) 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Citas e invitacións entre xente moza. Comparación entre as culturas 
alemá e galega 

• Comparación entre as culturas alemá e galega 

• Sitios e lugares de lecer habituais entre a xente moza 

• Distinción do acento suízo (canción) 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• É quen de proporlle a alguén quedar para ir a algún sitio 

• É quen de aceptar ou rexeitar propostas que lle fan os demais 

• Describe de forma sinxela as actividades que realiza decote 

• Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

• Participa e colabora nos xogos e nas actividades nun grupo pequeno 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática: incorporación das horas nas súas 
producións 

• Aprender a aprender: selección de información clave para favorecer 
a comprensión; uso de diferentes estratexias de comprensión oral e 
escrita (selección de información xeral ou específica segundo 
conveña, prestar atención a recursos extralingüísticos como fotos, 
imaxes ou sons); a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a datos culturais 
relacionados cos países de fala alemá europeos 

 
 
3.4. A temporalización dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os bloques de cada unidade didáctica especificados no punto 3.3. desenvolven as 
competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que son as recollidas no devandito 
decreto. Para a distribución temporal da materia no primeiro curso terase en conta a dificultade 
dos distintos temas a desenvolver. Así, o número de horas dedicadas a cada unidade didáctica 
dependerá do seu nivel de dificultade e mais da resposta do grupo. 

En principio, a distribución das seis unidades didácticas ao longo do curso académico 
farase en función das tres avaliacións previstas: 

• No período correspondente á primeira avaliación impartiranse as unidades didácticas 
1 e 2. 

• No período correspondente á segunda avaliación impartiranse as unidades didácticas 
3 e 4. 
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• No período correspondente á avaliación final impartiranse as unidades didácticas 5 e 
6. 

 
 
3.5. A avaliación 
 
Tendo en conta que a adquisición dunha lingua non é un estudo de temas perfectamente illados, 
senón un sistema progresivo de coñecementos encadeados, o Departamento de Alemán opta 
por un sistema de avaliación continua. 

No comezo do ano académico, os alumnos serán informados do xeito en que van ser 
avaliados. Os alumnos tamén serán informados con regularidade sobre a súa situación verbo da 
propia aprendizaxe e verbo dos obxectivos que se espera acadar.  
 
 
3.5.1. Os criterios de avaliación 
 
Teranse en conta os criterios de avaliación previstos no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo 
cal se estabelece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29), que orientarán a elaboración dos diferentes 
exercicios e probas. 
 
 
3.5.2. Os procedementos e instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os estándares de aprendizaxe avaliaranse ao longo do curso mediante a realización de 
varios exercicios e probas orais e escritos. Un exercicio ou unha proba parciais poderán ser 
superados malia suspender os anteriores, porque se entenderá que o alumno acadou o nivel 
esixido cando supere os problemas dos anteriores exercicios ou probas parciais. Alén dos 
resultados obtidos nos exercicios e nas probas, tamén se terán en conta, por unha banda, a 
responsabilidade, a constancia e a capacidade de autoorganización, e, por outra banda, a 
participación enriquecedora na dinámica da aula e o cumprimento das normas de convivencia. 
Este procedemento implica un seguimento detallado do traballo que os alumnos fagan durante o 
curso. 

Os diferentes exercicios e probas que se realicen ao longo do curso serán de: 

• Gramática 

• Vocabulario 

• Comprensión lectora 

• Expresión escrita 

• Comprensión oral 

• Expresión oral 
Para o alumnado con necesidades específicas haberá unha adaptación destes 

instrumentos, que consistirá en: 

• Exercicios e probas escritos máis curtos, con preguntas breves, cerradas, claras e 
con vocabulario o máis sinxelo posíbel. En todo caso, cada exercicio ou proba estará 
adaptado ao nivel de estudos do alumno. 

• Unha maior duración e flexibilidade dos exercicios e probas escritos, incluída a 
posibilidade de dividilos en dúas sesións. 

• A posibilidade de completar os exercicios e probas escritos de forma oral cando 
fiquen incompletos. 

Aos exercicios e probas escritos terán acceso exclusivamente os seus autores e mais os 
profesores do Departamento de Alemán. Non se autorizará facer fotocopia destes documentos, 
que serán arquivados no Departamento de Alemán durante cinco anos. En caso de reclamación 
aplicarase o procedemento previsto na normativa vixente. 
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3.5.3. O grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe para superar a materia 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe acredítase coa superación 
dos exercicios ou probas que se realicen ao longo do curso, que dependerá da demostración, 
por parte do alumno, dun nivel de coñecemento suficiente do material didáctico elixido para 
traballar na aula. 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 3.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 3.5.4. (comprensión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 3.5.2. (comprensión 

oral) 

• Bloque 2. Produción de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 3.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 3.5.4. (expresión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 3.5.2. (expresión oral) 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 3.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 3.5.4. (comprensión lectora) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 3.5.2. (comprensión 

lectora) 

• Bloque 4. Produción de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 3.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 3.5.4. (expresión escrita) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 3.5.2. (expresión 

escrita) 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 3.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 3.5.4. (gramática e vocabulario) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 3.5.2. (gramática e 

vocabulario) 
 
 
3.5.4. Os criterios de cualificación 
 
O nivel de logro dos obxectivos previstos exprésase en forma numérica, como resultado de dividir 
entre 7 a seguinte suma: 

Nota dos exercicios e probas de gramática 
+  nota dos exercicios e probas de vocabulario 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión lectora 
+ nota dos exercicios e probas de expresión escrita 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión oral 
+ nota dos exercicios e probas de expresión oral 
+  nota da valoración da responsabilidade (responsabilidade, constancia e capacidade de 

autoorganización) e da participación (participación enriquecedora na dinámica da aula e 
cumprimento das normas de convivencia) 

 Debe terse en conta o seguinte: 

• A nota máxima en cada exercicio ou proba é un 10. 
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• Cada unha das sete notas pondera exactamente igual. 

• A nota de valoración da responsabilidade e da participación outórgase da seguinte 
maneira: 
- Pártese dun 10 ao comezo do trimestre. 
- En cada hora de clase obsérvase se o alumno satisfai as esixencias de: 

▪ Responsabilidade: deberes, controis de vocabulario, material didáctico, 
libreta, axenda, etc. 

▪ Participación: preguntas, respostas, interacción, iniciativa, traballo a maiores, 
puntualidade, concentración, respecto polo profesor e polos compañeiros, 
etc. 

- De non satisfacer algunha das esixencias mencionadas, apúntase a 
correspondente observación. 

- Cada observación apuntada resta, en función da súa importancia, entre 0,25 e 1 
punto da nota inicial de 10. 

• Para superar a materia en cada trimestre, o alumno terá que conseguir unha nota 
mínima de 5. 

• Se a nota media tivese centésimas, redondearase á alza a partir de 0,5. 

• A nota final da avaliación ordinaria de xuño calcularase facendo a media das medias 
obtidas polo alumno nos tres trimestres. 

 
 
Segunda lingua estranxeira 
 
Nos dous primeiros cursos da educación secundaria obrigatoria é necesario asentar as bases 
elementais do manexo da lingua alemá e transmitir novas estratexias de aprendizaxe acordes co 
desenvolvemento psicolóxico do alumnado. O obxectivo é que, ao final destes dous cursos, o 
alumnado adquira o nivel A1 do Marco común europeo de referencia para a aprendizaxe, o 
ensino e a avaliación das linguas. 
 
 
3.6. Os contidos 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), dividimos os contidos en cinco bloques: 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais. 

• Bloque 2. Produción de textos orais. 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

• Bloque 4. Produción de textos escritos. 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 
Os contidos de cada bloque son os recollidos no denvandito decreto. 
Cada un destes bloques comprende, para cada conxunto de actividades, os criterios de 

avaliación e mais os estándares de aprendizaxe entre os cales existe unha relación non unívoca 
debido á especial natureza da actividade lingüística. Isto supón que, coa finalidade de avaliar o 
grao de adquisición das diversas competencias necesarias para levar a cabo as accións 
recollidas en cada un dos estándares de aprendizaxe, haberá que aplicar todos os criterios de 
avaliación descritos para a actividade correspondente. Asemade, dos estándares de aprendizaxe 
haberá que derivar os correspondentes contidos competenciais (estratéxicos, socioculturais e 
sociolingüísticos, funcionais, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonolóxicos e ortográficos), 
cuxo grao de consecución se avaliará aplicando os criterios respectivos. 
 
 
3.7. A contribución ao desenvolvemento das competencias clave 
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De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), en cada bloque dos especificados no punto 3.6. e concretados en unidades didácticas no 
punto 3.8. desenvólvense as competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que 
son as recollidas no devandito decreto. 
 A aprendizaxe da lingua alemá como lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento 
das seguintes competencias clave: 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía (CMCT). 

• Competencia dixital (CD). 

• Aprender a aprender (CAA). 

• Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CIEE). 

• Competencias sociais e cívicas (CSC). 

• Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Dadas as características da materia, a CCL é a competencia a de máis peso e presenza. 
Aquí indícanse unicamente as competencias máis representativas á hora de estabelecer 

os estándares de aprendizaxe evaluables, o cal non significa, obviamente, que queden excluídas 
outras competencias. 

A) Competencia en comunicación lingüística: 
É esta a competencia principal a desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 
A aprendizaxe do alemán ten como obxectivos, non só servir como ferramenta de 
comunicación con outros falantes, senón tamén o acceso á información nun ámbito 
lingüístico maior que o da lingua materna. No plano formativo, ademais, serve para 
ampliar os esquemas lingüísticos mentais do alumno, sentando a base para a 
posterior aprendizaxe doutras linguas estranxeiras. Ambos niveis arriba 
mencionados (o informativo e formativo) desenvólvense paralelamente tamén 
noutras competencias que se mencionan a continuación, como son a CAA, a CSC 
e a CCEC, especialmente. 

B) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Cómpre destacar a relación dos procedementos utilizados na aprendizaxe das 
ciencias e a competencia CMCT (formulación de hipótese, verificación; aplicación 
de fórmulas fixas á sintaxe do idioma e posterior sistematización) coa aprendizaxe 
do alemán. En calquera caso, estabelecer vínculos cos coñecementos adquiridos 
na aprendizaxe doutras materias facilita a aprendizaxe do idioma como unha 
materia máis. As matemáticas, a ciencia e a tecnoloxía forman parte da vida cotiá e 
son necesarias para comprendela. A lectura e a comprensión de datos estatísticos 
e de porcentaxes, por exemplo, son necesarios para comprender conversacións 
diarias. 

C) Competencia dixital: 
Esta competencia está presente en todos os ámbitos e resulta de vital importancia 
na adquisición da lingua estranxeira, dado que abre as portas a un contacto moi real 
e inmediato coa actualidade e a cultura dos países xermanófonos. Por outra banda, 
a rede acumula moitos recursos específicos para a aprendizaxe das linguas 
estranxeiras. Familiarizar o alumnado con todos estes recursos é esencial para 
garantir a súa autonomía á hora de afrontar a aprendizaxe para toda a vida que 
supón a aprendizaxe de linguas estranxeiras e mais a autoavaliación necesaria para 
o seu progreso. 

D) Aprender a aprender: 
É sen dúbida esta una das competencias máis importantes a desenvolver por parte 
do alumnado na súa aprendizaxe da lingua alemá. Por unha banda é imprescindíbel 
sentar as bases para unha posterior aprendizaxe autónoma, dado que o alumno 
pode e debe seguir ampliando coñecementos no futuro, sen mediación dun docente, 
cando conclúa os seus estudos de forma oficial. Por outra banda, as ferramentas 
de autoaprendizaje adquiridas son reutilizábeis na adquisición doutros 
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coñecementos. Ademais, o coñecemento dunha lingua estranxeira posibilita o 
acceso a un espectro maior de coñecemento sen intermediarios. 

E) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Algo tan natural como pór en contacto un alumno galego de 12 anos con outro 
xermanófono a 2.000 quilómetros de distancia era hai poucos anos unha grande 
empresa. A aprendizaxe do alemán é unha ferramenta para espertar e satisfacer a 
curiosidade, achegando o que antes era inaccesíbel, ou accesíbel en peores 
condicións. 

F) Competencias sociais e cívicas: 
Grazas á aprendizaxe do alemán, o alumno debe e pode ampliar a súa visión do 
mundo, posto que a capacidade para pensar lingüísticamente doutra forma, así 
como para acceder directamente a outras convencións sociais, subliñan a variedade 
do mundo e as súas relacións, facilitando a empatía con outros individuos. 

G) Conciencia e expresións culturais: 
Resaltar a proximidade entre diferentes falantes e nacionalidades, desmantelar 
clixés e colocar estereotipos nun segundo plano, é necesario para aprender sen 
impedimentos a lingua alemá. Simultaneamente, a aprendizaxe da lingua posibilita 
este mesmo proceso, sendo a cultura e as súas diferentes manifestacións, 
argumento frecuente para explicar non só as tradicións e as convencións dos países 
de fala alemá, senón moitas das características que definen o idioma. Como 
elemento motivador, a aprendizaxe do idioma posibilita o acceso a expresións 
culturais –cine en versión orixinal, música, cultura urbana, historia e arte, 
actualidade– que doutra forma non serían accesíbeis. 

 
 
3.8. A programación didáctica específica por unidades 
 
O material didáctico elixido para traballar na aula é geni@l klick. A1, da editorial Klett-
Langenscheidt, que se compón dun libro do curso, un libro de traballo, un glosario e dous discos 
compactos con diálogos, textos de comprensión oral e cancións. Este material atense ás 
disposicións vixentes e está deseñado para ser utilizado na educación secundaria obrigatoria, 
polo que ten en conta as características e as capacidades do alumnado. O curso propón 
actividades adaptadas aos intereses, ás experiencias e mais ás ambicións do alumnado. 
Traballaranse as leccións 1 a 6 (unidades didácticas 1 a 6). 
 geni@l klick. A1 desenvolve un enfoque didáctico baseado sobre a comunicación e a 
adquisición da competencia comunicativa a través das súas subcompetencias (gramatical, 
discursiva, estratéxica e sociocultural), e considera que a capacidade de comunicarse nunha 
lingua estranxeira é unha necesidade na sociedade contemporánea. Fomenta, de maneira 
dinámica e participativa, todos os aspectos necesarios para o ensino e a aprendizaxe dunha 
lingua estranxeira. É dicir, os usos e as formas de comunicación, a reflexión sobre a lingua e a 
súa aprendizaxe (lingua oral, lingua escrita, gramática, ortografía, léxico e fonética) e sobre os 
seus aspectos socioculturais. Dáselle valor ao desenvolvemento da autonomía na aprendizaxe 
como medio para implicar o alumno. Promóvese a utilización de estratexias de aprendizaxe, 
deixando que o alumno seleccione as máis axeitadas ao seu propio estilo. 

Outros materiais didácticos que se poderán utilizar durante o curso son: 
A) Lecturas complementarias no marco das actuacións do instituto destinadas ao 

fomento da lectura: Utilizaranse fragmentos fotocopiados de textos que poidan servir 
como punto de partida para a consolidación da comprensión lectora e da expresión 
oral e escrita. A lectura e a posterior discusión sobre estes textos escritos servirán 
para acadar os devanditos obxectivos. 

B) Cine: Está prevista a proxección dunha ou varias películas en alemán. Traballarase 
con didactizacións que permitan aproveitar ao máximo os aspectos lingüísticos das 
obras. 

C) Música: Traballarase na clase con música de grupos que cantan en alemán (Die 
Prinzen, Rammstein, Die Toten Hosen, Xavier Naidoo, etc.) coa finalidade de 
fomentar sobre todo a destreza da comprensión oral. Elixiranse aquelas cancións que 
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permitan a realización de múltiples exercicios gramaticais e creativos e que estimulen 
a motivación da clase. 

D) Tecnoloxías da información e da comunicación: Procurarase a realización de 
exercicios individuais e en grupo na aula de informática. Trátase de que o alumnado 
aprenda a navegar por páxinas da internet redactadas en lingua alemá e de que 
seleccione só aquelas informacións que considere importantes para a realización das 
súas tarefas, que consistirán, por exemplo, na busca de notas de prensa actuais e a 
contestación por escrito a preguntas relacionadas cos textos. 

 
 
A unidade didáctica 1 
 

Obxectivos • Ser quen de iniciar e acabar unha conversa: saudar e despedirse 

• Preguntar e pedir información sobre persoas e lugares 

• Ser quen de deletrear en alemán 

• Coñecer e utilizar os números do 0 ao 12 

• Recoñecer e utilizar palabras internacionais 

• Coñecer os tres países de fala alemá europeos 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos. 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante. 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas para saudar, 

presentarse e despedirse 
- Comprensión de información global en textos orais sinxelas de 

diferente tipoloxía: diálogos, canción alfabeto 
- Comprensión de información específica en textos sinxelos 

(números, nomes, lugares) co apio de elementos verbais e non 
verbais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 

(presentacións) 
- Petición e ofrecemento de información 
- Asociación de palabras internacionais 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos saúdos, as despedidas e as presentacións 
- As palabras internacionais 
- Os interrogativos wer, was e wo 
- A estrutura nas interrogativas e respostas 
- Os números do 0 ao 12 
- O alfabeto en alemán 
- O acento nas palabras 
- As vogais longas e breves 
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Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións saudando e 

presentándose, mostrando respecto cara aos erros e as 
dificultades que poidan ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 

(presentacións) 
- Petición e ofrecimiento de información 
- Asociación e uso de palabras internacionais 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos saúdos, as despedidas e as presentacións 
- As palabras internacionais 
- Os interrogativos wer, was e wo 
- A estrutura nas interrogativas e respuestas 
- Os números do 0 ao 12 
- O alfabeto en alemán 
- O acento nas palabras 
- As vogais longas e breves 
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Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas sobre 

presentacións e información musical 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

este conteña (imaxes, títulos, palabras internacionais, números, 
etc.) 

- Comprender a idea xeral e mais os puntos máis relevantes de 
diversos textos escritos, en soporte papel e dixital, de interese 
xeral 

• Funcións comunicativas: 
- Petición e ofrecemento de información 
- Narración de temas sinxelos de interese xeral con palabras 

internacionais 
- Asociación de palabras internacionais 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos saúdos, as despedidas e as presentacións 
- As palabras internacionais 
- Os interrogativos wer, was e wo 
- A estrutura nas interrogativas e respostas 
- Os números do 0 ao 12 
- O alfabeto en alemán 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
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• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 

(presentacións) 
- Petición e ofrecimiento de información 
- Asociación e uso de palabras internacionais 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos saúdos, as despedidas e as presentacións 
- As palabras internacionais 
- Os interrogativos wer, was e wo 
- A estrutura nas interrogativas e respuestas 
- Os números do 0 ao 12 
- O alfabeto en alemán 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Lugares, personaxes e produtos típicos nos países de fala alemá 

• As palabras internacionais 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Inicia e finaliza os diálogos con fórmulas de saúdo e despedida 

• Pregunta por información básica de persoas ou lugares e responde 
de forma sinxela 

• Coñece o alfabeto en alemán e deletrea 

• Recoñece e usa palabras internacionais 

• Coñece datos culturais e xeográficos sobre Alemaña, Austria e Suíza 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: os numerais do 0 ao 12 

• Aprender a aprender: formulación de hipóteses; recoñecer palabras 
internacionais para facilitar a comprensión, a autoavaliación (Das 
kann ich..), estratexias para aprender mellor (cartel con palabras 
internacionais); uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo; uso da 
asertividade na proposta e na aceptación de ideas dentro do grupo, 
favorecendo o diálogo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a datos culturais 
relacionados cos países de fala alemá europeos 

 
 
A unidade didáctica 2 
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Obxectivos • Pedir e dar información xeral sobre si e sobre outras persoas (idade, 
procedencia, gustos, etc.) 

• Escoitar e comprender de forma global e específica audicións sobre 
mozos alemáns da súa idade e mais unha canción 

• Ler e comprender información en diferentes tipos de textos: mensaxe 
de correo electrónico, canción, diálogos 

• Aprender e manexar vocabulario necesario para informar sobre datos 
persoais, gustos e preferencias, nomes de países 

• Escribir textos sinxelos a partir dun modelo dado 

• Coidar a pronunciación e mais a entonación 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos. 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante. 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas 
- Comprensión de información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión de información específica en textos sinxelos 

(números, nomes, lugares) co apio de elementos verbais e non 
verbais 

- Comprensión de información específica en textos orais sobre 
actividades extraescolares, actividades de lecer, países e 
idiomas, co apoio de elementos verbais e non verbais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Presentación propia e doutras persoas 
- Descrición de actividades, gustos e actividades de lecer 
- Petición e ofrecemento de información 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co tempo libre e as afeccións, as actividades 

extraescolares, os países e as linguas 
- Os pronomes persoais en singular 
- A conxugación dos verbos singulares en singular 
- Os verbos mögen e sein en singular 
- Os interrogativos was, wo, woher, wie e wer 
- O acento tónico en palabras internacionais e países 
- A entoación na oración 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
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* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións actividades de lecer, 

idiomas e lugares de procedencia, mostrando respecto cara aos 
erros e as dificultades que poidan ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente descricións e explicacións de carácter xeral 

sobre actividades de lecer, idiomas e lugares de procedencia 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Presentación propia e doutras persoas 
- Descrición de actividades, gustos e actividades de lecer 
- Petición e ofrecimiento de información 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co tempo libre e as afeccións, as actividades 

extraescolares, os países e as linguas 
- Os pronomes persoais en singular 
- A conxugación dos verbos singulares en singular 
- Os verbos mögen e sein en singular 
- Os interrogativos was, wo, woher, wie e wer 
- O acento tónico en palabras internacionais e países 
- A entoación na oración 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
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- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

conteña (imaxes, títulos, números) 
- Comprender a idea xeral e os puntos máis relevantes de diversos 

textos escritos, en soporte papel e dixital, de interese xeral ou 
referidos a contidos de interese xeral para o alumno 

- Inicio da lectura autónoma de textos adaptados relacionados cos 
seus intereses 

• Funcións comunicativas: 
- Presentación propia e doutras persoas 
- Descrición de actividades, gustos e actividades de lecer 
- Petición e ofrecemento de información 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co tempo libre e as afeccións, as actividades 

extraescolares, os países e as linguas 
- Os pronomes persoais en singular 
- A conxugación dos verbos singulares en singular 
- Os verbos mögen e sein en singular 
- Os interrogativos was, wo, woher, wie e wer 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
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- Iniciarse na realización de intercambios escritos con falantes da 
lingua estranxeira, utilizando soporte papel ou dixital 

- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 
axeitado ao tema e ao contexto 

- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 
(formal e informal) en producións breves e sinxelas 

- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 
puntuación elementais 

- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 
soporte papel ou dixital 

- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 
breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Presentación propia e doutras persoas 
- Descrición de actividades, gustos e actividades de lecer 
- Petición e ofrecimiento de información 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co tempo libre e as afeccións, as actividades 

extraescolares, os países e as linguas 
- Os pronomes persoais en singular 
- A conxugación dos verbos singulares en singular 
- Os verbos mögen e sein en singular 
- Os interrogativos was, wo, woher, wie e wer 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • As actividades extraescolares nos colexios alemáns. Semellanzas e 
diferenzas cos galegos 

• As actividades de lecer da mocidade 

• As cidades nos países de lingua alemá 

• Os países europeos. Localización, capitais e linguas oficiais 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• É quen de preguntar a outros sobre datos xerais (nome, idade, 
procedencia, residencia, afeccións e intereses) 

• É quen de presentarse e falar de si mesmo dando información xeral 

• Le e comprende información global e específica en textos escritos 
con diferentes formatos (mensaxe de correo electrónico, canción e 
diálogos) 

• Comprende datos globais e específicos de audicións sinxelas sobre 
mozos falando de si mesmos 

• Escribe unha mensaxe de correo electrónico, un Steckbrief e unha 
descrición dun cantante alemán coñecido a partir dun modelo dado 

• Coida a pronuncia e a entoación nas súas producións orais 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: uso das novas tecnoloxías como vehículo de 
transmisión de información persoal (mensaxe de correo electrónico) 

• Aprender a aprender: formulación de hipóteses; recoñecer palabras 
internacionais para facilitar a comprensión, a autoavaliación (Das 
kann ich..), estratexias para aprender mellor (cartel con palabras 
internacionais); uso do portfolio 
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• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno; 
coñecer e apreciar distintos gustos e afeccións doutros, valorando á 
vez os propios 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo; uso da 
asertividade na proposta e na aceptación de ideas dentro do grupo, 
favorecendo o diálogo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a datos culturais 
relacionados cos países de fala alemá europeos 

 
 
A unidade didáctica 3 
 

Obxectivos • Ser quen de preguntar e responder de forma sinxela sobre aspectos 
habituais no contorno do alumno 

• Coñecer e utilizar vocabulario dentro do contorno escolar 

• Utilizar a negación nas súas producións orais e escritas 

• Comprender de forma global e específica audicións sinxelas 

• Coñecer a orde dos elementos na oración 

• Coñecer a formación de palabras compostas 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios 
- Comprensión de información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión de información específica en textos orais 

relacionados co ámbito escolar co apio de elementos verbais e 
non verbais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecemento de información sobre persoas e obxectos 
- Expresión da afirmación e da negación 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co material escolar e os obxectos da aula 
- Os artigos determinado e indeterminado en nominativo 
- O artigo negativo kein- en nominativo 
- As oracións interrogativas: Ja-Nein-Fragen e W-Fragen 
- A formación das palabras compostas 
- A orde das palabras na oración 
- A oración enunciativa afirmativa e negativa 
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- O acento tónico nas palabras sixelas e compostas 
- La entoación nas interrogativas 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións actividades de lecer, 

idiomas e lugares de procedencia, mostrando respecto cara aos 
erros e as dificultades que poidan ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente descricións 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecimiento de información sobre persoas e obxectos 
- Expresión da afirmación e da negación 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co material escolar e os obxectos da aula 
- Os artigos determinado e indeterminado en nominativo 
- O artigo negativo kein- en nominativo 
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- As oracións interrogativas: Ja-Nein-Fragen e W-Fragen 
- A formación das palabras compostas 
- A orde das palabras na oración 
- A oración enunciativa afirmativa e negativa 
- O acento tónico nas palabras sixelas e compostas 
- La entoación nas interrogativas 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

conteña (imaxes, títulos, números, etc.) 
- Comprender a idea xeral e os puntos máis relevantes de diversos 

textos escritos, en soporte papel e dixital, referidos ao ámbito 
escolar 

• Funcións comunicativas: 
- Petición e ofrecemento de información sobre persoas e obxectos 
- Expresión da afirmación e da negación 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co material escolar e os obxectos da aula 
- Os artigos determinado e indeterminado en nominativo 
- O artigo negativo kein- en nominativo 
- As oracións interrogativas: Ja-Nein-Fragen e W-Fragen 
- A formación das palabras compostas 
- A orde das palabras na oración 
- A oración enunciativa afirmativa e negativa 
- A ortografia e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
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* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecimiento de información sobre persoas e obxectos 
- Expresión da afirmación e da negación 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co material escolar e os obxectos da aula 
- Os artigos determinado e indeterminado en nominativo 
- O artigo negativo kein- en nominativo 
- As oracións interrogativas: Ja-Nein-Fragen e W-Fragen 
- A formación das palabras compostas 
- A orde das palabras na oración 
- A oración enunciativa afirmativa e negativa 
- A ortografia e os signos de puntuación 

Bloque 5 • O material escolar na aula. Semellanzas e diferenzas entre ambas 
culturas 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Pregunta e responde a cuestións sinxelas relacionadas co seu 
contorno habitual 

• Nomea en alemán o seu material escolar 

• Responde de forma negativa a cuestións sinxelas 

• Extrae información global e específica de audicións sinxelas 

• Coida a orde dos elementos da oración nas súas producións 

• Recoñece e utiliza palabras compostas 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Aprender a aprender: selección de información clave para favorecer 
a comprensión; uso de diferentes estratexias de comprensión oral e 
escrita (selección de información xeral ou específica segundo 
conveña; prestar atención a recursos extralingüísticos como fotos, 
imaxes ou sons); consellos para memorizar mellor; a autoavaliación 
(Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo; uso da 
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asertividade na proposta e na aceptación de ideas dentro do grupo, 
favorecendo o diálogo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a datos culturais 
relacionados cos países de fala alemá europeos 

 
 
A unidade didáctica 4 
 

Obxectivos • Ser quen de preguntar e responder a cuestións relacionadas co 
contorno escolar (materias, horario,etc.) 

• Describir de forma sinxela o seu horario 

• Comprensión global e específica de audicións sinxelas 

• Lectura e comprensión global e específica de textos escritos falando 
do contorno escolar 

• Lectura de diferentes tipos de texto (narrativo, diálogos, blog de 
internet) 

• Coñecer a formación do plural do substantivo e as súas diferentes 
formas 

• Ser quen de preguntar e dicir a hora de forma oficial e non oficial 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios 
- Comprensión de información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión de información específica en textos orais 

relacionados co ámbito escolar co apio de elementos verbais e 
non verbais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades cotiás 
- Petición e ofrecemento de información 
- Narración de acontecementos presentes 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas materias, o horario escolar e os días da 

semana 
- Os números cardinais de 1 a 100 
- A hora (oficial e non oficial) 
- O artigo determinado en plural 
- As diferentes formas de plural nos substantivos alemáns 
- Os pronomes interrogativos wann e wie viel/e 
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- Os pronomes persoais en plural 
- Os verbos regulares en plural 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre temas 

relacionados co ámbito escolar, as horas e os horarios, mostrando 
respecto cara aos erros e as dificultades que poidan ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente descricións e explicacións relacionadas co 

ámbito escolar 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades cotiás 
- Petición e ofrecimiento de información 
- Narración de acontecementos presentes 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas materias, o horario escolar e os días da 

semana 
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- Os números cardinais de 1 a 100 
- A hora (oficial e non oficial) 
- O artigo determinado en plural 
- As diferentes formas de plural nos substantivos alemáns 
- Os pronomes interrogativos wann e wie viel/e 
- Os pronomes persoais en plural 
- Os verbos regulares en plural 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

conteña (imaxes, títulos, números, etc.) 
- Comprender a idea xeral e os puntos máis relevantes de diversos 

textos escritos, en soporte papel e dixital, de interese xeral ou 
referidos a contidos doutras materias 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecimiento de información  
- Narración de acontecementos presentes 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas materias, o horario escolar e os días da 

semana 
- Os números cardinais de 1 a 100 
- A hora (oficial e non oficial) 
- O artigo determinado en plural 
- As diferentes formas de plural nos substantivos alemáns 
- Os pronomes interrogativos wann e wie viel/e 
- Os pronomes persoais en plural 
- Os verbos regulares en plural 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 
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- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecimiento de información  
- Narración de acontecementos presentes 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas materias, o horario escolar e os días da 

semana 
- Os números cardinais de 1 a 100 
- A hora (oficial e non oficial) 
- O artigo determinado en plural 
- As diferentes formas de plural nos substantivos alemáns 
- Os pronomes interrogativos wann e wie viel/e 
- Os pronomes persoais en plural 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • O colexio en Alemaña (costumes, notas, horarios, materias, sistema, 
etc.). Semellanzas e diferenzas con Galicia 

• Un día escolar. Semellanzas e diferenzas entre Galicia e Alemaña 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Pregunta e responde a cuestións sobre o seu horario escolar e as 
súas materias 

• Extrae información global e específica de audicións e de textos 
sinxelos sobre o contorno escolar 

• Coñece e utiliza formas de plural de palabras dentro do contorno 
escolar 

• Pregunta e responde que hora é, de forma oficial e non oficial 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: os numerais até o 100; a hora en formato dixital e 
analóxico 
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• Competencia dixital: novas formas de comunicarse por escrito: blog 
de internet 

• Aprender a aprender: traballar con tarxetas para memorizar mellor; 
selección de información clave para favorecer a comprensión; uso de 
diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (selección de 
información xeral ou específica segundo conveña; prestar atención a 
recursos extralingüísticos como fotos, imaxes ou sons); consellos 
para memorizar mellor; a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do 
portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: semellanzas e diferenzas entre os 
sistemas escolares alemán e galego 

 
 
A unidade didáctica 5 
 

Obxectivos • Ser quen de preguntar e dar información sobre gustos e preferencias 

• Ser quen de describir mascotas 

• Extraer de forma global e específica información de textos e audicións 

• Redactar textos sinxelos a partir dun modelo dado 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (nomes de animais, cores 
e adxectivos) e estruturas aprendidas (verbos con acusativo) 

• Valorar o sentido lúdico da aprendizaxe: xogo en parellas 

• Practicar a pronuncia mediante trabalinguas 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios 
- Comprensión de información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión de información específica en textos orais 

relacionados co ámbito escolar co apio de elementos verbais e 
non verbais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades físicas dos animais 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión de gustos e preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
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- Léxico relacionado cos animais e adxectivos para describilos, 
cores e habilidades que teñen 

- As parellas de antónimos 
- Os determinantes posesivos en singular 
- O acusativo dos artigos determinado, indeterminado, posesivo e 

indeterminado negativo 
- Os verbos que rexen acusativo 
- A pronuncia dos trabalinguas 
- A entoación 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre temas cotiáns e 

de interese persoal, mostrando respecto cara aos erros e as 
dificultades que poidan ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente descricións e explicacións de carácter xeral 

sobre animais e mascotas 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades físicas dos animais 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión de gustos e preferencias 
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- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 
do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos animais e adxectivos para describilos, 

cores e habilidades que teñen 
- As parellas de antónimos 
- Os determinantes posesivos en singular 
- O acusativo dos artigos determinado, indeterminado, posesivo e 

indeterminado negativo 
- Os verbos que rexen acusativo 
- A pronuncia dos trabalinguas 
- A entoación 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

conteña (imaxes, títulos, números, etc.) 
- Comprender a idea xeral e os puntos máis relevantes de diversos 

textos escritos, en soporte papel e dixital, de interese xeral ou 
referidos a contidos doutras materias 

- Iniciación á lectura comentada dun texto breve e sinxelo con forma 
teatral 

- Iniciación á lectura autónoma de textos adaptados relacionados 
cos seus intereses 

- Uso da biblioteca (virtual ou non) para obter información 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de calidades físicas dos animais 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión de gustos e preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos animais e adxectivos para describilos, 

cores e habilidades que teñen 
- As parellas de antónimos 
- Os determinantes posesivos en singular 
- O acusativo dos artigos determinado, indeterminado, posesivo e 

indeterminado negativo 
- Os verbos que rexen acusativo 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 
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* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades físicas dos animais 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión de gustos e preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos animais e adxectivos para describilos, 

cores e habilidades que teñen 
- As parellas de antónimos 
- Os determinantes posesivos en singular 
- O acusativo dos artigos determinado, indeterminado, posesivo e 

indeterminado negativo 
- Os verbos que rexen acusativo 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • As mascotas en Alemaña. Semellanzas e diferenzas con Galicia 

• Trabalinguas alemáns relacionados con palabras de animais 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Describe de forma oral e escrita unha mascota 

• Extrae a información requirida, tanto de textos escritos como de 
audicións 

• Utiliza o vocabulario e a gramática aprendidos 

• Participa de forma activa en xogos e traballos nun grupo pequeno 

• Coida a súa pronuncia practicando trabalinguas 
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Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Aprender a aprender: uso de mindmaps para traballar o vocabulario; 
os trabalinguas como vía para mellorar e practicar a pronuncia; a 
autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno; 
respecto ás normas do xogo 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo; iniciativa 
para achegar ideas no traballo en grupo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a datos culturais 
relacionados cos países de fala alemá europeos: as mascotas en 
Alemaña 

 
 
A unidade didáctica 6 
 

Obxectivos • Facer propostas a outros para quedar e ir a algún sitio 

• Expresar aceptación ou rexeitamento de propostas 

• Ser quen de describir as actividades realizadas decote 

• Expresar preferencias e que se pode facer ou non 

• Extraer de forma global e específica información de textos e audicións 

• Redactar textos sinxelos a partir dun modelo dado 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (actividades cotiás, 
lugares de lecer) e estruturas aprendidos (verbos separábeis, 
preposicións de lugar en acusativo, a negación con nicht e kein) 

• Valorar o sentido lúdico da aprendizaxe: sudoku, canción, xogo en 
parellas 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Comprensión de información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión de información específica en textos orais sobre 

temas relacionados con citas e invitacións entre xente moza e 
lugares de lecer, co apoio de elementos verbais e non verbais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades 
- Petición e ofrecemento de información e invitacións 
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- Expresión de aceptación ou rexeitamento, de agrado ou 
desagrado 

- Expresión da vontade 
- Formulación de suxestións e propostas 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos lugares de lecer, o tempo libre e o deporte 
- Os verbos separábeis 
- A negación con nicht e kein- 
- Wechselpräpositionen (só toma de contacto, non con uso 

explícito) 
- O acento tónico nos verbos separábeis 
- A pronuncia: distinción do acento suízo 
- A entonción das oracións 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre temas cotiáns e 

de interese persoal, mostrando respecto cara aos erros e as 
dificultades que poidan ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
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- Producir oralmente narracións e explicacións de carácter xeral 
sobre experiencias e acontecemeentos (citas e invitacións entre 
xente moza, lugares de lecer) 

- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades 
- Petición e ofrecemento de información e invitacións 
- Expresión de aceptación ou rexeitamento, de agrado ou 

desagrado 
- Expresión da vontade 
- Formulación de suxestións e propostas 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos lugares de lecer, o tempo libre e o deporte 
- Os verbos separábeis 
- A negación con nicht e kein- 
- Wechselpräpositionen (só toma de contacto, non con uso 

explícito) 
- O acento tónico nos verbos separábeis 
- A pronuncia: distinción do acento suízo 
- A entonción das oracións 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

conteña (imaxes, títulos, números, etc.) 
- Comprender a idea xeral e os puntos máis relevantes de diversos 

textos escritos, en soporte papel e dixital, relacionados coas citas 
e invitacións entre a xente moza e os lugares de lecer 

- Iniciación á lectura autónoma de textos adaptados relacionados 
cos seus intereses 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de actividades 
- Petición e ofrecemento de información e invitacións 
- Expresión de aceptación ou rexeitamento, de agrado ou 

desagrado 
- Expresión da vontade 
- Formulación de suxestións e propostas 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
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- Léxico relacionado cos lugares de lecer, o tempo libre e o deporte 
- Os verbos separábeis 
- A negación con nicht e kein- 
- Wechselpräpositionen (só toma de contacto, non con uso 

explícito) 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades 
- Petición e ofrecemento de información e invitacións 
- Expresión de aceptación ou rexeitamento, de agrado ou 

desagrado 
- Expresión da vontade 
- Formulación de suxestións e propostas 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos lugares de lecer, o tempo libre e o deporte 
- Os verbos separábeis 
- A negación con nicht e kein- 
- Wechselpräpositionen (só toma de contacto, non con uso 

explícito) 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Citas e invitacións entre xente moza. Comparación entre as culturas 
alemá e galega 
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• Comparación entre as culturas alemá e galega 

• Sitios e lugares de lecer habituais entre a xente moza 

• Distinción do acento suízo (canción) 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• É quen de proporlle a alguén quedar para ir a algún sitio 

• É quen de aceptar ou rexeitar propostas que lle fan os demais 

• Describe de forma sinxela as actividades que realiza decote 

• Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

• Participa e colabora nos xogos e nas actividades nun grupo pequeno 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática: incorporación das horas nas súas 
producións 

• Aprender a aprender: selección de información clave para favorecer 
a comprensión; uso de diferentes estratexias de comprensión oral e 
escrita (selección de información xeral ou específica segundo 
conveña, prestar atención a recursos extralingüísticos como fotos, 
imaxes ou sons); a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a datos culturais 
relacionados cos países de fala alemá europeos 

 
 
3.9. A temporalización dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os bloques de cada unidade didáctica especificados no punto 3.8. desenvolven as 
competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que son as recollidas no devandito 
decreto. Para a distribución temporal da materia no primeiro curso terase en conta a dificultade 
dos distintos temas a desenvolver. Así, o número de horas dedicadas a cada unidade didáctica 
dependerá do seu nivel de dificultade e mais da resposta do grupo. 

En principio, a distribución das seis unidades didácticas ao longo do curso académico 
farase en función das tres avaliacións previstas: 

• No período correspondente á primeira avaliación impartiranse as unidades didácticas 
1 e 2. 

• No período correspondente á segunda avaliación impartiranse as unidades didácticas 
3 e 4. 

• No período correspondente á avaliación final impartiranse as unidades didácticas 5 e 
6. 

 
 
3.10. A avaliación 
 
Tendo en conta que a adquisición dunha lingua non é un estudo de temas perfectamente illados, 
senón un sistema progresivo de coñecementos encadeados, o Departamento de Alemán opta 
por un sistema de avaliación continua. 

No comezo do ano académico, os alumnos serán informados do xeito en que van ser 
avaliados. Os alumnos tamén serán informados con regularidade sobre a súa situación verbo da 
propia aprendizaxe e verbo dos obxectivos que se espera acadar.  
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3.10.1. Os criterios de avaliación 
 
Teranse en conta os criterios de avaliación previstos no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo 
cal se estabelece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29), que orientarán a elaboración dos diferentes 
exercicios e probas. 
 
 
3.10.2. Os procedementos e instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os estándares de aprendizaxe avaliaranse ao longo do curso mediante a realización de 
varios exercicios e probas orais e escritos. Un exercicio ou unha proba parciais poderán ser 
superados malia suspender os anteriores, porque se entenderá que o alumno acadou o nivel 
esixido cando supere os problemas dos anteriores exercicios ou probas parciais. Alén dos 
resultados obtidos nos exercicios e nas probas, tamén se terán en conta, por unha banda, a 
responsabilidade, a constancia e a capacidade de autoorganización, e, por outra banda, a 
participación enriquecedora na dinámica da aula e o cumprimento das normas de convivencia. 
Este procedemento implica un seguimento detallado do traballo que os alumnos fagan durante o 
curso. 

Os diferentes exercicios e probas que se realicen ao longo do curso serán de: 

• Gramática 

• Vocabulario 

• Comprensión lectora 

• Expresión escrita 

• Comprensión oral 

• Expresión oral 
Para o alumnado con necesidades específicas haberá unha adaptación destes 

instrumentos, que consistirá en: 

• Exercicios e probas escritos máis curtos, con preguntas breves, cerradas, claras e 
con vocabulario o máis sinxelo posíbel. En todo caso, cada exercicio ou proba estará 
adaptado ao nivel de estudos do alumno. 

• Unha maior duración e flexibilidade dos exercicios e probas escritos, incluída a 
posibilidade de dividilos en dúas sesións. 

• A posibilidade de completar os exercicios e probas escritos de forma oral cando 
fiquen incompletos. 

Aos exercicios e probas escritos terán acceso exclusivamente os seus autores e mais os 
profesores do Departamento de Alemán. Non se autorizará facer fotocopia destes documentos, 
que serán arquivados no Departamento de Alemán durante cinco anos. En caso de reclamación 
aplicarase o procedemento previsto na normativa vixente. 
 
 
3.10.3. O grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe para superar a materia 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe acredítase coa superación 
dos exercicios ou probas que se realicen ao longo do curso, que dependerá da demostración, 
por parte do alumno, dun nivel de coñecemento suficiente do material didáctico elixido para 
traballar na aula. 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 3.8. 
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- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 3.10.4. (comprensión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 3.10.2. (comprensión 

oral) 

• Bloque 2. Produción de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 3.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 3.10.4. (expresión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 3.10.2. (expresión 

oral) 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 3.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 3.10.4. (comprensión lectora) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 3.10.2. (comprensión 

lectora) 

• Bloque 4. Produción de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 3.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 3.10.4. (expresión escrita) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 3.10.2. (expresión 

escrita) 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 3.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 3.10.4. (gramática e vocabulario) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 3.10.2. (gramática e 

vocabulario) 
 
 
3.10.4. Os criterios de cualificación 
 
O nivel de logro dos obxectivos previstos exprésase en forma numérica, como resultado de dividir 
entre 7 a seguinte suma: 

Nota dos exercicios e probas de gramática 
+  nota dos exercicios e probas de vocabulario 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión lectora 
+ nota dos exercicios e probas de expresión escrita 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión oral 
+ nota dos exercicios e probas de expresión oral 
+  nota da valoración da responsabilidade (responsabilidade, constancia e capacidade de 

autoorganización) e da participación (participación enriquecedora na dinámica da aula e 
cumprimento das normas de convivencia) 

 Debe terse en conta o seguinte: 

• A nota máxima en cada exercicio ou proba é un 10. 

• Cada unha das sete notas pondera exactamente igual. 

• A nota de valoración da responsabilidade e da participación outórgase da seguinte 
maneira: 
- Pártese dun 10 ao comezo do trimestre. 
- En cada hora de clase obsérvase se o alumno satisfai as esixencias de: 

▪ Responsabilidade: deberes, controis de vocabulario, material didáctico, 
libreta, axenda, etc. 

▪ Participación: preguntas, respostas, interacción, iniciativa, traballo a maiores, 
puntualidade, concentración, respecto polo profesor e polos compañeiros, 
etc. 
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- De non satisfacer algunha das esixencias mencionadas, apúntase a 
correspondente observación. 

- Cada observación apuntada resta, en función da súa importancia, entre 0,25 e 1 
punto da nota inicial de 10. 

• Para superar a materia en cada trimestre, o alumno terá que conseguir unha nota 
mínima de 5. 

• Se a nota media tivese centésimas, redondearase á alza a partir de 0,5. 

• A nota final da avaliación ordinaria de xuño calcularase facendo a media das medias 
obtidas polo alumno nos tres trimestres. 

 
 
4. Segundo curso 
 
 
Primeira lingua estranxeira 
 
Nos dous primeiros cursos da educación secundaria obrigatoria é necesario asentar as bases 
elementais do manexo da lingua alemá e transmitir novas estratexias de aprendizaxe acordes co 
desenvolvemento psicolóxico do alumnado. O obxectivo é que, ao final destes dous cursos, o 
alumnado adquira o nivel A1 do Marco común europeo de referencia para a aprendizaxe, o 
ensino e a avaliación das linguas. 
 
 
4.1. Os contidos 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), dividimos os contidos en cinco bloques: 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais. 

• Bloque 2. Produción de textos orais. 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

• Bloque 4. Produción de textos escritos. 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 
Os contidos de cada bloque son os recollidos no denvandito decreto. 
Cada un destes bloques comprende, para cada conxunto de actividades, os criterios de 

avaliación e mais os estándares de aprendizaxe entre os cales existe unha relación non unívoca 
debido á especial natureza da actividade lingüística. Isto supón que, coa finalidade de avaliar o 
grao de adquisición das diversas competencias necesarias para levar a cabo as accións 
recollidas en cada un dos estándares de aprendizaxe, haberá que aplicar todos os criterios de 
avaliación descritos para a actividade correspondente. Asemade, dos estándares de aprendizaxe 
haberá que derivar os correspondentes contidos competenciais (estratéxicos, socioculturais e 
sociolingüísticos, funcionais, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonolóxicos e ortográficos), 
cuxo grao de consecución se avaliará aplicando os criterios respectivos. 

 
 
4.2. A contribución ao desenvolvemento das competencias clave 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), en cada bloque dos especificados no punto 4.1. e concretados en unidades didácticas no 
punto 4.3. desenvólvense as competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que 
son as recollidas no devandito decreto. 
 A aprendizaxe da lingua alemá como lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento 
das seguintes competencias clave: 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
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• Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía (CMCT). 

• Competencia dixital (CD). 

• Aprender a aprender (CAA). 

• Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CIEE). 

• Competencias sociais e cívicas (CSC). 

• Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Dadas as características da materia, a CCL é a competencia a de máis peso e presenza. 
Aquí indícanse unicamente as competencias máis representativas á hora de estabelecer 

os estándares de aprendizaxe evaluables, o cal non significa, obviamente, que queden excluídas 
outras competencias. 

A) Competencia en comunicación lingüística: 
É esta a competencia principal a desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 
A aprendizaxe do alemán ten como obxectivos, non só servir como ferramenta de 
comunicación con outros falantes, senón tamén o acceso á información nun ámbito 
lingüístico maior que o da lingua materna. No plano formativo, ademais, serve para 
ampliar os esquemas lingüísticos mentais do alumno, sentando a base para a 
posterior aprendizaxe doutras linguas estranxeiras. Ambos niveis arriba 
mencionados (o informativo e formativo) desenvólvense paralelamente tamén 
noutras competencias que se mencionan a continuación, como son a CAA, a CSC 
e a CCEC, especialmente. 

B) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Cómpre destacar a relación dos procedementos utilizados na aprendizaxe das 
ciencias e a competencia CMCT (formulación de hipótese, verificación; aplicación 
de fórmulas fixas á sintaxe do idioma e posterior sistematización) coa aprendizaxe 
do alemán. En calquera caso, estabelecer vínculos cos coñecementos adquiridos 
na aprendizaxe doutras materias facilita a aprendizaxe do idioma como unha 
materia máis. As matemáticas, a ciencia e a tecnoloxía forman parte da vida cotiá e 
son necesarias para comprendela. A lectura e a comprensión de datos estatísticos 
e de porcentaxes, por exemplo, son necesarios para comprender conversacións 
diarias. 

C) Competencia dixital: 
Esta competencia está presente en todos os ámbitos e resulta de vital importancia 
na adquisición da lingua estranxeira, dado que abre as portas a un contacto moi real 
e inmediato coa actualidade e a cultura dos países xermanófonos. Por outra banda, 
a rede acumula moitos recursos específicos para a aprendizaxe das linguas 
estranxeiras. Familiarizar o alumnado con todos estes recursos é esencial para 
garantir a súa autonomía á hora de afrontar a aprendizaxe para toda a vida que 
supón a aprendizaxe de linguas estranxeiras e mais a autoavaliación necesaria para 
o seu progreso. 

D) Aprender a aprender: 
É sen dúbida esta una das competencias máis importantes a desenvolver por parte 
do alumnado na súa aprendizaxe da lingua alemá. Por unha banda é imprescindíbel 
sentar as bases para unha posterior aprendizaxe autónoma, dado que o alumno 
pode e debe seguir ampliando coñecementos no futuro, sen mediación dun docente, 
cando conclúa os seus estudos de forma oficial. Por outra banda, as ferramentas 
de autoaprendizaje adquiridas son reutilizábeis na adquisición doutros 
coñecementos. Ademais, o coñecemento dunha lingua estranxeira posibilita o 
acceso a un espectro maior de coñecemento sen intermediarios. 

E) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Algo tan natural como pór en contacto un alumno galego de 12 anos con outro 
xermanófono a 2.000 quilómetros de distancia era hai poucos anos unha grande 
empresa. A aprendizaxe do alemán é unha ferramenta para espertar e satisfacer a 
curiosidade, achegando o que antes era inaccesíbel, ou accesíbel en peores 
condicións. 

F) Competencias sociais e cívicas: 
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Grazas á aprendizaxe do alemán, o alumno debe e pode ampliar a súa visión do 
mundo, posto que a capacidade para pensar lingüísticamente doutra forma, así 
como para acceder directamente a outras convencións sociais, subliñan a variedade 
do mundo e as súas relacións, facilitando a empatía con outros individuos. 

G) Conciencia e expresións culturais: 
Resaltar a proximidade entre diferentes falantes e nacionalidades, desmantelar 
clixés e colocar estereotipos nun segundo plano, é necesario para aprender sen 
impedimentos a lingua alemá. Simultaneamente, a aprendizaxe da lingua posibilita 
este mesmo proceso, sendo a cultura e as súas diferentes manifestacións, 
argumento frecuente para explicar non só as tradicións e as convencións dos países 
de fala alemá, senón moitas das características que definen o idioma. Como 
elemento motivador, a aprendizaxe do idioma posibilita o acceso a expresións 
culturais –cine en versión orixinal, música, cultura urbana, historia e arte, 
actualidade– que doutra forma non serían accesíbeis. 

 
 
4.3. A programación didáctica específica por unidades 
 
O material didáctico elixido para traballar na aula é geni@l klick. A1, da editorial Klett-
Langenscheidt, que se compón dun libro do curso, un libro de traballo, un glosario e dous discos 
compactos con diálogos, textos de comprensión oral e cancións. Este material atense ás 
disposicións vixentes e está deseñado para ser utilizado na educación secundaria obrigatoria, 
polo que ten en conta as características e as capacidades do alumnado. O curso propón 
actividades adaptadas aos intereses, ás experiencias e mais ás ambicións do alumnado. 
Traballaranse as leccións 7 a 12 (unidades didácticas 1 a 6). 
 geni@l klick. A1 desenvolve un enfoque didáctico baseado sobre a comunicación e a 
adquisición da competencia comunicativa a través das súas subcompetencias (gramatical, 
discursiva, estratéxica e sociocultural), e considera que a capacidade de comunicarse nunha 
lingua estranxeira é unha necesidade na sociedade contemporánea. Fomenta, de maneira 
dinámica e participativa, todos os aspectos necesarios para o ensino e a aprendizaxe dunha 
lingua estranxeira. É dicir, os usos e as formas de comunicación, a reflexión sobre a lingua e a 
súa aprendizaxe (lingua oral, lingua escrita, gramática, ortografía, léxico e fonética) e sobre os 
seus aspectos socioculturais. Dáselle valor ao desenvolvemento da autonomía na aprendizaxe 
como medio para implicar o alumno. Promóvese a utilización de estratexias de aprendizaxe, 
deixando que o alumno seleccione as máis axeitadas ao seu propio estilo. 

Outros materiais didácticos que se poderán utilizar durante o curso son: 
A) Lecturas complementarias no marco das actuacións do instituto destinadas ao 

fomento da lectura: Utilizaranse fragmentos fotocopiados de textos que poidan servir 
como punto de partida para a consolidación da comprensión lectora e da expresión 
oral e escrita. A lectura e a posterior discusión sobre estes textos escritos servirán 
para acadar os devanditos obxectivos. 

B) Cine: Está prevista a proxección dunha ou varias películas en alemán. Traballarase 
con didactizacións que permitan aproveitar ao máximo os aspectos lingüísticos das 
obras. 

C) Música: Traballarase na clase con música de grupos que cantan en alemán (Die 
Prinzen, Rammstein, Die Toten Hosen, Xavier Naidoo, etc.) coa finalidade de 
fomentar sobre todo a destreza da comprensión oral. Elixiranse aquelas cancións 
que permitan a realización de múltiples exercicios gramaticais e creativos e que 
estimulen a motivación da clase. 

D) Tecnoloxías da información e da comunicación: Procurarase a realización de 
exercicios individuais e en grupo na aula de informática. Trátase de que o alumnado 
aprenda a navegar por páxinas da internet redactadas en lingua alemá e de que 
seleccione só aquelas informacións que considere importantes para a realización 
das súas tarefas, que consistirán, por exemplo, na busca de notas de prensa actuais 
e a contestación por escrito a preguntas relacionadas cos textos. 
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A unidade didáctica 1 
 

Obxectivos • Expresar gustos, preferencias e frecuencia de actividades cotiás e no 
tempo de lecer 

• Expresar opinión e gusto sobre a roupa 

• Ser quen de manter un diálogo mercando roupa 

• Extraer de forma global e específica información de textos e audicións 

• Redactar textos sinxelos a partir dun modelo dado: Steckbrief, correos 
electrónicos e diálogos 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (afeccións, datos 
temporais, roupa e repaso das cores) e estruturas aprendidas (verbos 
irregulares, a posición do verbo na oración, enunciar actividades en 
infinitivo, a comparación dos adxectivos gut e gern) 

• Valorar o sentido lúdico da aprendizaxe: xogo en parellas 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos. 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante. 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves en relación coas 

actividades na aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Comprensión de información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión de información específica en textos orais sobre 

temas relacionados con actividades de lecer, tempo libre e a 
compra de roupa, co apoio de elementos verbais e non verbais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades físicas de obxectos (roupa) 
- Asociación de palabras internacionais 
- Narración de actividades habituais 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de gustos, preferencias e os seus contrarios 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con actividades de lecer e tempo libre, 

deportes, compras e roupa 
- Repaso das cores 
- A posición do verbo na oración enunciativa e a súa inversión 
- As formas de comparación de gut e gern 
- A conxugación dos verbos irregulares en singular e plural 
- Las preposiciones temporales: ‘am, um, in den, im, in der…’ 
- Repaso da forma dos artigos determinado e indeterminado en 

acusativo 
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- A estrutura con gefallen e mögen para indicar gustos e 
preferencias 

- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmente no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre temas 

relacionados co lecer, o tempo libre e a compra de roupa, 
mostrando respecto cara aos erros e as dificultades que poidan 
ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente descricións, narracións e explicacións de 

carácter xeral sobre hábitos no tempo libre e no lecer 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades físicas de obxectos (roupa) 
- Narración de actividades habituais 
- Petición e ofrecemento da información 
- Petición de información aos demais 
- Expresión de gustos, preferencias e os seus contrarios 
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- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 
do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con actividades de lecer e tempo libre, 

deportes, compras e roupa 
- Repaso das cores 
- A posición do verbo na oración enunciativa e a súa inversión 
- As formas de comparación de gut e gern 
- A conxugación dos verbos irregulares en singular e plural 
- Las preposiciones temporales: am, um, in den, im, in der, etc. 
- Repaso da forma dos artigos determinado e indeterminado en 

acusativo 
- A estrutura con gefallen e mögen para indicar gustos e 

preferencias 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades na aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

este conteña (imaxes, títulos, palabras internacionais, números, 
etc.) 

- Comprender a idea xeral e mais os puntos máis relevantes de 
diversos textos escritos, en soporte papel e dixital, de interese 
xeral ou referidos a contidos doutras materias 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de calidades físicas de obxectos (roupa) 
- Narración de actividades habituais 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de gustos, preferencias e os seus contrarios 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con actividades de lecer e tempo libre, 

deportes, compras e roupa 
- Repaso das cores 
- A posición do verbo na oración enunciativa e a súa inversión 
- As formas de comparación de gut e gern 
- A conxugación dos verbos irregulares en singular e plural 
- Las preposiciones temporales: am, um, in den, im, in der, etc. 
- Repaso da forma dos artigos determinado e indeterminado en 

acusativo 
- A estrutura con gefallen e mögen para indicar gustos e 

preferencias 
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- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades físicas de obxectos (roupa) 
- Narración de actividades habituais 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de gustos, preferencias e os seus contrarios 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con actividades de lecer e tempo libre, 

deportes, compras e roupa 
- Repaso das cores 
- A posición do verbo na oración enunciativa e a súa inversión 
- As formas de comparación de gut e gern 
- A conxugación dos verbos irregulares en singular e plural 
- Las preposiciones temporales: am, um, in den, im, in der, etc. 
- Repaso da forma dos artigos determinado e indeterminado en 

acusativo 
- A estrutura con gefallen e mögen para indicar gustos e 

preferencias 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Actividades de lecer e tempo libre da mocidade. Semellanzas e 
diferenzas entre Galicia e Alemaña 

• A compra de roupa 
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• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

• Valoración positiva do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Pregunta e responde a cuestións sobre actividades cotiás e no tempo 
de lecer 

• Opina e comunica preferencias verbo de actividades realizadas e da 
compra de roupa 

• Redacta textos sinxelos seguindo un modelo dado 

• Comprende información global e específica de textos e audicións 

• Utiliza os novos elementos lingüísticos adquiridos 

• Participa e colabora nas actividades do grupo pequeno 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: lectura de prezos con decimais 

• Aprender a aprender: traballar con tarxetas para memorizar mellor; 
seleccionar información clave para favorecer a comprensión; uso de 
diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (seleccionar 
información xeral ou específica segundo conveña, prestarlle atención 
aos recursos extralingüísticos); listaxes de palabras; táboas de 
verbos; a autoavaliación (Das kann ich..); uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno; 
respecto polas regras do xogo 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: actividades cotiás e do tempo de 
lecer nos países de fala alemá e comparación coas da cultura galega 

 
 
A unidade didáctica 2 
 

Obxectivos • Ser quen de falar e describir familias e o seu lugar de residencia 
(vivenda) 

• Formular peticións e mandatos mediante o imperativo 

• Extraer de forma global e específica información de textos e audicións 

• Redactar textos sinxelos a partir dun modelo dado 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (familiares, o interior da 
vivenda) e estruturas aprendidas (o imperativo e as preposicións de 
lugar) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos. 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante. 

• Contidos específicos: 
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- Comprensión de mensaxes orais breves en relación coas 
actividades na aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 

- Comprensión de información global en textos orais de diferente 
tipoloxía 

- Comprensión de información específica en textos orais sobre 
temas relacionados con actividades de lecer, tempo libre e a 
compra de roupa, co apoio de elementos verbais e non verbais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición da familia e dos seus membros, a distribución da casa 
- Narración de acontecementos e situacións habituais no presente 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de ordes e mandatos 
- Formulación de peticións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa familia e os seus membros, a distribución 

da casa, adverbios de lugar (arriba, abaixo, etc.) 
- O imperativo 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmente no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre temas 

relacionados coa familia, as relacións familiares e a convivencia, 
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mostrando respecto cara aos erros e as dificultades que poidan 
ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente descricións, narracións e explicacións de 

carácter xeral sobre a familia e a convivencia familiar 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición da familia e dos seus membros, a distribución da casa 
- Narración de acontecementos e situacións habituais no presente 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de ordes e mandatos 
- Formulación de peticións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa familia e os seus membros, a distribución 

da casa, adverbios de lugar (arriba, abaixo, etc.) 
- O imperativo 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades na aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

este conteña (imaxes, títulos, palabras internacionais, números, 
etc.) 

- Comprender a idea xeral e mais os puntos máis relevantes de 
diversos textos escritos, en soporte papel e dixital, referidos á 
familia, ás relacións familiares e á convivencia entre pais e fillos 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición da familia e dos seus membros, a distribución da casa 
- Narración de acontecementos e situacións habituais no presente 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de ordes e mandatos 
- Formulación de peticións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa familia e os seus membros, a distribución 

da casa, adverbios de lugar (arriba, abaixo, etc.) 
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- O imperativo 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición da familia e dos seus membros, a distribución da casa 
- Narración de acontecementos e situacións habituais no presente 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de ordes e mandatos 
- Formulación de peticións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa familia e os seus membros, a distribución 

da casa, adverbios de lugar (arriba, abaixo, etc.) 
- O imperativo 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • A familia e os parentescos familiares. Comparación entre o concepto 
de familia nas culturas alemá e galega 

• A relación e a convivencia entre os pais e os fillos novos 

• A distribución da vivenda. Semellanzas e diferenzas entre Galicia e 
Alemaña 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

• Valoración positiva do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Describe de forma oral e escrita a súa familia e o seu lugar de 
residencia 
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• Fai peticións e mandatos co imperativo 

• Comprende información global e específica de textos e audicións 

• Utiliza os novos elementos lingüísticos nas súas producións 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Aprender a aprender: usar táboas gramaticais; facer mindmaps; 
seleccionar información clave para favorecer a comprensión; uso de 
diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (seleccionar 
información xeral ou específica segundo conveña, prestarlle atención 
aos recursos extralingüísticos); a autoavaliación (Das kann ich..); uso 
do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: a vida familiar no contorno alemán; 
semellanzas e diferenzas entre as culturas galega e alemá 

 
 
A unidade didáctica 3 
 

Obxectivos • Ser quen de facer unha invitación 

• Expresar aceptación ou rexeitamento a invitacións 

• Expresar parabéns ou bos desexos 

• Ser quen de formular unha desculpa ou unha excusa 

• Extraer de forma global e específica información de textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (parabéns, estacións do 
ano, meses, doenzas, partes do corpo) e estruturas aprendidas 
(verbos modais können, müssen e dürfen; pronomes en dativo mir e 
dir; o Präteritum de haben e sein) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios 
- Comprensión de información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión de información específica en textos orais 

relacionados co ámbito escolar co apio de elementos verbais e 
non verbais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Narración de acontecementos presentes, puntuais e habituais 
- Expresión de desexo, simpatía e felicitación 
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- Expresión de intención, posibilidade, deber, autorización e 
prohibición 

- Formulación de desculpas 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos parabéns, os desexos e as convencións 

sociais; os meses, as estacións do ano; as partes do corpo 
- Léxico relacionado coas formas abreviadas de mensaxes de móbil 
- Los verbos modais können, müssen e dürfen 
- O Präteritum de haben e sein 
- O acento tónico 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións actividades de lecer, 

idiomas e lugares de procedencia, mostrando respecto cara aos 
erros e as dificultades que poidan ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente descricións e narracións de carácter xeral 

sobre experiencias e acontecemeentos (invitacións, felicitacións, 
etc.) 

- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 
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• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Narración de acontecementos presentes, puntuais e habituais 
- Expresión de desexo, simpatía e felicitación 
- Expresión de intención, posibilidade, deber, autorización e 

prohibición 
- Formulación de desculpas 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos parabéns, os desexos e as convencións 

sociais; os meses, as estacións do ano; as partes do corpo 
- Léxico relacionado coas formas abreviadas de mensaxes de móbil 
- Los verbos modais können, müssen e dürfen 
- O Präteritum de haben e sein 
- O acento tónico 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

conteña (imaxes, títulos, números, etc.) 
- Comprender a idea xeral e os puntos máis relevantes de diversos 

textos escritos, en soporte papel e dixital, referidos ao ámbito 
escolar 

- Uso da biblioteca (convencional ou virtual) para obter información 

• Funcións comunicativas: 
- Narración de acontecementos presentes, puntuais e habituais 
- Expresión de desexo, simpatía e felicitación 
- Expresión de intención, posibilidade, deber, autorización e 

prohibición 
- Formulación de desculpas 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos parabéns, os desexos e as convencións 

sociais; os meses, as estacións do ano; as partes do corpo 
- Léxico relacionado coas formas abreviadas de mensaxes de móbil 
- Los verbos modais können, müssen e dürfen 
- O Präteritum de haben e sein 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 
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* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Narración de acontecementos presentes, puntuais e habituais 
- Expresión de desexo, simpatía e felicitación 
- Expresión de intención, posibilidade, deber, autorización e 

prohibición 
- Formulación de desculpas 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos parabéns, os desexos e as convencións 

sociais; os meses, as estacións do ano; as partes do corpo 
- Léxico relacionado coas formas abreviadas de mensaxes de móbil 
- Los verbos modais können, müssen e dürfen 
- O Präteritum de haben e sein 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Convencións sociais: desexos, parabéns e invitacións 

• Días festivos e celebracións en Alemaña e comparación con Galicia 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Fai unha invitación de forma oral e escrita 

• Acepta, descúlpase ou rexeita invitacións 

• Felicita ou expresa bos desexos 

• Comprende información específica e global de textos e de audicións 

• Utiliza os novos elementos lingüísticos adquiridos 



 
Instituto de Educación Secundaria Arcebispo Xelmírez I 
Departamento de Alemán / Fachschaft Deutsch 
 
Programación didáctica 
Curso 2021-2022 
 
 

 87 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: elaboración dun calendario de aniversarios 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
o correo electrónico 

• Aprender a aprender: traballar con esquemas a estrutura da oración 
(Satzklammer); desenvolver gráficas de diálogos; selección de 
información clave para favorecer a comprensión; uso de diferentes 
estratexias de comprensión oral e escrita (selección de información 
xeral ou específica segundo conveña; prestar atención a recursos 
extralingüísticos como fotos, imaxes ou sons); consellos para 
memorizar mellor; a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: celebracións habituais nos países 
de fala alemá e comparación coas da cultura galega 

 
 
A unidade didáctica 4 
 

Obxectivos • Ser quen de preguntar e responder sobre a localización dentro da 
cidade 

• Ser quen de falar sobre lugares habituais na cidade 

• Describir un camiño dentro da cidade 

• Extraer información global e específica de textos e audicións 

• Utilizar nas súas producións o novo vocabulario aprendido (lugares 
dentro da cidade e comercios, alimentos, medios de transporte e 
adverbios de dirección) e mais a gramática (preposicións de lugar con 
dativo, a preposición mit cos medios de transporte) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios 
- Comprensión de información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión de información específica en textos orais 

relacionados co ámbito escolar co apio de elementos verbais e 
non verbais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
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- Descrición e localización de lugares e obxectos 
- Petición e ofrecemento de información e indicacións 
- Formulación de suxestións 
- Narración de acontecementos e situacións presentes 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa cidade, os lugares habituais, os 

comercios, os medios de transporte e os alimentos 
- Advervios de lugar e orientación (rechts, links, etc.) 
- Preposicións de lugar en dativo (an, neben, hinter, etc.) 
- As formas do determinante en dativo 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre temas 

relacionados coa cidade e a orientación nela, mostrando respecto 
cara aos erros e as dificultades que poidan ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente descricións e explicacións orientándose na 

cidade e localizando lugares nela 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
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- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición e localización de lugares e obxectos 
- Petición e ofrecemento de información e indicacións 
- Formulación de suxestións 
- Narración de acontecementos e situacións presentes 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa cidade, os lugares habituais, os 

comercios, os medios de transporte e os alimentos 
- Advervios de lugar e orientación (rechts, links, etc.) 
- Preposicións de lugar en dativo (an, neben, hinter, etc.) 
- As formas do determinante en dativo 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

conteña (imaxes, títulos, números, etc.) 
- Comprender a idea xeral e os puntos máis relevantes de diversos 

textos escritos, en soporte papel e dixital, de interese xeral ou 
referidos a contidos doutras materias 

- Inicio na lectura comentada dunha historia literaria sinxela e 
adaptada. 

- Inicio da lectura autónoma de textos adaptados relacionados cos 
intereses persoais 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición e localización de lugares e obxectos 
- Petición e ofrecemento de información e indicacións 
- Formulación de suxestións 
- Narración de acontecementos e situacións presentes 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa cidade, os lugares habituais, os 

comercios, os medios de transporte e os alimentos 
- Advervios de lugar e orientación (rechts, links, etc.) 
- Preposicións de lugar en dativo (an, neben, hinter, etc.) 
- As formas do determinante en dativo 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 
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* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición e localización de lugares e obxectos 
- Petición e ofrecemento de información e indicacións 
- Formulación de suxestións 
- Narración de acontecementos e situacións presentes 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa cidade, os lugares habituais, os 

comercios, os medios de transporte e os alimentos 
- Advervios de lugar e orientación (rechts, links, etc.) 
- Preposicións de lugar en dativo (an, neben, hinter, etc.) 
- As formas do determinante en dativo 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • A cidade e os comercios. Comparación entre os países de fala alemá 
e Galicia 

• A orientación na cidade 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Describe a localización de diferentes lugares dentro da cidade 

• Describe camiños orientándose dentro da cidade 

• Comprende descricións de camiños na cidade 

• Comprende información global e específica de audicións e de textos 

• Utiliza os novos elementos lingüísticos adquiridos 
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Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: orientación sobre o plano da cidade 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
o correo electrónico 

• Aprender a aprender: elaboración de mindmaps seleccionando 
información; elaboración de táboas gramaticais; selección de 
información clave para favorecer a comprensión; uso de diferentes 
estratexias de comprensión oral e escrita (selección de información 
xeral ou específica segundo conveña; prestar atención a recursos 
extralingüísticos); consellos para memorizar mellor; a autoavaliación 
(Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: a cidade nos países de fala alemá; 
costumes e comercios; semellanzas e diferenzas entre as culturas 
alemá e galega 

 
 
A unidade didáctica 5 
 

Obxectivos • Ser quen de achegar datos xeográficos de localización nun mapa 

• Facer propostas 

• Responder aceptando ou rexeitando propostas 

• Mencionar consecuencias ou argumentar motivos 

• Ser quen de pedir nun restaurante 

• Escribir textos sinxelos durante unha viaxe: a postal. 

• Extraer de forma global e específica información de textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (puntos cardinais, 
lugares xeográficos, comidas e bebidas nun restaurante, os medios 
de transporte) e gramática (preposicións de dirección en acusativo, 
os verbos modais wollen, mögen [möchte], o conector deshalb) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios 
- Comprensión de información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión de información específica en textos orais 

relacionados con aspectos culturais dos países de fala alemá, as 
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viaxes e a súa organización, co apio de elementos verbais e non 
verbais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de lugares e actividades. 
- Narración de acontecementos en presente nunha viaxe e 

preparación desa viaxe 
- Petición e ofrecemento de información e opinións 
- Expresión da vontade e da intención 
- Expresión de aprobación, aceptación ou rexeitamento 
- Formulación de propostas, desexos ou suxestións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos puntos cardinais, as comidas e as bebidas, 

os medios de transporte, as cidades dos países de fala alemá 
- Os verbos modales “möchten” e wollen 
- As preposicións de lugar con acusativo. 
- Conectores: deshalb 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre temas cotiáns e 

de interese persoal, mostrando respecto cara aos erros e as 
dificultades que poidan ter os demais 
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- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente descricións e explicacións de carácter xeral 

sobre as viaxes e a súa organización; localización de cidades dos 
países de fala alemá 

- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de lugares e actividades. 
- Narración de acontecementos en presente nunha viaxe e 

preparación desa viaxe 
- Petición e ofrecemento de información e opinións 
- Expresión da vontade e da intención 
- Expresión de aprobación, aceptación ou rexeitamento 
- Formulación de propostas, desexos ou suxestións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos puntos cardinais, as comidas e as bebidas, 

os medios de transporte, as cidades dos países de fala alemá 
- Os verbos modales “möchten” e wollen 
- As preposicións de lugar con acusativo. 
- Conectores: deshalb 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

conteña (imaxes, títulos, números, etc.) 
- Comprender a idea xeral e os puntos máis relevantes de diversos 

textos escritos, en soporte papel e dixital, relacionados coa 
localización xeográfica e con datos culturaiss dos países de fala 
alemá, así como coas viaxes e a súa organización 

- Iniciación á lectura comentada de textos con formato teatral 
- Iniciación á lectura autónoma de textos adaptados relacionados 

cos seus intereses 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de lugares e actividades. 
- Narración de acontecementos en presente nunha viaxe e 

preparación desa viaxe 
- Petición e ofrecemento de información e opinións 
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- Expresión da vontade e da intención 
- Expresión de aprobación, aceptación ou rexeitamento 
- Formulación de propostas, desexos ou suxestións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos puntos cardinais, as comidas e as bebidas, 

os medios de transporte, as cidades dos países de fala alemá 
- Os verbos modales “möchten” e wollen 
- As preposicións de lugar con acusativo. 
- Conectores: deshalb 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de lugares e actividades. 
- Narración de acontecementos en presente nunha viaxe e 

preparación desa viaxe 
- Petición e ofrecemento de información e opinións 
- Expresión da vontade e da intención 
- Expresión de aprobación, aceptación ou rexeitamento 
- Formulación de propostas, desexos ou suxestións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
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- Léxico relacionado cos puntos cardinais, as comidas e as bebidas, 
os medios de transporte, as cidades dos países de fala alemá 

- Os verbos modales “möchten” e wollen 
- As preposicións de lugar con acusativo. 
- Conectores: deshalb 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Aspectos culturais e localización xeográfica de cidades importantes 
nos tres países de fala alemá 

• Os albergues xuvenís en Alemaña. Comparación con Galicia 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Describe a localización xeográfica de lugares 

• Fai propostas de actividades 

• Acepta ou rexeita propostas 

• É quen de pedir nun restaurante e pedir a conta 

• Escribe un texto sinxelo durante unha viaxe (postais) 

• Comprende información global e específica de textos e audicións 

• Utiliza os novos elementos lingüísticos adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: lectura de prezos con decimais 

• Aprender a aprender: elaboración de mindmaps seleccionando 
información; elaboración de táboas gramaticais; selección de 
información clave para favorecer a comprensión; uso de diferentes 
estratexias de comprensión oral e escrita (selección de información 
xeral ou específica segundo conveña, prestar atención a recursos 
extralingüísticos); a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: viaxar por Alemaña; lugares 
coñecidos e interesantes para visitar; aloxarse en albergues xuvenís 

 
 
A unidade didáctica 6 
 

Obxectivos • Ser quen de describir as actividades cotiás e mais a súa hora ou 
frecuencia 

• Ser quen de falar sobre actividades dentro do tempo de lecer 

• Coñecer distintos tipos de oficios 

• Falar sobre preferencias de oficios 

• Extraer de forma global e específica información de textos e audicións 

• Utilizar nas súas producións léxico novo (os oficios e as súas 
actividades, as actividades cotiás, adverbios de frecuencia) e a 
gramátia (os pronomes persoais en acusativo, a posición do verbo na 
oración) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
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- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 
da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Comprensión de información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión de información específica en textos orais sobre as 

actividades cotiás dos alumnos e o traballo para a xente moza, co 
apoio de elementos verbais e non verbais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades persoais e actividades 
- Narración de acontecementos presentes 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión da gustos e preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos oficios, os traballos para a xente moza e 

as actividades cotiás na vida dun alumno 
- Os adverbios de frecuencia (oft, nie, etc.) 
- Os pronomes persoais en acusativo 
- A posición do verbo na oración enunciativa (repaso) 
- O acento tónico nos substantivos 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
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* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre temas cotiáns e 

de interese persoal, mostrando respecto cara aos erros e as 
dificultades que poidan ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente narracións e explicacións de carácter xeral 

sobre actividades cotiás e descricións de persoas 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades persoais e actividades 
- Narración de acontecementos presentes 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión da gustos e preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos oficios, os traballos para a xente moza e 

as actividades cotiás na vida dun alumno 
- Os adverbios de frecuencia (oft, nie, etc.) 
- Os pronomes persoais en acusativo 
- A posición do verbo na oración enunciativa (repaso) 
- O acento tónico nos substantivos 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

conteña (imaxes, títulos, números, etc.) 
- Comprender a idea xeral e os puntos máis relevantes de diversos 

textos escritos, en soporte papel e dixital, sobre temas 
relacionados coas actividades cotiás do alumnado 

- Iniciación á lectura comentada de fragmentos de obras teatrais 
breves. 
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- Iniciación á lectura autónoma de textos adaptados relacionados 
cos seus intereses 

- Uso da biblioteca (convencional ou virtual) para obter información 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de calidades persoais e actividades 
- Narración de acontecementos presentes 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión da gustos e preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos oficios, os traballos para a xente moza e 

as actividades cotiás na vida dun alumno 
- Os adverbios de frecuencia (oft, nie, etc.) 
- A posición do verbo na oración enunciativa (repaso) 
- Os pronomes persoais en acusativo 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades persoais e actividades 
- Narración de acontecementos presentes 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión da gustos e preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 
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• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos oficios, os traballos para a xente moza e 

as actividades cotiás na vida dun alumno 
- Os adverbios de frecuencia (oft, nie, etc.) 
- A posición do verbo na oración enunciativa (repaso) 
- Os pronomes persoais en acusativo 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Os oficios e traballos para a xente moza. Comparación entre as 
culturas alemá e galega 

• As actividades cotiás dos alumnos alemáns. Semellanzas e 
diferenzas cos galegos 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Describe un día normal e as actividades que realiza, así como a súa 
frecuencia ou hora 

• Expresa as súas preferencias de oficios 

• Comprende a información global e específica de textos e audicións 

• Utiliza nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: uso das novas tecnoloxías para comunicarse: o 
correo electrónico 

• Aprender a aprender: elaboración de táboas gramaticais; selección 
de información clave para favorecer a comprensión; uso de diferentes 
estratexias de comprensión oral e escrita (selección de información 
xeral ou específica segundo conveña, prestar atención a recursos 
extralingüísticos); a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: semellanzas e diferenzas entre as 
culturas alemá e galega ante actividades cotiás e oficios 

 
 
4.4. A temporalización dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os bloques de cada unidade didáctica especificados no punto 4.3. desenvolven as 
competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que son as recollidas no devandito 
decreto. Para a distribución temporal da materia no segundo curso terase en conta a dificultade 
dos distintos temas a desenvolver. Así, o número de horas dedicadas a cada unidade didáctica 
dependerá do seu nivel de dificultade e mais da resposta do grupo. 

En principio, a distribución das seis unidades didácticas ao longo do curso académico 
farase en función das tres avaliacións previstas: 

• No período correspondente á primeira avaliación impartiranse as unidades didácticas 
1 e 2. 

• No período correspondente á segunda avaliación impartiranse as unidades didácticas 
3 e 4. 

• No período correspondente á avaliación final impartiranse as unidades didácticas 5 e 
6. 
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4.5. A avaliación 
 
Tendo en conta que a adquisición dunha lingua non é un estudo de temas perfectamente illados, 
senón un sistema progresivo de coñecementos encadeados, o Departamento de Alemán opta 
por un sistema de avaliación continua. 

No comezo do ano académico, os alumnos serán informados do xeito en que van ser 
avaliados. Os alumnos tamén serán informados con regularidade sobre a súa situación verbo da 
propia aprendizaxe e verbo dos obxectivos que se espera acadar.  
 
 
4.5.1. Os criterios de avaliación 
 
Teranse en conta os criterios de avaliación previstos no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo 
cal se estabelece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29), que orientarán a elaboración dos diferentes 
exercicios e probas. 
 
 
4.5.2. Os procedementos e instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os estándares de aprendizaxe avaliaranse ao longo do curso mediante a realización de 
varios exercicios e probas orais e escritos. Un exercicio ou unha proba parciais poderán ser 
superados malia suspender os anteriores, porque se entenderá que o alumno acadou o nivel 
esixido cando supere os problemas dos anteriores exercicios ou probas parciais. Alén dos 
resultados obtidos nos exercicios e nas probas, tamén se terán en conta, por unha banda, a 
responsabilidade, a constancia e a capacidade de autoorganización, e, por outra banda, a 
participación enriquecedora na dinámica da aula e o cumprimento das normas de convivencia. 
Este procedemento implica un seguimento detallado do traballo que os alumnos fagan durante o 
curso. 

Os diferentes exercicios e probas que se realicen ao longo do curso serán de: 

• Gramática 

• Vocabulario 

• Comprensión lectora 

• Expresión escrita 

• Comprensión oral 

• Expresión oral 
Para o alumnado con necesidades específicas haberá unha adaptación destes 

instrumentos, que consistirá en: 

• Exercicios e probas escritos máis curtos, con preguntas breves, cerradas, claras e 
con vocabulario o máis sinxelo posíbel. En todo caso, cada exercicio ou proba estará 
adaptado ao nivel de estudos do alumno. 

• Unha maior duración e flexibilidade dos exercicios e probas escritos, incluída a 
posibilidade de dividilos en dúas sesións. 

• A posibilidade de completar os exercicios e probas escritos de forma oral cando 
fiquen incompletos. 

Aos exercicios e probas escritos terán acceso exclusivamente os seus autores e mais os 
profesores do Departamento de Alemán. Non se autorizará facer fotocopia destes documentos, 
que serán arquivados no Departamento de Alemán durante cinco anos. En caso de reclamación 
aplicarase o procedemento previsto na normativa vixente. 
 
 
4.5.3. O grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe para superar a materia 
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De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe acredítase coa superación 
dos exercicios ou probas que se realicen ao longo do curso, que dependerá da demostración, 
por parte do alumno, dun nivel de coñecemento suficiente do material didáctico elixido para 
traballar na aula. 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 4.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 4.5.4. (comprensión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 4.5.2. (comprensión 

oral) 

• Bloque 2. Produción de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 4.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 4.5.4. (expresión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 4.5.2. (expresión oral) 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 4.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 4.5.4. (comprensión lectora) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 4.5.2. (comprensión 

lectora) 

• Bloque 4. Produción de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 4.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 4.5.4. (expresión escrita) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 4.5.2. (expresión 

escrita) 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 4.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 4.5.4. (gramática e vocabulario) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 4.5.2. (gramática e 

vocabulario) 
 
 
4.5.4. Os criterios de cualificación 
 
O nivel de logro dos obxectivos previstos exprésase en forma numérica, como resultado de dividir 
entre 7 a seguinte suma: 

Nota dos exercicios e probas de gramática 
+  nota dos exercicios e probas de vocabulario 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión lectora 
+ nota dos exercicios e probas de expresión escrita 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión oral 
+ nota dos exercicios e probas de expresión oral 
+  nota da valoración da responsabilidade (responsabilidade, constancia e capacidade de 

autoorganización) e da participación (participación enriquecedora na dinámica da aula e 
cumprimento das normas de convivencia) 

 Debe terse en conta o seguinte: 

• A nota máxima en cada exercicio ou proba é un 10. 

• Cada unha das sete notas pondera exactamente igual. 

• A nota de valoración da responsabilidade e da participación outórgase da seguinte 
maneira: 
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- Pártese dun 10 ao comezo do trimestre. 
- En cada hora de clase obsérvase se o alumno satisfai as esixencias de: 

▪ Responsabilidade: deberes, controis de vocabulario, material didáctico, 
libreta, axenda, etc. 

▪ Participación: preguntas, respostas, interacción, iniciativa, traballo a maiores, 
puntualidade, concentración, respecto polo profesor e polos compañeiros, 
etc. 

- De non satisfacer algunha das esixencias mencionadas, apúntase a 
correspondente observación. 

- Cada observación apuntada resta, en función da súa importancia, entre 0,25 e 1 
punto da nota inicial de 10. 

• Para superar a materia en cada trimestre, o alumno terá que conseguir unha nota 
mínima de 5. 

• Se a nota media tivese centésimas, redondearase á alza a partir de 0,5. 

• A nota final da avaliación ordinaria de xuño calcularase facendo a media das medias 
obtidas polo alumno nos tres trimestres. 

 
 
Segunda lingua estranxeira 
 
Nos dous primeiros cursos da educación secundaria obrigatoria é necesario asentar as bases 
elementais do manexo da lingua alemá e transmitir novas estratexias de aprendizaxe acordes co 
desenvolvemento psicolóxico do alumnado. O obxectivo é que, ao final destes dous cursos, o 
alumnado adquira o nivel A1 do Marco común europeo de referencia para a aprendizaxe, o 
ensino e a avaliación das linguas. 
 
 
4.6. Os contidos 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), dividimos os contidos en cinco bloques: 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais. 

• Bloque 2. Produción de textos orais. 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

• Bloque 4. Produción de textos escritos. 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 
Os contidos de cada bloque son os recollidos no denvandito decreto. 
Cada un destes bloques comprende, para cada conxunto de actividades, os criterios de 

avaliación e mais os estándares de aprendizaxe entre os cales existe unha relación non unívoca 
debido á especial natureza da actividade lingüística. Isto supón que, coa finalidade de avaliar o 
grao de adquisición das diversas competencias necesarias para levar a cabo as accións 
recollidas en cada un dos estándares de aprendizaxe, haberá que aplicar todos os criterios de 
avaliación descritos para a actividade correspondente. Asemade, dos estándares de aprendizaxe 
haberá que derivar os correspondentes contidos competenciais (estratéxicos, socioculturais e 
sociolingüísticos, funcionais, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonolóxicos e ortográficos), 
cuxo grao de consecución se avaliará aplicando os criterios respectivos. 
 
 
4.7. A contribución ao desenvolvemento das competencias clave 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), en cada bloque dos especificados no punto 4.6. e concretados en unidades didácticas no 
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punto 4.8. desenvólvense as competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que 
son as recollidas no devandito decreto. 
 A aprendizaxe da lingua alemá como lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento 
das seguintes competencias clave: 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía (CMCT). 

• Competencia dixital (CD). 

• Aprender a aprender (CAA). 

• Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CIEE). 

• Competencias sociais e cívicas (CSC). 

• Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Dadas as características da materia, a CCL é a competencia a de máis peso e presenza. 
Aquí indícanse unicamente as competencias máis representativas á hora de estabelecer 

os estándares de aprendizaxe evaluables, o cal non significa, obviamente, que queden excluídas 
outras competencias. 

A) Competencia en comunicación lingüística: 
É esta a competencia principal a desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 
A aprendizaxe do alemán ten como obxectivos, non só servir como ferramenta de 
comunicación con outros falantes, senón tamén o acceso á información nun ámbito 
lingüístico maior que o da lingua materna. No plano formativo, ademais, serve para 
ampliar os esquemas lingüísticos mentais do alumno, sentando a base para a 
posterior aprendizaxe doutras linguas estranxeiras. Ambos niveis arriba 
mencionados (o informativo e formativo) desenvólvense paralelamente tamén 
noutras competencias que se mencionan a continuación, como son a CAA, a CSC 
e a CCEC, especialmente. 

B) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Cómpre destacar a relación dos procedementos utilizados na aprendizaxe das 
ciencias e a competencia CMCT (formulación de hipótese, verificación; aplicación 
de fórmulas fixas á sintaxe do idioma e posterior sistematización) coa aprendizaxe 
do alemán. En calquera caso, estabelecer vínculos cos coñecementos adquiridos 
na aprendizaxe doutras materias facilita a aprendizaxe do idioma como unha 
materia máis. As matemáticas, a ciencia e a tecnoloxía forman parte da vida cotiá e 
son necesarias para comprendela. A lectura e a comprensión de datos estatísticos 
e de porcentaxes, por exemplo, son necesarios para comprender conversacións 
diarias. 

C) Competencia dixital: 
Esta competencia está presente en todos os ámbitos e resulta de vital importancia 
na adquisición da lingua estranxeira, dado que abre as portas a un contacto moi real 
e inmediato coa actualidade e a cultura dos países xermanófonos. Por outra banda, 
a rede acumula moitos recursos específicos para a aprendizaxe das linguas 
estranxeiras. Familiarizar o alumnado con todos estes recursos é esencial para 
garantir a súa autonomía á hora de afrontar a aprendizaxe para toda a vida que 
supón a aprendizaxe de linguas estranxeiras e mais a autoavaliación necesaria para 
o seu progreso. 

D) Aprender a aprender: 
É sen dúbida esta una das competencias máis importantes a desenvolver por parte 
do alumnado na súa aprendizaxe da lingua alemá. Por unha banda é imprescindíbel 
sentar as bases para unha posterior aprendizaxe autónoma, dado que o alumno 
pode e debe seguir ampliando coñecementos no futuro, sen mediación dun docente, 
cando conclúa os seus estudos de forma oficial. Por outra banda, as ferramentas 
de autoaprendizaje adquiridas son reutilizábeis na adquisición doutros 
coñecementos. Ademais, o coñecemento dunha lingua estranxeira posibilita o 
acceso a un espectro maior de coñecemento sen intermediarios. 

E) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
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Algo tan natural como pór en contacto un alumno galego de 12 anos con outro 
xermanófono a 2.000 quilómetros de distancia era hai poucos anos unha grande 
empresa. A aprendizaxe do alemán é unha ferramenta para espertar e satisfacer a 
curiosidade, achegando o que antes era inaccesíbel, ou accesíbel en peores 
condicións. 

F) Competencias sociais e cívicas: 
Grazas á aprendizaxe do alemán, o alumno debe e pode ampliar a súa visión do 
mundo, posto que a capacidade para pensar lingüísticamente doutra forma, así 
como para acceder directamente a outras convencións sociais, subliñan a variedade 
do mundo e as súas relacións, facilitando a empatía con outros individuos. 

G) Conciencia e expresións culturais: 
Resaltar a proximidade entre diferentes falantes e nacionalidades, desmantelar 
clixés e colocar estereotipos nun segundo plano, é necesario para aprender sen 
impedimentos a lingua alemá. Simultaneamente, a aprendizaxe da lingua posibilita 
este mesmo proceso, sendo a cultura e as súas diferentes manifestacións, 
argumento frecuente para explicar non só as tradicións e as convencións dos países 
de fala alemá, senón moitas das características que definen o idioma. Como 
elemento motivador, a aprendizaxe do idioma posibilita o acceso a expresións 
culturais –cine en versión orixinal, música, cultura urbana, historia e arte, 
actualidade– que doutra forma non serían accesíbeis. 

 
 
4.8. A programación didáctica específica por unidades 
 
O material didáctico elixido para traballar na aula é geni@l klick. A1, da editorial Klett-
Langenscheidt, que se compón dun libro do curso, un libro de traballo, un glosario e dous discos 
compactos con diálogos, textos de comprensión oral e cancións. Este material atense ás 
disposicións vixentes e está deseñado para ser utilizado na educación secundaria obrigatoria, 
polo que ten en conta as características e as capacidades do alumnado. O curso propón 
actividades adaptadas aos intereses, ás experiencias e mais ás ambicións do alumnado. 
Traballaranse as leccións 7 a 12 (unidades didácticas 1 a 6). 
 geni@l klick. A1 desenvolve un enfoque didáctico baseado sobre a comunicación e a 
adquisición da competencia comunicativa a través das súas subcompetencias (gramatical, 
discursiva, estratéxica e sociocultural), e considera que a capacidade de comunicarse nunha 
lingua estranxeira é unha necesidade na sociedade contemporánea. Fomenta, de maneira 
dinámica e participativa, todos os aspectos necesarios para o ensino e a aprendizaxe dunha 
lingua estranxeira. É dicir, os usos e as formas de comunicación, a reflexión sobre a lingua e a 
súa aprendizaxe (lingua oral, lingua escrita, gramática, ortografía, léxico e fonética) e sobre os 
seus aspectos socioculturais. Dáselle valor ao desenvolvemento da autonomía na aprendizaxe 
como medio para implicar o alumno. Promóvese a utilización de estratexias de aprendizaxe, 
deixando que o alumno seleccione as máis axeitadas ao seu propio estilo. 

Outros materiais didácticos que se poderán utilizar durante o curso son: 
A) Lecturas complementarias no marco das actuacións do instituto destinadas ao 

fomento da lectura: Utilizaranse fragmentos fotocopiados de textos que poidan servir 
como punto de partida para a consolidación da comprensión lectora e da expresión 
oral e escrita. A lectura e a posterior discusión sobre estes textos escritos servirán 
para acadar os devanditos obxectivos. 

B) Cine: Está prevista a proxección dunha ou varias películas en alemán. Traballarase 
con didactizacións que permitan aproveitar ao máximo os aspectos lingüísticos das 
obras. 

C) Música: Traballarase na clase con música de grupos que cantan en alemán (Die 
Prinzen, Rammstein, Die Toten Hosen, Xavier Naidoo, etc.) coa finalidade de 
fomentar sobre todo a destreza da comprensión oral. Elixiranse aquelas cancións 
que permitan a realización de múltiples exercicios gramaticais e creativos e que 
estimulen a motivación da clase. 
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D) Tecnoloxías da información e da comunicación: Procurarase a realización de 
exercicios individuais e en grupo na aula de informática. Trátase de que o alumnado 
aprenda a navegar por páxinas da internet redactadas en lingua alemá e de que 
seleccione só aquelas informacións que considere importantes para a realización 
das súas tarefas, que consistirán, por exemplo, na busca de notas de prensa actuais 
e a contestación por escrito a preguntas relacionadas cos textos. 

 
 
A unidade didáctica 1 
 

Obxectivos • Expresar gustos, preferencias e frecuencia de actividades cotiás e no 
tempo de lecer 

• Expresar opinión e gusto sobre a roupa 

• Ser quen de manter un diálogo mercando roupa 

• Extraer de forma global e específica información de textos e audicións 

• Redactar textos sinxelos a partir dun modelo dado: Steckbrief, correos 
electrónicos e diálogos 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (afeccións, datos 
temporais, roupa e repaso das cores) e estruturas aprendidas (verbos 
irregulares, a posición do verbo na oración, enunciar actividades en 
infinitivo, a comparación dos adxectivos gut e gern) 

• Valorar o sentido lúdico da aprendizaxe: xogo en parellas 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos. 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante. 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves en relación coas 

actividades na aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Comprensión de información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión de información específica en textos orais sobre 

temas relacionados con actividades de lecer, tempo libre e a 
compra de roupa, co apoio de elementos verbais e non verbais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades físicas de obxectos (roupa) 
- Asociación de palabras internacionais 
- Narración de actividades habituais 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de gustos, preferencias e os seus contrarios 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con actividades de lecer e tempo libre, 

deportes, compras e roupa 
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- Repaso das cores 
- A posición do verbo na oración enunciativa e a súa inversión 
- As formas de comparación de gut e gern 
- A conxugación dos verbos irregulares en singular e plural 
- Las preposiciones temporales: ‘am, um, in den, im, in der…’ 
- Repaso da forma dos artigos determinado e indeterminado en 

acusativo 
- A estrutura con gefallen e mögen para indicar gustos e 

preferencias 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmente no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre temas 

relacionados co lecer, o tempo libre e a compra de roupa, 
mostrando respecto cara aos erros e as dificultades que poidan 
ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente descricións, narracións e explicacións de 

carácter xeral sobre hábitos no tempo libre e no lecer 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades físicas de obxectos (roupa) 
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- Narración de actividades habituais 
- Petición e ofrecemento da información 
- Petición de información aos demais 
- Expresión de gustos, preferencias e os seus contrarios 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con actividades de lecer e tempo libre, 

deportes, compras e roupa 
- Repaso das cores 
- A posición do verbo na oración enunciativa e a súa inversión 
- As formas de comparación de gut e gern 
- A conxugación dos verbos irregulares en singular e plural 
- Las preposiciones temporales: am, um, in den, im, in der, etc. 
- Repaso da forma dos artigos determinado e indeterminado en 

acusativo 
- A estrutura con gefallen e mögen para indicar gustos e 

preferencias 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades na aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

este conteña (imaxes, títulos, palabras internacionais, números, 
etc.) 

- Comprender a idea xeral e mais os puntos máis relevantes de 
diversos textos escritos, en soporte papel e dixital, de interese 
xeral ou referidos a contidos doutras materias 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de calidades físicas de obxectos (roupa) 
- Narración de actividades habituais 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de gustos, preferencias e os seus contrarios 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con actividades de lecer e tempo libre, 

deportes, compras e roupa 
- Repaso das cores 
- A posición do verbo na oración enunciativa e a súa inversión 
- As formas de comparación de gut e gern 
- A conxugación dos verbos irregulares en singular e plural 
- Las preposiciones temporales: am, um, in den, im, in der, etc. 



 
Instituto de Educación Secundaria Arcebispo Xelmírez I 
Departamento de Alemán / Fachschaft Deutsch 
 
Programación didáctica 
Curso 2021-2022 
 
 

 108 

- Repaso da forma dos artigos determinado e indeterminado en 
acusativo 

- A estrutura con gefallen e mögen para indicar gustos e 
preferencias 

- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades físicas de obxectos (roupa) 
- Narración de actividades habituais 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de gustos, preferencias e os seus contrarios 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con actividades de lecer e tempo libre, 

deportes, compras e roupa 
- Repaso das cores 
- A posición do verbo na oración enunciativa e a súa inversión 
- As formas de comparación de gut e gern 
- A conxugación dos verbos irregulares en singular e plural 
- Las preposiciones temporales: am, um, in den, im, in der, etc. 
- Repaso da forma dos artigos determinado e indeterminado en 

acusativo 
- A estrutura con gefallen e mögen para indicar gustos e 

preferencias 
- A ortografía e os signos de puntuación 
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Bloque 5 • Actividades de lecer e tempo libre da mocidade. Semellanzas e 
diferenzas entre Galicia e Alemaña 

• A compra de roupa 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

• Valoración positiva do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Pregunta e responde a cuestións sobre actividades cotiás e no tempo 
de lecer 

• Opina e comunica preferencias verbo de actividades realizadas e da 
compra de roupa 

• Redacta textos sinxelos seguindo un modelo dado 

• Comprende información global e específica de textos e audicións 

• Utiliza os novos elementos lingüísticos adquiridos 

• Participa e colabora nas actividades do grupo pequeno 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: lectura de prezos con decimais 

• Aprender a aprender: traballar con tarxetas para memorizar mellor; 
seleccionar información clave para favorecer a comprensión; uso de 
diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (seleccionar 
información xeral ou específica segundo conveña, prestarlle atención 
aos recursos extralingüísticos); listaxes de palabras; táboas de 
verbos; a autoavaliación (Das kann ich..); uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno; 
respecto polas regras do xogo 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: actividades cotiás e do tempo de 
lecer nos países de fala alemá e comparación coas da cultura galega 

 
 
A unidade didáctica 2 
 

Obxectivos • Ser quen de falar e describir familias e o seu lugar de residencia 
(vivenda) 

• Formular peticións e mandatos mediante o imperativo 

• Extraer de forma global e específica información de textos e audicións 

• Redactar textos sinxelos a partir dun modelo dado 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (familiares, o interior da 
vivenda) e estruturas aprendidas (o imperativo e as preposicións de 
lugar) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos. 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
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e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante. 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves en relación coas 

actividades na aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Comprensión de información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión de información específica en textos orais sobre 

temas relacionados con actividades de lecer, tempo libre e a 
compra de roupa, co apoio de elementos verbais e non verbais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición da familia e dos seus membros, a distribución da casa 
- Narración de acontecementos e situacións habituais no presente 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de ordes e mandatos 
- Formulación de peticións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa familia e os seus membros, a distribución 

da casa, adverbios de lugar (arriba, abaixo, etc.) 
- O imperativo 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmente no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 
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• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre temas 

relacionados coa familia, as relacións familiares e a convivencia, 
mostrando respecto cara aos erros e as dificultades que poidan 
ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente descricións, narracións e explicacións de 

carácter xeral sobre a familia e a convivencia familiar 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición da familia e dos seus membros, a distribución da casa 
- Narración de acontecementos e situacións habituais no presente 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de ordes e mandatos 
- Formulación de peticións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa familia e os seus membros, a distribución 

da casa, adverbios de lugar (arriba, abaixo, etc.) 
- O imperativo 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades na aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

este conteña (imaxes, títulos, palabras internacionais, números, 
etc.) 

- Comprender a idea xeral e mais os puntos máis relevantes de 
diversos textos escritos, en soporte papel e dixital, referidos á 
familia, ás relacións familiares e á convivencia entre pais e fillos 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición da familia e dos seus membros, a distribución da casa 
- Narración de acontecementos e situacións habituais no presente 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de ordes e mandatos 
- Formulación de peticións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 
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• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa familia e os seus membros, a distribución 

da casa, adverbios de lugar (arriba, abaixo, etc.) 
- O imperativo 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición da familia e dos seus membros, a distribución da casa 
- Narración de acontecementos e situacións habituais no presente 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de ordes e mandatos 
- Formulación de peticións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa familia e os seus membros, a distribución 

da casa, adverbios de lugar (arriba, abaixo, etc.) 
- O imperativo 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • A familia e os parentescos familiares. Comparación entre o concepto 
de familia nas culturas alemá e galega 

• A relación e a convivencia entre os pais e os fillos novos 

• A distribución da vivenda. Semellanzas e diferenzas entre Galicia e 
Alemaña 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 
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• Valoración positiva do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Describe de forma oral e escrita a súa familia e o seu lugar de 
residencia 

• Fai peticións e mandatos co imperativo 

• Comprende información global e específica de textos e audicións 

• Utiliza os novos elementos lingüísticos nas súas producións 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Aprender a aprender: usar táboas gramaticais; facer mindmaps; 
seleccionar información clave para favorecer a comprensión; uso de 
diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (seleccionar 
información xeral ou específica segundo conveña, prestarlle atención 
aos recursos extralingüísticos); a autoavaliación (Das kann ich..); uso 
do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: a vida familiar no contorno alemán; 
semellanzas e diferenzas entre as culturas galega e alemá 

 
 
A unidade didáctica 3 
 

Obxectivos • Ser quen de facer unha invitación 

• Expresar aceptación ou rexeitamento a invitacións 

• Expresar parabéns ou bos desexos 

• Ser quen de formular unha desculpa ou unha excusa 

• Extraer de forma global e específica información de textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (parabéns, estacións do 
ano, meses, doenzas, partes do corpo) e estruturas aprendidas 
(verbos modais können, müssen e dürfen; pronomes en dativo mir e 
dir; o Präteritum de haben e sein) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios 
- Comprensión de información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión de información específica en textos orais 

relacionados co ámbito escolar co apio de elementos verbais e 
non verbais 
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• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Narración de acontecementos presentes, puntuais e habituais 
- Expresión de desexo, simpatía e felicitación 
- Expresión de intención, posibilidade, deber, autorización e 

prohibición 
- Formulación de desculpas 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos parabéns, os desexos e as convencións 

sociais; os meses, as estacións do ano; as partes do corpo 
- Léxico relacionado coas formas abreviadas de mensaxes de móbil 
- Los verbos modais können, müssen e dürfen 
- O Präteritum de haben e sein 
- O acento tónico 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións actividades de lecer, 

idiomas e lugares de procedencia, mostrando respecto cara aos 
erros e as dificultades que poidan ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
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- Producir oralmente descricións e narracións de carácter xeral 
sobre experiencias e acontecemeentos (invitacións, felicitacións, 
etc.) 

- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Narración de acontecementos presentes, puntuais e habituais 
- Expresión de desexo, simpatía e felicitación 
- Expresión de intención, posibilidade, deber, autorización e 

prohibición 
- Formulación de desculpas 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos parabéns, os desexos e as convencións 

sociais; os meses, as estacións do ano; as partes do corpo 
- Léxico relacionado coas formas abreviadas de mensaxes de móbil 
- Los verbos modais können, müssen e dürfen 
- O Präteritum de haben e sein 
- O acento tónico 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

conteña (imaxes, títulos, números, etc.) 
- Comprender a idea xeral e os puntos máis relevantes de diversos 

textos escritos, en soporte papel e dixital, referidos ao ámbito 
escolar 

- Uso da biblioteca (convencional ou virtual) para obter información 

• Funcións comunicativas: 
- Narración de acontecementos presentes, puntuais e habituais 
- Expresión de desexo, simpatía e felicitación 
- Expresión de intención, posibilidade, deber, autorización e 

prohibición 
- Formulación de desculpas 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos parabéns, os desexos e as convencións 

sociais; os meses, as estacións do ano; as partes do corpo 
- Léxico relacionado coas formas abreviadas de mensaxes de móbil 
- Los verbos modais können, müssen e dürfen 
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- O Präteritum de haben e sein 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Narración de acontecementos presentes, puntuais e habituais 
- Expresión de desexo, simpatía e felicitación 
- Expresión de intención, posibilidade, deber, autorización e 

prohibición 
- Formulación de desculpas 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos parabéns, os desexos e as convencións 

sociais; os meses, as estacións do ano; as partes do corpo 
- Léxico relacionado coas formas abreviadas de mensaxes de móbil 
- Los verbos modais können, müssen e dürfen 
- O Präteritum de haben e sein 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Convencións sociais: desexos, parabéns e invitacións 

• Días festivos e celebracións en Alemaña e comparación con Galicia 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Fai unha invitación de forma oral e escrita 

• Acepta, descúlpase ou rexeita invitacións 

• Felicita ou expresa bos desexos 
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• Comprende información específica e global de textos e de audicións 

• Utiliza os novos elementos lingüísticos adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: elaboración dun calendario de aniversarios 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
o correo electrónico 

• Aprender a aprender: traballar con esquemas a estrutura da oración 
(Satzklammer); desenvolver gráficas de diálogos; selección de 
información clave para favorecer a comprensión; uso de diferentes 
estratexias de comprensión oral e escrita (selección de información 
xeral ou específica segundo conveña; prestar atención a recursos 
extralingüísticos como fotos, imaxes ou sons); consellos para 
memorizar mellor; a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: celebracións habituais nos países 
de fala alemá e comparación coas da cultura galega 

 
 
A unidade didáctica 4 
 

Obxectivos • Ser quen de preguntar e responder sobre a localización dentro da 
cidade 

• Ser quen de falar sobre lugares habituais na cidade 

• Describir un camiño dentro da cidade 

• Extraer información global e específica de textos e audicións 

• Utilizar nas súas producións o novo vocabulario aprendido (lugares 
dentro da cidade e comercios, alimentos, medios de transporte e 
adverbios de dirección) e mais a gramática (preposicións de lugar con 
dativo, a preposición mit cos medios de transporte) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios 
- Comprensión de información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión de información específica en textos orais 

relacionados co ámbito escolar co apio de elementos verbais e 
non verbais 
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• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición e localización de lugares e obxectos 
- Petición e ofrecemento de información e indicacións 
- Formulación de suxestións 
- Narración de acontecementos e situacións presentes 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa cidade, os lugares habituais, os 

comercios, os medios de transporte e os alimentos 
- Advervios de lugar e orientación (rechts, links, etc.) 
- Preposicións de lugar en dativo (an, neben, hinter, etc.) 
- As formas do determinante en dativo 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre temas 

relacionados coa cidade e a orientación nela, mostrando respecto 
cara aos erros e as dificultades que poidan ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente descricións e explicacións orientándose na 

cidade e localizando lugares nela 
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- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición e localización de lugares e obxectos 
- Petición e ofrecemento de información e indicacións 
- Formulación de suxestións 
- Narración de acontecementos e situacións presentes 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa cidade, os lugares habituais, os 

comercios, os medios de transporte e os alimentos 
- Advervios de lugar e orientación (rechts, links, etc.) 
- Preposicións de lugar en dativo (an, neben, hinter, etc.) 
- As formas do determinante en dativo 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

conteña (imaxes, títulos, números, etc.) 
- Comprender a idea xeral e os puntos máis relevantes de diversos 

textos escritos, en soporte papel e dixital, de interese xeral ou 
referidos a contidos doutras materias 

- Inicio na lectura comentada dunha historia literaria sinxela e 
adaptada. 

- Inicio da lectura autónoma de textos adaptados relacionados cos 
intereses persoais 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición e localización de lugares e obxectos 
- Petición e ofrecemento de información e indicacións 
- Formulación de suxestións 
- Narración de acontecementos e situacións presentes 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa cidade, os lugares habituais, os 

comercios, os medios de transporte e os alimentos 
- Advervios de lugar e orientación (rechts, links, etc.) 
- Preposicións de lugar en dativo (an, neben, hinter, etc.) 
- As formas do determinante en dativo 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
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- Planificación: 
* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición e localización de lugares e obxectos 
- Petición e ofrecemento de información e indicacións 
- Formulación de suxestións 
- Narración de acontecementos e situacións presentes 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa cidade, os lugares habituais, os 

comercios, os medios de transporte e os alimentos 
- Advervios de lugar e orientación (rechts, links, etc.) 
- Preposicións de lugar en dativo (an, neben, hinter, etc.) 
- As formas do determinante en dativo 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • A cidade e os comercios. Comparación entre os países de fala alemá 
e Galicia 

• A orientación na cidade 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Describe a localización de diferentes lugares dentro da cidade 

• Describe camiños orientándose dentro da cidade 

• Comprende descricións de camiños na cidade 

• Comprende información global e específica de audicións e de textos 

• Utiliza os novos elementos lingüísticos adquiridos 
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Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: orientación sobre o plano da cidade 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
o correo electrónico 

• Aprender a aprender: elaboración de mindmaps seleccionando 
información; elaboración de táboas gramaticais; selección de 
información clave para favorecer a comprensión; uso de diferentes 
estratexias de comprensión oral e escrita (selección de información 
xeral ou específica segundo conveña; prestar atención a recursos 
extralingüísticos); consellos para memorizar mellor; a autoavaliación 
(Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: a cidade nos países de fala alemá; 
costumes e comercios; semellanzas e diferenzas entre as culturas 
alemá e galega 

 
 
A unidade didáctica 5 
 

Obxectivos • Ser quen de achegar datos xeográficos de localización nun mapa 

• Facer propostas 

• Responder aceptando ou rexeitando propostas 

• Mencionar consecuencias ou argumentar motivos 

• Ser quen de pedir nun restaurante 

• Escribir textos sinxelos durante unha viaxe: a postal. 

• Extraer de forma global e específica información de textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (puntos cardinais, 
lugares xeográficos, comidas e bebidas nun restaurante, os medios 
de transporte) e gramática (preposicións de dirección en acusativo, 
os verbos modais wollen, mögen [möchte], o conector deshalb) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios 
- Comprensión de información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión de información específica en textos orais 

relacionados con aspectos culturais dos países de fala alemá, as 
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viaxes e a súa organización, co apio de elementos verbais e non 
verbais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de lugares e actividades. 
- Narración de acontecementos en presente nunha viaxe e 

preparación desa viaxe 
- Petición e ofrecemento de información e opinións 
- Expresión da vontade e da intención 
- Expresión de aprobación, aceptación ou rexeitamento 
- Formulación de propostas, desexos ou suxestións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos puntos cardinais, as comidas e as bebidas, 

os medios de transporte, as cidades dos países de fala alemá 
- Os verbos modales “möchten” e wollen 
- As preposicións de lugar con acusativo. 
- Conectores: deshalb 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre temas cotiáns e 

de interese persoal, mostrando respecto cara aos erros e as 
dificultades que poidan ter os demais 



 
Instituto de Educación Secundaria Arcebispo Xelmírez I 
Departamento de Alemán / Fachschaft Deutsch 
 
Programación didáctica 
Curso 2021-2022 
 
 

 123 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente descricións e explicacións de carácter xeral 

sobre as viaxes e a súa organización; localización de cidades dos 
países de fala alemá 

- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de lugares e actividades. 
- Narración de acontecementos en presente nunha viaxe e 

preparación desa viaxe 
- Petición e ofrecemento de información e opinións 
- Expresión da vontade e da intención 
- Expresión de aprobación, aceptación ou rexeitamento 
- Formulación de propostas, desexos ou suxestións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos puntos cardinais, as comidas e as bebidas, 

os medios de transporte, as cidades dos países de fala alemá 
- Os verbos modales “möchten” e wollen 
- As preposicións de lugar con acusativo. 
- Conectores: deshalb 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

conteña (imaxes, títulos, números, etc.) 
- Comprender a idea xeral e os puntos máis relevantes de diversos 

textos escritos, en soporte papel e dixital, relacionados coa 
localización xeográfica e con datos culturaiss dos países de fala 
alemá, así como coas viaxes e a súa organización 

- Iniciación á lectura comentada de textos con formato teatral 
- Iniciación á lectura autónoma de textos adaptados relacionados 

cos seus intereses 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de lugares e actividades. 
- Narración de acontecementos en presente nunha viaxe e 

preparación desa viaxe 
- Petición e ofrecemento de información e opinións 
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- Expresión da vontade e da intención 
- Expresión de aprobación, aceptación ou rexeitamento 
- Formulación de propostas, desexos ou suxestións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos puntos cardinais, as comidas e as bebidas, 

os medios de transporte, as cidades dos países de fala alemá 
- Os verbos modales “möchten” e wollen 
- As preposicións de lugar con acusativo. 
- Conectores: deshalb 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de lugares e actividades. 
- Narración de acontecementos en presente nunha viaxe e 

preparación desa viaxe 
- Petición e ofrecemento de información e opinións 
- Expresión da vontade e da intención 
- Expresión de aprobación, aceptación ou rexeitamento 
- Formulación de propostas, desexos ou suxestións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
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- Léxico relacionado cos puntos cardinais, as comidas e as bebidas, 
os medios de transporte, as cidades dos países de fala alemá 

- Os verbos modales “möchten” e wollen 
- As preposicións de lugar con acusativo. 
- Conectores: deshalb 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Aspectos culturais e localización xeográfica de cidades importantes 
nos tres países de fala alemá 

• Os albergues xuvenís en Alemaña. Comparación con Galicia 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Describe a localización xeográfica de lugares 

• Fai propostas de actividades 

• Acepta ou rexeita propostas 

• É quen de pedir nun restaurante e pedir a conta 

• Escribe un texto sinxelo durante unha viaxe (postais) 

• Comprende información global e específica de textos e audicións 

• Utiliza os novos elementos lingüísticos adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: lectura de prezos con decimais 

• Aprender a aprender: elaboración de mindmaps seleccionando 
información; elaboración de táboas gramaticais; selección de 
información clave para favorecer a comprensión; uso de diferentes 
estratexias de comprensión oral e escrita (selección de información 
xeral ou específica segundo conveña, prestar atención a recursos 
extralingüísticos); a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: viaxar por Alemaña; lugares 
coñecidos e interesantes para visitar; aloxarse en albergues xuvenís 

 
 
A unidade didáctica 6 
 

Obxectivos • Ser quen de describir as actividades cotiás e mais a súa hora ou 
frecuencia 

• Ser quen de falar sobre actividades dentro do tempo de lecer 

• Coñecer distintos tipos de oficios 

• Falar sobre preferencias de oficios 

• Extraer de forma global e específica información de textos e audicións 

• Utilizar nas súas producións léxico novo (os oficios e as súas 
actividades, as actividades cotiás, adverbios de frecuencia) e a 
gramátia (os pronomes persoais en acusativo, a posición do verbo na 
oración) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
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- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 
da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Comprensión de información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión de información específica en textos orais sobre as 

actividades cotiás dos alumnos e o traballo para a xente moza, co 
apoio de elementos verbais e non verbais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades persoais e actividades 
- Narración de acontecementos presentes 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión da gustos e preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos oficios, os traballos para a xente moza e 

as actividades cotiás na vida dun alumno 
- Os adverbios de frecuencia (oft, nie, etc.) 
- Os pronomes persoais en acusativo 
- A posición do verbo na oración enunciativa (repaso) 
- O acento tónico nos substantivos 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con sinxeleza e claridade, distinguindo a 
idea principal das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso de estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
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* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre temas cotiáns e 

de interese persoal, mostrando respecto cara aos erros e as 
dificultades que poidan ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente narracións e explicacións de carácter xeral 

sobre actividades cotiás e descricións de persoas 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades persoais e actividades 
- Narración de acontecementos presentes 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión da gustos e preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos oficios, os traballos para a xente moza e 

as actividades cotiás na vida dun alumno 
- Os adverbios de frecuencia (oft, nie, etc.) 
- Os pronomes persoais en acusativo 
- A posición do verbo na oración enunciativa (repaso) 
- O acento tónico nos substantivos 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas en relación 

coas actividades da aula: instrucións, preguntas, comentarios, etc. 
- Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que 

conteña (imaxes, títulos, números, etc.) 
- Comprender a idea xeral e os puntos máis relevantes de diversos 

textos escritos, en soporte papel e dixital, sobre temas 
relacionados coas actividades cotiás do alumnado 

- Iniciación á lectura comentada de fragmentos de obras teatrais 
breves. 
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- Iniciación á lectura autónoma de textos adaptados relacionados 
cos seus intereses 

- Uso da biblioteca (convencional ou virtual) para obter información 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de calidades persoais e actividades 
- Narración de acontecementos presentes 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión da gustos e preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos oficios, os traballos para a xente moza e 

as actividades cotiás na vida dun alumno 
- Os adverbios de frecuencia (oft, nie, etc.) 
- A posición do verbo na oración enunciativa (repaso) 
- Os pronomes persoais en acusativo 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sinxelo pero 

axeitado ao tema e ao contexto 
- Utilizar o rexistro apropiado ao lector a quen vai dirixido o texto 

(formal e informal) en producións breves e sinxelas 
- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 

puntuación elementais 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
- Valorar a corrección formal na produción de mensaxes escritas 

breves e sinxelas 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades persoais e actividades 
- Narración de acontecementos presentes 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión da gustos e preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 
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• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos oficios, os traballos para a xente moza e 

as actividades cotiás na vida dun alumno 
- Os adverbios de frecuencia (oft, nie, etc.) 
- A posición do verbo na oración enunciativa (repaso) 
- Os pronomes persoais en acusativo 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Os oficios e traballos para a xente moza. Comparación entre as 
culturas alemá e galega 

• As actividades cotiás dos alumnos alemáns. Semellanzas e 
diferenzas cos galegos 

• Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Describe un día normal e as actividades que realiza, así como a súa 
frecuencia ou hora 

• Expresa as súas preferencias de oficios 

• Comprende a información global e específica de textos e audicións 

• Utiliza nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: uso das novas tecnoloxías para comunicarse: o 
correo electrónico 

• Aprender a aprender: elaboración de táboas gramaticais; selección 
de información clave para favorecer a comprensión; uso de diferentes 
estratexias de comprensión oral e escrita (selección de información 
xeral ou específica segundo conveña, prestar atención a recursos 
extralingüísticos); a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: semellanzas e diferenzas entre as 
culturas alemá e galega ante actividades cotiás e oficios 

 
 
4.9. A temporalización dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os bloques de cada unidade didáctica especificados no punto 4.8. desenvolven as 
competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que son as recollidas no devandito 
decreto. Para a distribución temporal da materia no segundo curso terase en conta a dificultade 
dos distintos temas a desenvolver. Así, o número de horas dedicadas a cada unidade didáctica 
dependerá do seu nivel de dificultade e mais da resposta do grupo. 

En principio, a distribución das seis unidades didácticas ao longo do curso académico 
farase en función das tres avaliacións previstas: 

• No período correspondente á primeira avaliación impartiranse as unidades didácticas 
1 e 2. 

• No período correspondente á segunda avaliación impartiranse as unidades didácticas 
3 e 4. 

• No período correspondente á avaliación final impartiranse as unidades didácticas 5 e 
6. 
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4.10. A avaliación 
 
Tendo en conta que a adquisición dunha lingua non é un estudo de temas perfectamente illados, 
senón un sistema progresivo de coñecementos encadeados, o Departamento de Alemán opta 
por un sistema de avaliación continua. 

No comezo do ano académico, os alumnos serán informados do xeito en que van ser 
avaliados. Os alumnos tamén serán informados con regularidade sobre a súa situación verbo da 
propia aprendizaxe e verbo dos obxectivos que se espera acadar.  
 
 
4.10.1. Os criterios de avaliación 
 
Teranse en conta os criterios de avaliación previstos no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo 
cal se estabelece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29), que orientarán a elaboración dos diferentes 
exercicios e probas. 
 
 
4.10.2. Os procedementos e instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os estándares de aprendizaxe avaliaranse ao longo do curso mediante a realización de 
varios exercicios e probas orais e escritos. Un exercicio ou unha proba parciais poderán ser 
superados malia suspender os anteriores, porque se entenderá que o alumno acadou o nivel 
esixido cando supere os problemas dos anteriores exercicios ou probas parciais. Alén dos 
resultados obtidos nos exercicios e nas probas, tamén se terán en conta, por unha banda, a 
responsabilidade, a constancia e a capacidade de autoorganización, e, por outra banda, a 
participación enriquecedora na dinámica da aula e o cumprimento das normas de convivencia. 
Este procedemento implica un seguimento detallado do traballo que os alumnos fagan durante o 
curso. 

Os diferentes exercicios e probas que se realicen ao longo do curso serán de: 

• Gramática 

• Vocabulario 

• Comprensión lectora 

• Expresión escrita 

• Comprensión oral 

• Expresión oral 
Para o alumnado con necesidades específicas haberá unha adaptación destes 

instrumentos, que consistirá en: 

• Exercicios e probas escritos máis curtos, con preguntas breves, cerradas, claras e 
con vocabulario o máis sinxelo posíbel. En todo caso, cada exercicio ou proba estará 
adaptado ao nivel de estudos do alumno. 

• Unha maior duración e flexibilidade dos exercicios e probas escritos, incluída a 
posibilidade de dividilos en dúas sesións. 

• A posibilidade de completar os exercicios e probas escritos de forma oral cando 
fiquen incompletos. 

Aos exercicios e probas escritos terán acceso exclusivamente os seus autores e mais os 
profesores do Departamento de Alemán. Non se autorizará facer fotocopia destes documentos, 
que serán arquivados no Departamento de Alemán durante cinco anos. En caso de reclamación 
aplicarase o procedemento previsto na normativa vixente. 
 
 
4.10.3. O grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe para superar a materia 
 



 
Instituto de Educación Secundaria Arcebispo Xelmírez I 
Departamento de Alemán / Fachschaft Deutsch 
 
Programación didáctica 
Curso 2021-2022 
 
 

 131 

De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe acredítase coa superación 
dos exercicios ou probas que se realicen ao longo do curso, que dependerá da demostración, 
por parte do alumno, dun nivel de coñecemento suficiente do material didáctico elixido para 
traballar na aula. 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 4.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 4.10.4. (comprensión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 4.10.2. (comprensión 

oral) 

• Bloque 2. Produción de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 4.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 4.10.4. (expresión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 4.10.2. (expresión 

oral) 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 4.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 4.10.4. (comprensión lectora) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 4.10.2. (comprensión 

lectora) 

• Bloque 4. Produción de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 4.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 4.10.4. (expresión escrita) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 4.10.2. (expresión 

escrita) 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 4.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 4.10.4. (gramática e vocabulario) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 4.10.2. (gramática e 

vocabulario) 
 
 
4.10.4. Os criterios de cualificación 
 
O nivel de logro dos obxectivos previstos exprésase en forma numérica, como resultado de dividir 
entre 7 a seguinte suma: 

Nota dos exercicios e probas de gramática 
+  nota dos exercicios e probas de vocabulario 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión lectora 
+ nota dos exercicios e probas de expresión escrita 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión oral 
+ nota dos exercicios e probas de expresión oral 
+  nota da valoración da responsabilidade (responsabilidade, constancia e capacidade de 

autoorganización) e da participación (participación enriquecedora na dinámica da aula e 
cumprimento das normas de convivencia) 

 Debe terse en conta o seguinte: 

• A nota máxima en cada exercicio ou proba é un 10. 

• Cada unha das sete notas pondera exactamente igual. 
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• A nota de valoración da responsabilidade e da participación outórgase da seguinte 
maneira: 
- Pártese dun 10 ao comezo do trimestre. 
- En cada hora de clase obsérvase se o alumno satisfai as esixencias de: 

▪ Responsabilidade: deberes, controis de vocabulario, material didáctico, 
libreta, axenda, etc. 

▪ Participación: preguntas, respostas, interacción, iniciativa, traballo a maiores, 
puntualidade, concentración, respecto polo profesor e polos compañeiros, 
etc. 

- De non satisfacer algunha das esixencias mencionadas, apúntase a 
correspondente observación. 

- Cada observación apuntada resta, en función da súa importancia, entre 0,25 e 1 
punto da nota inicial de 10. 

• Para superar a materia en cada trimestre, o alumno terá que conseguir unha nota 
mínima de 5. 

• Se a nota media tivese centésimas, redondearase á alza a partir de 0,5. 

• A nota final da avaliación ordinaria de xuño calcularase facendo a media das medias 
obtidas polo alumno nos tres trimestres. 

 
 
5. Terceiro curso 
 
 
Primeira lingua estranxeira 
 
Prográmase unha progresión máis viva para o 3º curso da educación secundaria obrigatoria, 
dado que coa idade aumenta tamén a capacidade de traballo. O obxectivo é que, ao final dos 
dous últimos cursos da educación secundaria obrigatoria, o alumnado adquira o nivel A2 do 
Marco común europeo de referencia para a aprendizaxe, o ensino e a avaliación das linguas. 
 
 
5.1. Os contidos 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), dividimos os contidos en cinco bloques: 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais. 

• Bloque 2. Produción de textos orais. 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

• Bloque 4. Produción de textos escritos. 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 
Os contidos de cada bloque son os recollidos no denvandito decreto. 
Cada un destes bloques comprende, para cada conxunto de actividades, os criterios de 

avaliación e mais os estándares de aprendizaxe entre os cales existe unha relación non unívoca 
debido á especial natureza da actividade lingüística. Isto supón que, coa finalidade de avaliar o 
grao de adquisición das diversas competencias necesarias para levar a cabo as accións 
recollidas en cada un dos estándares de aprendizaxe, haberá que aplicar todos os criterios de 
avaliación descritos para a actividade correspondente. Asemade, dos estándares de aprendizaxe 
haberá que derivar os correspondentes contidos competenciais (estratéxicos, socioculturais e 
sociolingüísticos, funcionais, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonolóxicos e ortográficos), 
cuxo grao de consecución se avaliará aplicando os criterios respectivos. 

 
 
5.2. A contribución ao desenvolvemento das competencias clave 
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De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), en cada bloque dos especificados no punto 5.1. e concretados en unidades didácticas no 
punto 5.3. desenvólvense as competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que 
son as recollidas no devandito decreto. 
 A aprendizaxe da lingua alemá como lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento 
das seguintes competencias clave: 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía (CMCT). 

• Competencia dixital (CD). 

• Aprender a aprender (CAA). 

• Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CIEE). 

• Competencias sociais e cívicas (CSC). 

• Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Dadas as características da materia, a CCL é a competencia a de máis peso e presenza. 
Aquí indícanse unicamente as competencias máis representativas á hora de estabelecer 

os estándares de aprendizaxe evaluables, o cal non significa, obviamente, que queden excluídas 
outras competencias. 

A) Competencia en comunicación lingüística: 
É esta a competencia principal a desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 
A aprendizaxe do alemán ten como obxectivos, non só servir como ferramenta de 
comunicación con outros falantes, senón tamén o acceso á información nun ámbito 
lingüístico maior que o da lingua materna. No plano formativo, ademais, serve para 
ampliar os esquemas lingüísticos mentais do alumno, sentando a base para a 
posterior aprendizaxe doutras linguas estranxeiras. Ambos niveis arriba 
mencionados (o informativo e formativo) desenvólvense paralelamente tamén 
noutras competencias que se mencionan a continuación, como son a CAA, a CSC 
e a CCEC, especialmente. 

B) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Cómpre destacar a relación dos procedementos utilizados na aprendizaxe das 
ciencias e a competencia CMCT (formulación de hipótese, verificación; aplicación 
de fórmulas fixas á sintaxe do idioma e posterior sistematización) coa aprendizaxe 
do alemán. En calquera caso, estabelecer vínculos cos coñecementos adquiridos 
na aprendizaxe doutras materias facilita a aprendizaxe do idioma como unha 
materia máis. As matemáticas, a ciencia e a tecnoloxía forman parte da vida cotiá e 
son necesarias para comprendela. A lectura e a comprensión de datos estatísticos 
e de porcentaxes, por exemplo, son necesarios para comprender conversacións 
diarias. 

C) Competencia dixital: 
Esta competencia está presente en todos os ámbitos e resulta de vital importancia 
na adquisición da lingua estranxeira, dado que abre as portas a un contacto moi real 
e inmediato coa actualidade e a cultura dos países xermanófonos. Por outra banda, 
a rede acumula moitos recursos específicos para a aprendizaxe das linguas 
estranxeiras. Familiarizar o alumnado con todos estes recursos é esencial para 
garantir a súa autonomía á hora de afrontar a aprendizaxe para toda a vida que 
supón a aprendizaxe de linguas estranxeiras e mais a autoavaliación necesaria para 
o seu progreso. 

D) Aprender a aprender: 
É sen dúbida esta una das competencias máis importantes a desenvolver por parte 
do alumnado na súa aprendizaxe da lingua alemá. Por unha banda é imprescindíbel 
sentar as bases para unha posterior aprendizaxe autónoma, dado que o alumno 
pode e debe seguir ampliando coñecementos no futuro, sen mediación dun docente, 
cando conclúa os seus estudos de forma oficial. Por outra banda, as ferramentas 
de autoaprendizaje adquiridas son reutilizábeis na adquisición doutros 
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coñecementos. Ademais, o coñecemento dunha lingua estranxeira posibilita o 
acceso a un espectro maior de coñecemento sen intermediarios. 

E) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Algo tan natural como pór en contacto un alumno galego de 12 anos con outro 
xermanófono a 2.000 quilómetros de distancia era hai poucos anos unha grande 
empresa. A aprendizaxe do alemán é unha ferramenta para espertar e satisfacer a 
curiosidade, achegando o que antes era inaccesíbel, ou accesíbel en peores 
condicións. 

F) Competencias sociais e cívicas: 
Grazas á aprendizaxe do alemán, o alumno debe e pode ampliar a súa visión do 
mundo, posto que a capacidade para pensar lingüísticamente doutra forma, así 
como para acceder directamente a outras convencións sociais, subliñan a variedade 
do mundo e as súas relacións, facilitando a empatía con outros individuos. 

G) Conciencia e expresións culturais: 
Resaltar a proximidade entre diferentes falantes e nacionalidades, desmantelar 
clixés e colocar estereotipos nun segundo plano, é necesario para aprender sen 
impedimentos a lingua alemá. Simultaneamente, a aprendizaxe da lingua posibilita 
este mesmo proceso, sendo a cultura e as súas diferentes manifestacións, 
argumento frecuente para explicar non só as tradicións e as convencións dos países 
de fala alemá, senón moitas das características que definen o idioma. Como 
elemento motivador, a aprendizaxe do idioma posibilita o acceso a expresións 
culturais –cine en versión orixinal, música, cultura urbana, historia e arte, 
actualidade– que doutra forma non serían accesíbeis. 

 
 
5.3. A programación didáctica específica por unidades 
 
O material didáctico elixido para traballar na aula é geni@l klick. A2, da editorial Klett-
Langenscheidt, que se compón dun libro do curso, un libro de traballo, un glosario e dous discos 
compactos con diálogos, textos de comprensión oral e cancións. Este material atense ás 
disposicións vixentes e está deseñado para ser utilizado na educación secundaria obrigatoria, 
polo que ten en conta as características e as capacidades do alumnado. O curso propón 
actividades adaptadas aos intereses, ás experiencias e mais ás ambicións do alumnado. 
Traballaranse as leccións 1 a 6 (unidades didácticas 1 a 6). 
 geni@l klick. A2 desenvolve un enfoque didáctico baseado sobre a comunicación e a 
adquisición da competencia comunicativa a través das súas subcompetencias (gramatical, 
discursiva, estratéxica e sociocultural), e considera que a capacidade de comunicarse nunha 
lingua estranxeira é unha necesidade na sociedade contemporánea. Fomenta, de maneira 
dinámica e participativa, todos os aspectos necesarios para o ensino e a aprendizaxe dunha 
lingua estranxeira. É dicir, os usos e as formas de comunicación, a reflexión sobre a lingua e a 
súa aprendizaxe (lingua oral, lingua escrita, gramática, ortografía, léxico e fonética) e sobre os 
seus aspectos socioculturais. Dáselle valor ao desenvolvemento da autonomía na aprendizaxe 
como medio para implicar o alumno. Promóvese a utilización de estratexias de aprendizaxe, 
deixando que o alumno seleccione as máis axeitadas ao seu propio estilo. 

Outros materiais didácticos que se poderán utilizar durante o curso son: 
A) Lecturas complementarias no marco das actuacións do instituto destinadas ao 

fomento da lectura: Utilizaranse fragmentos fotocopiados de textos que poidan servir 
como punto de partida para a consolidación da comprensión lectora e da expresión 
oral e escrita. A lectura e a posterior discusión sobre estes textos escritos servirán 
para acadar os devanditos obxectivos. 

B) Cine: Está prevista a proxección dunha ou varias películas en alemán. Traballarase 
con didactizacións que permitan aproveitar ao máximo os aspectos lingüísticos das 
obras. 

C) Música: Traballarase na clase con música de grupos que cantan en alem (Die 
Prinzen, Rammstein, Die Toten Hosen, Xavier Naidoo, etc.) coa finalidade de 
fomentar sobre todo a destreza da comprensión oral. Elixiranse aquelas cancións que 
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permitan a realización de múltiples exercicios gramaticais e creativos e que estimulen 
a motivación da clase. 

D) Tecnoloxías da información e da comunicación: Procurarase a realización de 
exercicios individuais e en grupo na aula de informática. Trátase de que o alumnado 
aprenda a navegar por páxinas de internet redactadas en lingua alemá e de que 
seleccione só aquelas informacións que considere importantes para a realización das 
súas tarefas, que consistirán, por exemplo, na busca de notas de prensa actuais e a 
contestación por escrito a preguntas relacionadas cos textos. 

 
 
A unidade didáctica 1 
 

Obxectivos • Ser quen de pedir e dar información contando que sucedeu ou que 
se fixo 

• Ser quen de pedir información en xeral dentro do contexto da cidade 

• Informar sobre experiencias nunha viaxe escolar 

• Repasar e utilizar estruturas para orientarse na cidade e pedir algo 
para comer ou beber 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (lugares na cidade, 
actividades dentro da cidade, vocabulario no marco dunha viaxe) e 
estruturas aprendidos (o Perfekt dos verbos regulares e con haben, 
a orde dos elementos na oración) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de instrucións sinxelas dentro da cidade nun 

contexto real ou simulado 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas relacionadas 

con información sobre aloxamentos xuvenís, datos culturais sobre 
Berlín e relacións persoais entre xente moza, co apoio de 
elementos verbais e non verbais 

- Comprensión de información global e específica en textos orais de 
diferente tipoloxía: diálogos e información en podcast 

• Funcións comunicativas: 
- Petición e ofrecemento de información durante unha viaxe a outra 

cidade (aloxamento, lugares para visitar, recordos, etc.) 
- Narración en pasado dunha viaxe realizada e de actividades 

cotiás 
- Petición e ofrecemento de información para orientarse na cidade 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- O Perfekt con haben dos verbos regulares e separábeis 
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- O léxico relacionado coas viaxes escolares, a orientación na 
cidade, os lugares e os comercios na cidade 

- Repaso do léxico sobre actividades cotiás 
- A entonación das interrogativas 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a idea ou as 
ideais principais e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso progresivamente autónomo de estratexias de comunicación 
para resolver as dificultades xurdidas durante a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre temas cotiáns e 

viaxes realizadas 
- Produción oral de explicacións orientándose na cidade e 

narracións sinxelas sobre actividades realizadas 
- Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais 

e propias da conversa: respecto da quenda de palabra e das 
intervencións dos demais 

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos 

• Funcións comunicativas: 
- Petición e ofrecemento de información durante unha viaxe a outra 

cidade (aloxamento, lugares para visitar, recordos, etc.) 
- Narración en pasado dunha viaxe realizada e de actividades 

cotiás 
- Petición e ofrecemento de información para orientarse na cidade 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- O Perfekt con haben dos verbos regulares e separábeis 
- O léxico relacionado coas viaxes escolares, a orientación na 

cidade, os lugares e os comercios na cidade 
- Repaso do léxico sobre actividades cotiás 
- A entonación das interrogativas 
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Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas 

relacionadas con información sobre aloxamentos xuvenís, datos 
culturais sobre Berlín e relacións persoais entre xente moza 

- Comprensión da información xeral e dos puntos máis relevantes 
de diversos textos escritos en soporte papel e dixital referidos a 
Berlín 

- Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, 
para obter información coa finalidade de realizar actividades 
individuais ou en grupo 

• Funcións comunicativas: 
- Petición e ofrecemento de información durante unha viaxe a outra 

cidade (aloxamento, lugares para visitar, recordos, etc.) 
- Narración en pasado dunha viaxe realizada e de actividades 

cotiás 
- Petición e ofrecemento de información para orientarse na cidade 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- O Perfekt con haben dos verbos regulares e separábeis 
- O léxico relacionado coas viaxes escolares, a orientación na 

cidade, os lugares e os comercios na cidade 
- Repaso do léxico sobre actividades cotiás 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
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• Contidos específicos: 
- Produción de diferentes textos breves (narración de actividades 

cotiás realizadas, diálogos de orientación na cidade) utilizando un 
léxico sinxelo pero axeitado 

- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 
puntuación elementais 

- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 
soporte papel ou dixital 

• Funcións comunicativas: 
- Petición e ofrecemento de información durante unha viaxe a outra 

cidade (aloxamento, lugares para visitar, recordos, etc.) 
- Narración en pasado dunha viaxe realizada e de actividades 

cotiás 
- Petición e ofrecemento de información para orientarse na cidade 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- O Perfekt con haben dos verbos regulares e separábeis 
- O léxico relacionado coas viaxes escolares, a orientación na 

cidade, os lugares e os comercios na cidade 
- Repaso do léxico sobre actividades cotiás 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • As viaxes e as excursións co instituto. Semellanzas e diferenzas entre 
a cultura alemá e a galega 

• Valoración da lingua alemá como medio de comunicación, tanto 
dentro da aula como fóra, no ámbito das viaxes 

• Interese e curiosidade por coñecer datos culturais sobre Berlín 

• Adecuar a produción aos usos socioculturais da lingua alemá 

• Recoñecer elementos culturais, lingüísticos ou non, que aparezan nos 
textos escritos 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Pide e dá información sobre actividades realizadas en pasado 

• Pide e comprende información xeral dentro do contexto da cidade 

• Conta experiencias ocorridas nunha viaxe escolar 

• Utiliza os novos elementos lingüísticos adquiridos 

• Comprende información global e específica de diferentes tipos de 
textos e audicións 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para informar 
ecomunicar: o podcast 

• Aprender a aprender: traballar con tarxetas para memorizar mellor; 
uso de diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (selección 
de información xeral ou específica segundo conveña, prestar 
atención aos recursos extralingüísticos); listaxes de palabras; táboas 
de verbos; reflexión sobre o uso da linguaxe; a autoavaliación (Das 
kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: actividades cotiás nas viaxes 
escolares; Berlín como destino turístico e cultural 

 
 
A unidade didáctica 2 
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Obxectivos • Falar sobre os amigos e ser quen de describilos 

• Ser quen de ofrecer axuda 

• Informar sobre o que se fixo en pasado 

• Ser quen de argumentar e facer cumprimentos 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (adxectivos para indicar 
calidades das persoas, estruturas para facer cumprimentos e ofrecer 
axuda) e estruturas aprendidos (o Perfekt dos verbos irregulares e 
con sein, a orde dos elementos na oración, as oracións con weil, os 
verbos e os pronomes persoais en dativo) 

• Valorar o sentido lúdico da aprendizaxe: canción 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas relacionadas 

coas relacións persoais e a amizade (calidades de amigos, 
actividades conxuntas, etc.) 

- Comprensión de información global e específica en textos orais de 
diferente tipoloxía: canción e diálogos 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades persoais propias e de amigos; e 

actividades que se realizan en conxunto 
- Petición e ofrecemento de opinións e puntos de vista, consellos, 

advertencias e axuda 
- Narración de feitos e actividades realizadas en pasado 
- Expresión argumentada de aprobación, gusto, satisfacción e os 

seus contrarios 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a adxectivos para indicar calidades persoais; 

actividades de tempo libre, lecer 
- O Perfekt con sein e con verbos irregulares de haben e sein 
- A oración subordinada con weil 
- Os pronomes persoais en dativo 
- Verbos con dativo 
- A entoación de preguntas e respostas en diálogos e nunha 

canción 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a idea ou as 
ideais principais e a súa estrutura básica 
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* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso progresivamente autónomo de estratexias de comunicación 
para resolver as dificultades xurdidas durante a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre gustos e opinións 

sobre temas cotiáns, mantendo o equilibrio entre a frase formal e 
a fluidez 

- Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais 
e propias da conversa en actividades de comunicación reais 
simuladas 

- Uso axeitado de fórmulas lingüísticas asociadas a situacións 
concretas (pedir e dar opinión, axuda, expresar gusto) 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades persoais propias e de amigos; e 

actividades que se realizan en conxunto 
- Petición e ofrecemento de opinións e puntos de vista, consellos, 

advertencias e axuda 
- Narración de feitos e actividades realizadas en pasado 
- Expresión argumentada de aprobación, gusto, satisfacción e os 

seus contrarios 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a adxectivos para indicar calidades persoais; 

actividades de tempo libre, lecer 
- O Perfekt con sein e con verbos irregulares de haben e sein 
- A oración subordinada con weil 
- Os pronomes persoais en dativo 
- Verbos con dativo 
- A entoación de preguntas e respostas en diálogos e nunha 

canción 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
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- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Identificación do contido do texto co apoio de elementos verbais e 

non verbais 
- Comprensión da información xeral e específica de textos de 

diferente tipo (foro de internet, diálogo, canción) 
- Lectura autónoma de textos relacionados cos seus intereses 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de calidades persoais propias e de amigos; e 

actividades que se realizan en conxunto 
- Petición e ofrecemento de opinións e puntos de vista, consellos, 

advertencias e axuda 
- Narración de feitos e actividades realizadas en pasado 
- Expresión argumentada de aprobación, gusto, satisfacción e os 

seus contrarios 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a adxectivos para indicar calidades persoais; 

actividades de tempo libre, lecer 
- O Perfekt con sein e con verbos irregulares de haben e sein 
- A oración subordinada con weil 
- Os pronomes persoais en dativo 
- Verbos con dativo 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
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- Produción guiada de textos estruturados, con algúns elementos 
de cohesión para marcar con claridade a relación entre ideas 

- Uso progresivamente autónomo do rexistro axeitado ao lector a 
quen vai dirixido o texto (formal e informal) 

- Uso adecuado da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades persoais propias e de amigos; e 

actividades que se realizan en conxunto 
- Petición e ofrecemento de opinións e puntos de vista, consellos, 

advertencias e axuda 
- Narración de feitos e actividades realizadas en pasado 
- Expresión argumentada de aprobación, gusto, satisfacción e os 

seus contrarios 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- O Perfekt con haben dos verbos regulares e separábeis 
- O léxico relacionado coas viaxes escolares, a orientación na 

cidade, os lugares e os comercios na cidade 
- Repaso do léxico sobre actividades cotiás 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Concepto e valoración da amizade 

• Relacións persoais: consellos e cumprimentos a amigos e coñecidos; 
a petición e o ofrecemento de axuda; a opinión 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Describe as calidades dos seus amigos 

• Conta actividades realizadas en pasado 

• É quen de expresar cumprimentos, ofrece axuda e argumenta de 
forma sinxela 

• Comprende información global e específica de textos e audicións 

• Usa os novos elementos lingüísticos adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: estatística en clase sobre calidades no ámbito da amizade 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para informar 
ecomunicar: o foro de internet 

• Aprender a aprender: traballar con tarxetas e parellas de antónimos; 
uso de diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (selección 
de información xeral ou específica segundo conveña, prestar 
atención a recursos extralingüísticos); deducir regras gramaticais; 
practicar estruturas atendendo o ritmo e a entoación; a autoavaliación 
(Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno; 
distintas formas de entrar en contacto con outros 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: o concepto da amizade 

 
 
A unidade didáctica 3 
 

Obxectivos • Falar sobre os deportes 

• Ser quen de estabelecer comparacións (idade, altura, etc.) 
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• Expresar datas en alemán 

• Ser quen de indicar gustos e preferencias 

• Dar consellos 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (deportes, adxectivos, os 
números ordinais) e estruturas aprendidas (formas de ordinais en 
nominativo e dativo, a gradación do adxectivo: comparación e 
superlativos) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de información xeral e específica de mensaxes 

sobre gustos e preferencias na práctica do deporte, cun grao 
crecente de dificultade 

- Comprensión de mensaxes sinxelas emitidas polos medios 
audiovisuai 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais preguntando e 

opinando sobre a práctica do deporte e sobre comparacións entre 
iguais 

- Descrición e comparación de calidades físicas e abstractas de 
persoas, obxectos, lugares e actividades 

- Petición e ofrecemento argumentado de opinións e informacións 
- Expresión de gustos ou preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo aos deportes e á súa práctica 
- Os ordinais: orde e datas, en nominativo e dativo; uso como 

adxectivo 
- A gradación do adxectivo e o seu uso nas oracións (grao de 

igualdade, comparativo e superlativo) 
- Repaso da subordinada con weil 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a idea ou as 
ideais principais e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso progresivamente autónomo de estratexias de comunicación 
para resolver as dificultades xurdidas durante a interacción 

- Execución: 
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* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre o deporte e a súa 

práctica, mantendo o equilibrio entre a frase formal e a fluidez 
- Uso de respostas a situacións de comunicación na aula 
- Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais 

e propias da conversa en actividades de comunicación reais 
simuladas 

- Uso axeitado de fórmulas lingüísticas para expresar acordo, 
discrepancia; argumentar. 

- Interese e iniciativa por realizar intercambios comunicativos 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais preguntando e 

opinando sobre a práctica do deporte e sobre comparacións entre 
iguais 

- Descrición e comparación de calidades físicas e abstractas de 
persoas, obxectos, lugares e actividades 

- Petición e ofrecemento argumentado de opinións e informacións 
- Expresión de gustos ou preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo aos deportes e á súa práctica 
- Os ordinais: orde e datas, en nominativo e dativo; uso como 

adxectivo 
- A gradación do adxectivo e o seu uso nas oracións (grao de 

igualdade, comparativo e superlativo) 
- Repaso da subordinada con weil 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
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- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 
da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Identificación do contido do texto co apoio de elementos verbais e 

non verbais 
- Comprensión da información xeral e específica de textos de 

diferente tipo (tests, estatísticas, informacións, etc.) sobre temas 
cotiáns e de interese xeral, mediante a realización de tarefas 
específicas 

- Desenvolvemento da autonomía lectora como fonte de 
coñecemento 

- Lectura autónoma de textos relacionados cos seus intereses 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de preferencias sobre a práctica do deporte 
- Descrición e comparación de calidades físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares e actividades 
- Petición e ofrecemento argumentado de opinións e informacións 
- Expresión de gustos ou preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo aos deportes e á súa práctica 
- Os ordinais: orde e datas, en nominativo e dativo; uso como 

adxectivo 
- A gradación do adxectivo e o seu uso nas oracións (grao de 

igualdade, comparativo e superlativo) 
- Repaso da subordinada con weil 
- Os signos de puntuación nas subordinadas 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
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- Produción guiada de textos estruturados, con algúns elementos 
de cohesión para marcar con claridade a relación entre ideas 

- Uso progresivamente autónomo do rexistro axeitado ao lector a 
quen vai dirixido o texto (formal e informal) 

- Uso adecuado da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais preguntando e 

opinando sobre as preferencias na práctica do deporte e sobre as 
comparacións entre iguais 

- Descrición e comparación de calidades físicas e abstractas de 
persoas, obxectos, lugares e actividades 

- Petición e ofrecemento argumentado de opinións e informacións 
- Expresión de gustos ou preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo aos deportes e á súa práctica 
- Os ordinais: orde e datas, en nominativo e dativo; uso como 

adxectivo 
- A gradación do adxectivo e o seu uso nas oracións (grao de 

igualdade, comparativo e superlativo) 
- Repaso da subordinada con weil 
- Os signos de puntuación nas subordinadas 

Bloque 5 • A práctica do deporte entre a xente moza 

• A práctica do deporte: semellanzas e diferenzas entre as culturas 
alemá e galega 

• O uso dos números ordinais. Comparación entre ambas culturas 

• Valoración do coñecemento de datos culturais xerais internacionais 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Fala sobre distintos deportes 

• Fai diferentes tipos de comparacións 

• Expresa en alemán a data e utiliza ordinais 

• Expresa gusto ou preferencia. 

• Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: interpretación dun gráfico sobre deportes 

• Aprender a aprender: traballar con mindmaps; táboas gramaticais 
con adxectivos; uso de diferentes estratexias de comprensión oral e 
escrita (selección de información xeral ou específica segundo 
conveña, prestar atención aos recursos extralingüísticos); tomar nota 
durante as audicións; listaxes de palabras; a autoavaliación (Das 
kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: a presenza do deporte na cultura 
alemá 

 
 
A unidade didáctica 4 
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Obxectivos • Comprender e realizar diálogos relacionados coas compras 

• Opinar sobre pezas de roupa mostrando gusto e preferencias 

• Describir roupa 

• Ser quen de preguntar por talla, cor e prezo 

• Coñecer outro tipo de comercio 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (roupa, comercios, 
comidas e bebidas, tipos de medidas e tamaños) e estruturas 
aprendidas (a declinación do adxectivo diante do substantivo en 
nominativo e acusativo, con artigo determinado e indeterminado; a 
oración subordinada con dass e verbos que a acompañan; o 
demostrativo) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de información xeral e específica de mensaxes 

sobre compras e moda, cun grao crecente de dificultade 
- Comprensión de indicacións e opinións en contextos reais e 

simulados 

• Funcións comunicativas: 
- Mantemento de conversas nun comercio á hora de mercar 
- Descrición de calidades físicas e abstractas de roupa e de 

obxectos mercados 
- Petición e ofrecemento argumentado de opinións, puntos de vista 

e consellos no ámbito da moda e das compras 
- Expresión argumentada de gustos ou preferencias 
- Narración de actividades comerciais (organización dun Flohmarkt) 

con fins benéficos 
- Expresión do interese e da vontade 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con tendas, alimentos e bebidas, cantidades e 

envases, moda e roupa 
- Adxectivos en uso atributivo: declinación dos adxectivos despois 

de artigos determinados e indeterminados en nominativo e 
acusativo 

- A oración subordinada con dass 
- Os verbos habituais nas oracións con dass 
- Os pronomes demostrativos en nominativo e acusativo 
- O acento tónico (pezas de vestir) 
- A entoación de diálogos 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
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- Planificación: 
* Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a idea ou as 
ideais principais e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso progresivamente autónomo de estratexias de comunicación 
para resolver as dificultades xurdidas durante a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre a moda, a roupa 

e as compras, mantendo o equilibrio entre a frase formal e a 
fluidez 

- Uso de respostas espontáneas a situacións de comunicación na 
aula 

- Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais 
e propias da conversa en actividades de comunicación reais 
simuladas 

- Uso axeitado de fórmulas lingüísticas asociadas ás compras, á 
roupa e á moda 

- Interese e iniciativa por realizar intercambios comunicativos 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de diálogos sobre roupa, moda e 

compras 
- Descrición e comparación de calidades físicas e abstractas de 

roupa e outros obxectos mercados 
- Petición e ofrecemento argumentado de opinións e informacións 

sobre moda e compras 
- Expresión argumentada de gustos ou preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con tendas, alimentos e bebidas, cantidades e 

envases, moda e roupa 
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- Adxectivos en uso atributivo: declinación dos adxectivos despois 
de artigos determinados e indeterminados en nominativo e 
acusativo 

- A oración subordinada con dass 
- Os verbos habituais nas oracións con dass 
- Os pronomes demostrativos en nominativo e acusativo 
- O acento tónico (pezas de vestir) 
- A entoación de diálogos 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Identificación do contido do texto co apoio de elementos verbais e 

non verbais 
- Comprensión da información xeral e específica de textos, en 

soporte papel e dixital, auténticos ou adaptados, sobre a moda, a 
roupa, as compras e a organización de Flohmärkte con fins 
benéficos 

- Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, 
para obter información co fin de realizar actividades individuais ou 
en grupo 

• Funcións comunicativas: 
- Mantemento de conversas nun comercio á hora de mercar 
- Descrición de calidades físicas e abstractas de roupa e de 

obxectos mercados 
- Petición e ofrecemento argumentado de opinións, puntos de vista 

e consellos no ámbito da moda e das compras 
- Expresión argumentada de gustos ou preferencias 
- Narración de actividades comerciais (organización dun Flohmarkt) 

con fins benéficos 
- Expresión do interese e da vontade 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con tendas, alimentos e bebidas, cantidades e 

envases, moda e roupa 
- Adxectivos en uso atributivo: declinación dos adxectivos despois 

de artigos determinados e indeterminados en nominativo e 
acusativo 

- A oración subordinada con dass 
- Os verbos habituais nas oracións con dass 
- Os pronomes demostrativos en nominativo e acusativo 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
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- Planificación: 
* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Produción guiada de textos estruturados, con algúns elementos 

de cohesión para marcar con claridade a relación entre ideas 
- Reflexión sobre o proceso escritura con especial atención á 

revisión de borradores 
- Uso progresivamente autónomo do rexistro axeitado ao lector a 

quen vai dirixido o texto (formal e informal) 
- Uso adecuado da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de diálogos sobre roupa, moda e 

compras 
- Descrición e comparación de calidades físicas e abstractas de 

roupa e outros obxectos mercados 
- Petición e ofrecemento argumentado de opinións e informacións 

sobre moda e compras 
- Expresión argumentada de gustos ou preferencias 
- Narración de actividades comerciais (organización dun Flohmarkt) 

con fines benéficos 
- Expresión do interese e da vontade 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con tendas, alimentos e bebidas, cantidades e 

envases, moda e roupa 
- Adxectivos en uso atributivo: declinación dos adxectivos despois 

de artigos determinados e indeterminados en nominativo e 
acusativo 

- A oración subordinada con dass 
- Os verbos habituais nas oracións con dass 
- Os pronomes demostrativos en nominativo e acusativo 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • A moda da xente moza á hora de vestir nos países de fala alemá. 
Comparación coa cultura galega 

• Os diferentes tipos de tendas nos países de lingua alemá: Flohmärkte, 
tendas con roupa de segunda man, etc. 
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• Os Flohmärkte con fins benéficos nas escolas dos países de lingua 
alemá 

• Semellanzas e diferenzas no ámbito das compras entre os países de 
fala alemá e Galicia 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Comprende diálogos relativos ás compras 

• É quen de preguntar nun comercio pola talla, a cor e o prezo 

• É quen de describir roupa 

• Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: lectura de prezos con decimais 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
textos na internet 

• Aprender a aprender: uso do collage para traballar vocabulario; 
escenificar diálogos previamente preparados; dedución de regras 
gramaticais; o uso de mindmaps; estratexias de comprensión oral e 
escrita (selección de información xeral ou específica segundo 
conveña, prestar atención aos recursos extralingüísticos); listaxes de 
palabras; táboas gramaticais; a autoavaliación (Das kann ich) e o uso 
do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: os comercios en Alemaña; 
semellanzas e diferenzas entre Alemaña e Galicia no ámbito do 
comercio 

 
 
A unidade didáctica 5 
 

Obxectivos • Ser quen de describir unha vivenda e o seu cuarto 

• Ser quen de indicar onde se atopan os obxectos ou onde se colocan 

• Coñecer as dependencias dunha casa, cos seus móbeis e obxectos 

• Extraer de forma global e específica información de textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (a vivenda, as 
dependencias, os móbeis e os obxectos) e estruturas aprendidas (as 
preposicións de lugar con acusativo e dativo, Wechselpräpositionen, 
os verbos de posición (stellen, stehen, hängen, liegen, legen) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
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- Comprensión de información xeral e específica sobre os 
diferentes tipos de vivenda, a localización e a posición de 
obxectos na casa e os conflitos coa orde na casa entre pais e fillos 

- Comprensión de indicacións e descrición da posición de obxectos 
nunha casa 

• Funcións comunicativas: 
- Mantemento de conversas sobre a vivenda e a convivencia 

familiar 
- Descrición de lugares e localización de obxectos 
- Petición e ofrecemento argumentado de opinións e puntos de vista 
- Expresión argumentada de gustos ou preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa vivenda: partes da casa, obxectos, tipos 

de vivenda 
- Wechselpräpositionen: in, an, auf, etc. 
- Repaso de formas de acusativo e dativo 
- Os verbos de posición: stehen/stellen, liegen/legen, hängen 
- Refráns en alemán e a súa equivalencia en galego 
- A entoación da frase 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a idea ou as 
ideais principais e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso progresivamente autónomo de estratexias de comunicación 
para resolver as dificultades xurdidas durante a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas sobre a vivienda e a convivencia 

familiar 
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- Uso de respostas espontáneas a situacións de comunicación na 
aula 

- Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais 
e propias da conversa en actividades de comunicación reais 
simuladas 

- Uso axeitado de fórmulas lingüísticas sobre a vivenda e a 
convivencia familiar 

- Interese e iniciativa por realizar intercambios comunicativos en 
alemán 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de conversas sobre a vivenda e a 

convivencia familiar 
- Descrición de lugares e localización de obxectos 
- Petición e ofrecemento argumentado de opinións e puntos de vista 
- Expresión argumentada de gustos ou preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa vivenda: partes da casa, obxectos, tipos 

de vivenda 
- Wechselpräpositionen: in, an, auf, etc. 
- Repaso de formas de acusativo e dativo 
- Os verbos de posición: stehen/stellen, liegen/legen, hängen 
- Refráns en alemán e a súa equivalencia en galego 
- A entoación da frase 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Identificación do contido do texto co apoio de elementos verbais e 

non verbais 
- Comprensión da información xeral e específica de textos, en 

soporte papel e dixital, auténticos ou adaptados, sobre a vivienda 
e a convivencia familiar 

- Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, 
para obter información co fin de realizar actividades individuais ou 
en grupo 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de lugares e localización de obxectos 
- Petición e ofrecemento argumentado de opinións e puntos de vista 
- Expresión argumentada de gustos ou preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
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- Léxico relacionado coa vivenda: partes da casa, obxectos, tipos 
de vivenda 

- Wechselpräpositionen: in, an, auf, etc. 
- Repaso de formas de acusativo e dativo 
- Os verbos de posición: stehen/stellen, liegen/legen, hängen 
- Refráns en alemán e a súa equivalencia en galego 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Produción guiada de textos estruturados, con algúns elementos 

de cohesión para marcar con claridade a relación entre ideas 
- Reflexión sobre o proceso escritura con especial atención á 

revisión de borradores 
- Uso progresivamente autónomo do rexistro axeitado ao lector a 

quen vai dirixido o texto (formal e informal) 
- Uso adecuado da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de conversas sobre a vivenda e a 

convivencia familiar 
- Descrición de lugares e localización de obxectos 
- Petición e ofrecemento argumentado de opinións e puntos de vista 
- Expresión argumentada de gustos ou preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa vivenda: partes da casa, obxectos, tipos 

de vivenda 
- Wechselpräpositionen: in, an, auf, etc. 
- Repaso de formas de acusativo e dativo 
- Os verbos de posición: stehen/stellen, liegen/legen, hängen 
- Refráns en alemán e a súa equivalencia en galego 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Apreciación dos diferentes tipos de vivenda 

• A vivenda en Alemaña 

• Valoración de semellanzas e diferenzas entre a vivenda en Galicia e 
en Alemaña 
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• Conflitos entre pais e fillos: recoller e ordenar o cuarto 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Describe onde vive e mais o seu cuarto 

• Indica a posición e mais a colocación de obxectos 

• Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
foros na internet 

• Aprender a aprender: ordenar vocabulario; traballar con palabras 
clave; uso de diferentes estratexias de comprensión oral e escrita 
(selección de información xeral ou específica segundo conveña, 
prestar atención a recursos extralingüísticos); a autoavaliación (Das 
kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a datos da cultura 
alemá; formas de vivir 

 
 
A unidade didáctica 6 
 

Obxectivos • Dar e pedir información sobre o estado de ánimo 

• Falar sobre sentimentos e emocións 

• Ser quen de indicarlle a alguén qué debe facer ou non; aconsellar 

• Ser quen de expresar desculpa e ser quen de contradicir 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario relacionado 
cos sentimentos) e estruturas aprendidas (as oracións con wenn, o 
verbo modal sollen, os verbos reflexivos e os seus pronomes) 

• Valorar o sentido lúdico da aprendizaxe: canción “Die Welt kann mich 
nicht verstehen” 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de información xeral e específica sobre estados de 

ánimo e ser novo no instituto, cun grao crecente de dificultade 
- Comprensión de estados de ánimo en contextos reais e simulados 
- Comprensión de mensaxes sinxelas emitidas por medios 

audiovisuais 

• Funcións comunicativas: 
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- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecemento de información sobre o estado de ánimo e 

as emocións 
- Narración de acontecementos puntuais e habituais no contexto 

escolar 
- Expresión da vontade, da intención, da orde, da autorización, da 

prohibición e da decisión 
- Expresión de opinións, desacordos e desculpas 
- Formulación de condicións e hipóteses 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co estado de ánimo, os sentimentos e as 

emocións 
- A oración subordinada con wenn 
- Os verbos reflexivos 
- Os pronomes reflexivos 
- O verbo modal sollen 
- Repaso do significado doutros verbos modais: müssen, dürfen, 

können, wollen e “möchten” 
- A entoación nunha canción 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a idea ou as 
ideais principais e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso progresivamente autónomo de estratexias de comunicación 
para resolver as dificultades xurdidas durante a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre conflitos 

escolares e estados de ánimo, respondendo ou desculpándose, 
mantendo o equilibrio entre a frase formal e a fluidez 
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- Uso de respostas espontáneas a situacións de comunicación na 
aula 

- Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais 
e propias da conversa en actividades de comunicación reais 
simuladas 

- Uso axeitado de fórmulas lingüísticas asociadas a situacións 
concretas de comunicación (discrepancia, desculpa) 

- Valoración da importancia do alemán nas relacións internacionais 
- Produción oral de descricións, narracións e explicacións breves 

sobre estados de ánimo e experiencias 
- Produción oral, con apoio do texto, dunha canción en alemán 

(grupo Tocotronic) 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecemento de información sobre o estado de ánimo e 

as emocións 
- Narración de acontecementos puntuais e habituais no contexto 

escolar 
- Expresión da vontade, da intención, da orde, da autorización, da 

prohibición e da decisión 
- Expresión de opinións, desacordos e desculpas 
- Formulación de condicións e hipóteses 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co estado de ánimo, os sentimentos e as 

emocións 
- A oración subordinada con wenn 
- Os verbos reflexivos 
- Os pronomes reflexivos 
- O verbo modal sollen 
- Repaso do significado doutros verbos modais: müssen, dürfen, 

können, wollen e “möchten” 
- A entoación nunha canción 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Identificación do contido do texto co apoio de elementos verbais e 

non verbais 
- Comprensión da información xeral e específica de textos, en 

soporte papel e dixital, auténticos ou adaptados, sobre estados de 
ánimo, réplica, desculpa e integración nun instituto novo, mediante 
a realización de tarefas específicas 

- Desenvolvemento da autonomía lectora 
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- Lectura autónoma de textos relacionados cos seus intereses 
- Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, 

para obter información co fin de realizar actividades individuais ou 
en grupo 

• Funcións comunicativas: 
- Petición e ofrecemento de información sobre o estado de ánimo e 

as emocións 
- Narración de acontecementos puntuais e habituais no contexto 

escolar 
- Expresión da vontade, da intención, da orde, da autorización, da 

prohibición e da decisión 
- Expresión de opinións, desacordos e desculpas 
- Formulación de condicións e hipóteses 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co estado de ánimo, os sentimentos e as 

emocións 
- A oración subordinada con wenn 
- Os verbos reflexivos 
- Os pronomes reflexivos 
- O verbo modal sollen 
- Repaso do significado doutros verbos modais: müssen, dürfen, 

können, wollen e “möchten” 
- Os signos ortográficos e a puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Produción guiada de textos estruturados, con algúns elementos 

de cohesión para marcar con claridade a relación entre ideas 
- Reflexión sobre o proceso escritura con especial atención á 

revisión de borradores 
- Uso progresivamente autónomo do rexistro axeitado ao lector a 

quen vai dirixido o texto (formal e informal) 
- Uso adecuado da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
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- Petición e ofrecemento de información sobre o estado de ánimo e 
as emocións 

- Narración de acontecementos puntuais e habituais no contexto 
escolar 

- Expresión da vontade, da intención, da orde, da autorización, da 
prohibición e da decisión 

- Expresión de opinións, desacordos e desculpas 
- Formulación de condicións e hipóteses 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co estado de ánimo, os sentimentos e as 

emocións 
- A oración subordinada con wenn 
- Os verbos reflexivos 
- Os pronomes reflexivos 
- O verbo modal sollen 
- Repaso do significado doutros verbos modais: müssen, dürfen, 

können, wollen e “möchten” 
- Os signos ortográficos e a puntuación 

Bloque 5 • Os diferentes estados de ánimo 

• Comparación das expresións de estados de ánimo nas culturas alemá 
e galega (linguaxe verbal e non verbal) 

• Ser novo no instituto. Comparación entre centros alemáns e galegos 

• A música e o estado de ánimo. O grupo musical alemán Tocotronic 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Indica cal é o seu estado de ánimo e pregúntalles a outros 

• Expresa sentimentos ou estado de ánimo en alemán 

• Indícalles a outros que se debe facer ou non, e aconsella 

• Descúlpase ou contradí 

• Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
foros na internet 

• Aprender a aprender: elaboración de diálogos seguindo un modelo 
dado; aprendizaxe de estruturas dentro dun contexto e con exemplos; 
uso de diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (selección 
de información xeral ou específica segundo conveña, prestar 
atención a recursos extralingüísticos); a autoavaliación (Das kann 
ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno; a 
integración dun compañeiro novo na clase 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a datos culturais 
relacionados cos países de fala alemá europeos 

 
 
5.4. A temporalización dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os bloques de cada unidade didáctica especificados no punto 5.3. desenvolven as 
competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que son as recollidas no devandito 
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decreto. Para a distribución temporal da materia no terceiro curso terase en conta a dificultade 
dos distintos temas a desenvolver. Así, o número de horas dedicadas a cada unidade didáctica 
dependerá do seu nivel de dificultade e mais da resposta do grupo. 

En principio, a distribución das seis unidades didácticas ao longo do curso académico 
farase en función das tres avaliacións previstas: 

• No período correspondente á primeira avaliación impartiranse as unidades didácticas 
1 e 2. 

• No período correspondente á segunda avaliación impartiranse as unidades didácticas 
3 e 4. 

• No período correspondente á avaliación final impartiranse as unidades didácticas 5 e 
6. 

 
 
5.5. A avaliación 
 
Tendo en conta que a adquisición dunha lingua non é un estudo de temas perfectamente illados, 
senón un sistema progresivo de coñecementos encadeados, o Departamento de Alemán opta 
por un sistema de avaliación continua. 

No comezo do ano académico, os alumnos serán informados do xeito en que van ser 
avaliados. Os alumnos tamén serán informados con regularidade sobre a súa situación verbo da 
propia aprendizaxe e verbo dos obxectivos que se espera acadar.  
 
 
5.5.1. Os criterios de avaliación 
 
Teranse en conta os criterios de avaliación previstos no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo 
cal se estabelece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29), que orientarán a elaboración dos diferentes 
exercicios e probas. 
 
 
5.5.2. Os procedementos e instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os estándares de aprendizaxe avaliaranse ao longo do curso mediante a realización de 
varios exercicios e probas orais e escritos. Un exercicio ou unha proba parciais poderán ser 
superados malia suspender os anteriores, porque se entenderá que o alumno acadou o nivel 
esixido cando supere os problemas dos anteriores exercicios ou probas parciais. Alén dos 
resultados obtidos nos exercicios e nas probas, tamén se terán en conta, por unha banda, a 
responsabilidade, a constancia e a capacidade de autoorganización, e, por outra banda, a 
participación enriquecedora na dinámica da aula e o cumprimento das normas de convivencia. 
Este procedemento implica un seguimento detallado do traballo que os alumnos fagan durante o 
curso. 

Os diferentes exercicios e probas que se realicen ao longo do curso serán de: 

• Gramática 

• Vocabulario 

• Comprensión lectora 

• Expresión escrita 

• Comprensión oral 

• Expresión oral 
Para o alumnado con necesidades específicas haberá unha adaptación destes 

instrumentos, que consistirá en: 
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• Exercicios e probas escritos máis curtos, con preguntas breves, cerradas, claras e 
con vocabulario o máis sinxelo posíbel. En todo caso, cada exercicio ou proba estará 
adaptado ao nivel de estudos do alumno. 

• Unha maior duración e flexibilidade dos exercicios e probas escritos, incluída a 
posibilidade de dividilos en dúas sesións. 

• A posibilidade de completar os exercicios e probas escritos de forma oral cando 
fiquen incompletos. 

Aos exercicios e probas escritos terán acceso exclusivamente os seus autores e mais os 
profesores do Departamento de Alemán. Non se autorizará facer fotocopia destes documentos, 
que serán arquivados no Departamento de Alemán durante cinco anos. En caso de reclamación 
aplicarase o procedemento previsto na normativa vixente. 
 
 
5.5.3. O grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe para superar a materia 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe acredítase coa superación 
dos exercicios ou probas que se realicen ao longo do curso, que dependerá da demostración, 
por parte do alumno, dun nivel de coñecemento suficiente do material didáctico elixido para 
traballar na aula. 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 5.4. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 5.5.4. (comprensión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 5.5.2. (comprensión 

oral) 

• Bloque 2. Produción de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 5.4. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 5.5.4. (expresión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 5.5.2. (expresión oral) 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 5.4. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 5.5.4. (comprensión lectora) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 5.5.2. (comprensión 

lectora) 

• Bloque 4. Produción de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 5.4. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 5.5.4. (expresión escrita) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 5.5.2. (expresión 

escrita) 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 5.4. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 5.5.4. (gramática e vocabulario) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 5.5.2. (gramática e 

vocabulario) 
 
 
5.5.4. Os criterios de cualificación 
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O nivel de logro dos obxectivos previstos exprésase en forma numérica, como resultado de dividir 
entre 7 a seguinte suma: 

Nota dos exercicios e probas de gramática 
+  nota dos exercicios e probas de vocabulario 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión lectora 
+ nota dos exercicios e probas de expresión escrita 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión oral 
+ nota dos exercicios e probas de expresión oral 
+  nota da valoración da responsabilidade (responsabilidade, constancia e capacidade de 

autoorganización) e da participación (participación enriquecedora na dinámica da aula e 
cumprimento das normas de convivencia) 

 Debe terse en conta o seguinte: 

• A nota máxima en cada exercicio ou proba é un 10. 

• Cada unha das sete notas pondera exactamente igual. 

• A nota de valoración da responsabilidade e da participación outórgase da seguinte 
maneira: 
- Pártese dun 10 ao comezo do trimestre. 
- En cada hora de clase obsérvase se o alumno satisfai as esixencias de: 

▪ Responsabilidade: deberes, controis de vocabulario, material didáctico, 
libreta, axenda, etc. 

▪ Participación: preguntas, respostas, interacción, iniciativa, traballo a maiores, 
puntualidade, concentración, respecto polo profesor e polos compañeiros, 
etc. 

- De non satisfacer algunha das esixencias mencionadas, apúntase a 
correspondente observación. 

- Cada observación apuntada resta, en función da súa importancia, entre 0,25 e 1 
punto da nota inicial de 10. 

• Para superar a materia en cada trimestre, o alumno terá que conseguir unha nota 
mínima de 5. 

• Se a nota media tivese centésimas, redondearase á alza a partir de 0,5. 

• A nota final da avaliación ordinaria de xuño calcularase facendo a media das medias 
obtidas polo alumno nos tres trimestres. 

 
 
Segunda lingua estranxeira 
 
Prográmase unha progresión máis viva para o 3º curso da educación secundaria obrigatoria, 
dado que coa idade aumenta tamén a capacidade de traballo. O obxectivo é que, ao final dos 
dous últimos cursos da educación secundaria obrigatoria, o alumnado adquira o nivel A2 do 
Marco común europeo de referencia para a aprendizaxe, o ensino e a avaliación das linguas. 
 
 
5.6. Os contidos 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), dividimos os contidos en cinco bloques: 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais. 

• Bloque 2. Produción de textos orais. 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

• Bloque 4. Produción de textos escritos. 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 
Os contidos de cada bloque son os recollidos no denvandito decreto. 
Cada un destes bloques comprende, para cada conxunto de actividades, os criterios de 

avaliación e mais os estándares de aprendizaxe entre os cales existe unha relación non unívoca 
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debido á especial natureza da actividade lingüística. Isto supón que, coa finalidade de avaliar o 
grao de adquisición das diversas competencias necesarias para levar a cabo as accións 
recollidas en cada un dos estándares de aprendizaxe, haberá que aplicar todos os criterios de 
avaliación descritos para a actividade correspondente. Asemade, dos estándares de aprendizaxe 
haberá que derivar os correspondentes contidos competenciais (estratéxicos, socioculturais e 
sociolingüísticos, funcionais, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonolóxicos e ortográficos), 
cuxo grao de consecución se avaliará aplicando os criterios respectivos. 
 
 
5.7. A contribución ao desenvolvemento das competencias clave 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), en cada bloque dos especificados no punto 5.6. e concretados en unidades didácticas no 
punto 5.8. desenvólvense as competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que 
son as recollidas no devandito decreto. 
 A aprendizaxe da lingua alemá como lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento 
das seguintes competencias clave: 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía (CMCT). 

• Competencia dixital (CD). 

• Aprender a aprender (CAA). 

• Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CIEE). 

• Competencias sociais e cívicas (CSC). 

• Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Dadas as características da materia, a CCL é a competencia a de máis peso e presenza. 
Aquí indícanse unicamente as competencias máis representativas á hora de estabelecer 

os estándares de aprendizaxe evaluables, o cal non significa, obviamente, que queden excluídas 
outras competencias. 

A) Competencia en comunicación lingüística: 
É esta a competencia principal a desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 
A aprendizaxe do alemán ten como obxectivos, non só servir como ferramenta de 
comunicación con outros falantes, senón tamén o acceso á información nun ámbito 
lingüístico maior que o da lingua materna. No plano formativo, ademais, serve para 
ampliar os esquemas lingüísticos mentais do alumno, sentando a base para a 
posterior aprendizaxe doutras linguas estranxeiras. Ambos niveis arriba 
mencionados (o informativo e formativo) desenvólvense paralelamente tamén 
noutras competencias que se mencionan a continuación, como son a CAA, a CSC 
e a CCEC, especialmente. 

B) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Cómpre destacar a relación dos procedementos utilizados na aprendizaxe das 
ciencias e a competencia CMCT (formulación de hipótese, verificación; aplicación 
de fórmulas fixas á sintaxe do idioma e posterior sistematización) coa aprendizaxe 
do alemán. En calquera caso, estabelecer vínculos cos coñecementos adquiridos 
na aprendizaxe doutras materias facilita a aprendizaxe do idioma como unha 
materia máis. As matemáticas, a ciencia e a tecnoloxía forman parte da vida cotiá e 
son necesarias para comprendela. A lectura e a comprensión de datos estatísticos 
e de porcentaxes, por exemplo, son necesarios para comprender conversacións 
diarias. 

C) Competencia dixital: 
Esta competencia está presente en todos os ámbitos e resulta de vital importancia 
na adquisición da lingua estranxeira, dado que abre as portas a un contacto moi real 
e inmediato coa actualidade e a cultura dos países xermanófonos. Por outra banda, 
a rede acumula moitos recursos específicos para a aprendizaxe das linguas 
estranxeiras. Familiarizar o alumnado con todos estes recursos é esencial para 
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garantir a súa autonomía á hora de afrontar a aprendizaxe para toda a vida que 
supón a aprendizaxe de linguas estranxeiras e mais a autoavaliación necesaria para 
o seu progreso. 

D) Aprender a aprender: 
É sen dúbida esta una das competencias máis importantes a desenvolver por parte 
do alumnado na súa aprendizaxe da lingua alemá. Por unha banda é imprescindíbel 
sentar as bases para unha posterior aprendizaxe autónoma, dado que o alumno 
pode e debe seguir ampliando coñecementos no futuro, sen mediación dun docente, 
cando conclúa os seus estudos de forma oficial. Por outra banda, as ferramentas 
de autoaprendizaje adquiridas son reutilizábeis na adquisición doutros 
coñecementos. Ademais, o coñecemento dunha lingua estranxeira posibilita o 
acceso a un espectro maior de coñecemento sen intermediarios. 

E) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Algo tan natural como pór en contacto un alumno galego de 12 anos con outro 
xermanófono a 2.000 quilómetros de distancia era hai poucos anos unha grande 
empresa. A aprendizaxe do alemán é unha ferramenta para espertar e satisfacer a 
curiosidade, achegando o que antes era inaccesíbel, ou accesíbel en peores 
condicións. 

F) Competencias sociais e cívicas: 
Grazas á aprendizaxe do alemán, o alumno debe e pode ampliar a súa visión do 
mundo, posto que a capacidade para pensar lingüísticamente doutra forma, así 
como para acceder directamente a outras convencións sociais, subliñan a variedade 
do mundo e as súas relacións, facilitando a empatía con outros individuos. 

G) Conciencia e expresións culturais: 
Resaltar a proximidade entre diferentes falantes e nacionalidades, desmantelar 
clixés e colocar estereotipos nun segundo plano, é necesario para aprender sen 
impedimentos a lingua alemá. Simultaneamente, a aprendizaxe da lingua posibilita 
este mesmo proceso, sendo a cultura e as súas diferentes manifestacións, 
argumento frecuente para explicar non só as tradicións e as convencións dos países 
de fala alemá, senón moitas das características que definen o idioma. Como 
elemento motivador, a aprendizaxe do idioma posibilita o acceso a expresións 
culturais –cine en versión orixinal, música, cultura urbana, historia e arte, 
actualidade– que doutra forma non serían accesíbeis. 

 
 
5.8. A programación didáctica específica por unidades 
 
O material didáctico elixido para traballar na aula é geni@l klick. A2, da editorial Klett-
Langenscheidt, que se compón dun libro do curso, un libro de traballo, un glosario e dous discos 
compactos con diálogos, textos de comprensión oral e cancións. Este material atense ás 
disposicións vixentes e está deseñado para ser utilizado na educación secundaria obrigatoria, 
polo que ten en conta as características e as capacidades do alumnado. O curso propón 
actividades adaptadas aos intereses, ás experiencias e mais ás ambicións do alumnado. 
Traballaranse as leccións 1 a 6 (unidades didácticas 1 a 6). 
 geni@l klick. A2 desenvolve un enfoque didáctico baseado sobre a comunicación e a 
adquisición da competencia comunicativa a través das súas subcompetencias (gramatical, 
discursiva, estratéxica e sociocultural), e considera que a capacidade de comunicarse nunha 
lingua estranxeira é unha necesidade na sociedade contemporánea. Fomenta, de maneira 
dinámica e participativa, todos os aspectos necesarios para o ensino e a aprendizaxe dunha 
lingua estranxeira. É dicir, os usos e as formas de comunicación, a reflexión sobre a lingua e a 
súa aprendizaxe (lingua oral, lingua escrita, gramática, ortografía, léxico e fonética) e sobre os 
seus aspectos socioculturais. Dáselle valor ao desenvolvemento da autonomía na aprendizaxe 
como medio para implicar o alumno. Promóvese a utilización de estratexias de aprendizaxe, 
deixando que o alumno seleccione as máis axeitadas ao seu propio estilo. 

Outros materiais didácticos que se poderán utilizar durante o curso son: 
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A) Lecturas complementarias no marco das actuacións do instituto destinadas ao 
fomento da lectura: Utilizaranse fragmentos fotocopiados de textos que poidan servir 
como punto de partida para a consolidación da comprensión lectora e da expresión 
oral e escrita. A lectura e a posterior discusión sobre estes textos escritos servirán 
para acadar os devanditos obxectivos. 

B) Cine: Está prevista a proxección dunha ou varias películas en alemán. Traballarase 
con didactizacións que permitan aproveitar ao máximo os aspectos lingüísticos das 
obras. 

C) Música: Traballarase na clase con música de grupos que cantan en alemán (Die 
Prinzen, Rammstein, Die Toten Hosen, Xavier Naidoo, etc.) coa finalidade de 
fomentar sobre todo a destreza da comprensión oral. Elixiranse aquelas cancións 
que permitan a realización de múltiples exercicios gramaticais e creativos e que 
estimulen a motivación da clase. 

D) Tecnoloxías da información e da comunicación: Procurarase a realización de 
exercicios individuais e en grupo na aula de informática. Trátase de que o alumnado 
aprenda a navegar por páxinas de internet redactadas en lingua alemá e de que 
seleccione só aquelas informacións que considere importantes para a realización 
das súas tarefas, que consistirán, por exemplo, na busca de notas de prensa actuais 
e a contestación por escrito a preguntas relacionadas cos textos. 

 
 
A unidade didáctica 1 
 

Obxectivos • Ser quen de pedir e dar información contando que sucedeu ou que 
se fixo 

• Ser quen de pedir información en xeral dentro do contexto da cidade 

• Informar sobre experiencias nunha viaxe escolar 

• Repasar e utilizar estruturas para orientarse na cidade e pedir algo 
para comer ou beber 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (lugares na cidade, 
actividades dentro da cidade, vocabulario no marco dunha viaxe) e 
estruturas aprendidos (o Perfekt dos verbos regulares e con haben, 
a orde dos elementos na oración) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de instrucións sinxelas dentro da cidade nun 

contexto real ou simulado 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas relacionadas 

con información sobre aloxamentos xuvenís, datos culturais sobre 
Berlín e relacións persoais entre xente moza, co apoio de 
elementos verbais e non verbais 
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- Comprensión de información global e específica en textos orais de 
diferente tipoloxía: diálogos e información en podcast 

• Funcións comunicativas: 
- Petición e ofrecemento de información durante unha viaxe a outra 

cidade (aloxamento, lugares para visitar, recordos, etc.) 
- Narración en pasado dunha viaxe realizada e de actividades 

cotiás 
- Petición e ofrecemento de información para orientarse na cidade 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- O Perfekt con haben dos verbos regulares e separábeis 
- O léxico relacionado coas viaxes escolares, a orientación na 

cidade, os lugares e os comercios na cidade 
- Repaso do léxico sobre actividades cotiás 
- A entonación das interrogativas 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a idea ou as 
ideais principais e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso progresivamente autónomo de estratexias de comunicación 
para resolver as dificultades xurdidas durante a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre temas cotiáns e 

viaxes realizadas 
- Produción oral de explicacións orientándose na cidade e 

narracións sinxelas sobre actividades realizadas 
- Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais 

e propias da conversa: respecto da quenda de palabra e das 
intervencións dos demais 

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos 

• Funcións comunicativas: 
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- Petición e ofrecemento de información durante unha viaxe a outra 
cidade (aloxamento, lugares para visitar, recordos, etc.) 

- Narración en pasado dunha viaxe realizada e de actividades 
cotiás 

- Petición e ofrecemento de información para orientarse na cidade 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- O Perfekt con haben dos verbos regulares e separábeis 
- O léxico relacionado coas viaxes escolares, a orientación na 

cidade, os lugares e os comercios na cidade 
- Repaso do léxico sobre actividades cotiás 
- A entonación das interrogativas 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes escritas breves e sinxelas 

relacionadas con información sobre aloxamentos xuvenís, datos 
culturais sobre Berlín e relacións persoais entre xente moza 

- Comprensión da información xeral e dos puntos máis relevantes 
de diversos textos escritos en soporte papel e dixital referidos a 
Berlín 

- Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, 
para obter información coa finalidade de realizar actividades 
individuais ou en grupo 

• Funcións comunicativas: 
- Petición e ofrecemento de información durante unha viaxe a outra 

cidade (aloxamento, lugares para visitar, recordos, etc.) 
- Narración en pasado dunha viaxe realizada e de actividades 

cotiás 
- Petición e ofrecemento de información para orientarse na cidade 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- O Perfekt con haben dos verbos regulares e separábeis 
- O léxico relacionado coas viaxes escolares, a orientación na 

cidade, os lugares e os comercios na cidade 
- Repaso do léxico sobre actividades cotiás 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
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* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Produción de diferentes textos breves (narración de actividades 

cotiás realizadas, diálogos de orientación na cidade) utilizando un 
léxico sinxelo pero axeitado 

- Facer un uso bastante correcto da ortografía e dos signos de 
puntuación elementais 

- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 
soporte papel ou dixital 

• Funcións comunicativas: 
- Petición e ofrecemento de información durante unha viaxe a outra 

cidade (aloxamento, lugares para visitar, recordos, etc.) 
- Narración en pasado dunha viaxe realizada e de actividades 

cotiás 
- Petición e ofrecemento de información para orientarse na cidade 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- O Perfekt con haben dos verbos regulares e separábeis 
- O léxico relacionado coas viaxes escolares, a orientación na 

cidade, os lugares e os comercios na cidade 
- Repaso do léxico sobre actividades cotiás 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • As viaxes e as excursións co instituto. Semellanzas e diferenzas entre 
a cultura alemá e a galega 

• Valoración da lingua alemá como medio de comunicación, tanto 
dentro da aula como fóra, no ámbito das viaxes 

• Interese e curiosidade por coñecer datos culturais sobre Berlín 

• Adecuar a produción aos usos socioculturais da lingua alemá 

• Recoñecer elementos culturais, lingüísticos ou non, que aparezan nos 
textos escritos 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Pide e dá información sobre actividades realizadas en pasado 

• Pide e comprende información xeral dentro do contexto da cidade 

• Conta experiencias ocorridas nunha viaxe escolar 

• Utiliza os novos elementos lingüísticos adquiridos 

• Comprende información global e específica de diferentes tipos de 
textos e audicións 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para informar 
ecomunicar: o podcast 

• Aprender a aprender: traballar con tarxetas para memorizar mellor; 
uso de diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (selección 
de información xeral ou específica segundo conveña, prestar 
atención aos recursos extralingüísticos); listaxes de palabras; táboas 
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de verbos; reflexión sobre o uso da linguaxe; a autoavaliación (Das 
kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: actividades cotiás nas viaxes 
escolares; Berlín como destino turístico e cultural 

 
 
A unidade didáctica 2 
 

Obxectivos • Falar sobre os amigos e ser quen de describilos 

• Ser quen de ofrecer axuda 

• Informar sobre o que se fixo en pasado 

• Ser quen de argumentar e facer cumprimentos 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (adxectivos para indicar 
calidades das persoas, estruturas para facer cumprimentos e ofrecer 
axuda) e estruturas aprendidos (o Perfekt dos verbos irregulares e 
con sein, a orde dos elementos na oración, as oracións con weil, os 
verbos e os pronomes persoais en dativo) 

• Valorar o sentido lúdico da aprendizaxe: canción 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais breves e sinxelas relacionadas 

coas relacións persoais e a amizade (calidades de amigos, 
actividades conxuntas, etc.) 

- Comprensión de información global e específica en textos orais de 
diferente tipoloxía: canción e diálogos 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades persoais propias e de amigos; e 

actividades que se realizan en conxunto 
- Petición e ofrecemento de opinións e puntos de vista, consellos, 

advertencias e axuda 
- Narración de feitos e actividades realizadas en pasado 
- Expresión argumentada de aprobación, gusto, satisfacción e os 

seus contrarios 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a adxectivos para indicar calidades persoais; 

actividades de tempo libre, lecer 
- O Perfekt con sein e con verbos irregulares de haben e sein 
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- A oración subordinada con weil 
- Os pronomes persoais en dativo 
- Verbos con dativo 
- A entoación de preguntas e respostas en diálogos e nunha 

canción 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a idea ou as 
ideais principais e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso progresivamente autónomo de estratexias de comunicación 
para resolver as dificultades xurdidas durante a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre gustos e opinións 

sobre temas cotiáns, mantendo o equilibrio entre a frase formal e 
a fluidez 

- Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais 
e propias da conversa en actividades de comunicación reais 
simuladas 

- Uso axeitado de fórmulas lingüísticas asociadas a situacións 
concretas (pedir e dar opinión, axuda, expresar gusto) 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades persoais propias e de amigos; e 

actividades que se realizan en conxunto 
- Petición e ofrecemento de opinións e puntos de vista, consellos, 

advertencias e axuda 
- Narración de feitos e actividades realizadas en pasado 
- Expresión argumentada de aprobación, gusto, satisfacción e os 

seus contrarios 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
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- Léxico relativo a adxectivos para indicar calidades persoais; 
actividades de tempo libre, lecer 

- O Perfekt con sein e con verbos irregulares de haben e sein 
- A oración subordinada con weil 
- Os pronomes persoais en dativo 
- Verbos con dativo 
- A entoación de preguntas e respostas en diálogos e nunha 

canción 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Identificación do contido do texto co apoio de elementos verbais e 

non verbais 
- Comprensión da información xeral e específica de textos de 

diferente tipo (foro de internet, diálogo, canción) 
- Lectura autónoma de textos relacionados cos seus intereses 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de calidades persoais propias e de amigos; e 

actividades que se realizan en conxunto 
- Petición e ofrecemento de opinións e puntos de vista, consellos, 

advertencias e axuda 
- Narración de feitos e actividades realizadas en pasado 
- Expresión argumentada de aprobación, gusto, satisfacción e os 

seus contrarios 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a adxectivos para indicar calidades persoais; 

actividades de tempo libre, lecer 
- O Perfekt con sein e con verbos irregulares de haben e sein 
- A oración subordinada con weil 
- Os pronomes persoais en dativo 
- Verbos con dativo 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
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* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Produción guiada de textos estruturados, con algúns elementos 

de cohesión para marcar con claridade a relación entre ideas 
- Uso progresivamente autónomo do rexistro axeitado ao lector a 

quen vai dirixido o texto (formal e informal) 
- Uso adecuado da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de calidades persoais propias e de amigos; e 

actividades que se realizan en conxunto 
- Petición e ofrecemento de opinións e puntos de vista, consellos, 

advertencias e axuda 
- Narración de feitos e actividades realizadas en pasado 
- Expresión argumentada de aprobación, gusto, satisfacción e os 

seus contrarios 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- O Perfekt con haben dos verbos regulares e separábeis 
- O léxico relacionado coas viaxes escolares, a orientación na 

cidade, os lugares e os comercios na cidade 
- Repaso do léxico sobre actividades cotiás 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Concepto e valoración da amizade 

• Relacións persoais: consellos e cumprimentos a amigos e coñecidos; 
a petición e o ofrecemento de axuda; a opinión 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Describe as calidades dos seus amigos 

• Conta actividades realizadas en pasado 

• É quen de expresar cumprimentos, ofrece axuda e argumenta de 
forma sinxela 

• Comprende información global e específica de textos e audicións 

• Usa os novos elementos lingüísticos adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: estatística en clase sobre calidades no ámbito da amizade 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para informar 
ecomunicar: o foro de internet 

• Aprender a aprender: traballar con tarxetas e parellas de antónimos; 
uso de diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (selección 
de información xeral ou específica segundo conveña, prestar 
atención a recursos extralingüísticos); deducir regras gramaticais; 
practicar estruturas atendendo o ritmo e a entoación; a autoavaliación 
(Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno; 
distintas formas de entrar en contacto con outros 
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• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: o concepto da amizade 

 
 
A unidade didáctica 3 
 

Obxectivos • Falar sobre os deportes 

• Ser quen de estabelecer comparacións (idade, altura, etc.) 

• Expresar datas en alemán 

• Ser quen de indicar gustos e preferencias 

• Dar consellos 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (deportes, adxectivos, os 
números ordinais) e estruturas aprendidas (formas de ordinais en 
nominativo e dativo, a gradación do adxectivo: comparación e 
superlativos) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de información xeral e específica de mensaxes 

sobre gustos e preferencias na práctica do deporte, cun grao 
crecente de dificultade 

- Comprensión de mensaxes sinxelas emitidas polos medios 
audiovisuai 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais preguntando e 

opinando sobre a práctica do deporte e sobre comparacións entre 
iguais 

- Descrición e comparación de calidades físicas e abstractas de 
persoas, obxectos, lugares e actividades 

- Petición e ofrecemento argumentado de opinións e informacións 
- Expresión de gustos ou preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo aos deportes e á súa práctica 
- Os ordinais: orde e datas, en nominativo e dativo; uso como 

adxectivo 
- A gradación do adxectivo e o seu uso nas oracións (grao de 

igualdade, comparativo e superlativo) 
- Repaso da subordinada con weil 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
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- Planificación: 
* Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a idea ou as 
ideais principais e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso progresivamente autónomo de estratexias de comunicación 
para resolver as dificultades xurdidas durante a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre o deporte e a súa 

práctica, mantendo o equilibrio entre a frase formal e a fluidez 
- Uso de respostas a situacións de comunicación na aula 
- Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais 

e propias da conversa en actividades de comunicación reais 
simuladas 

- Uso axeitado de fórmulas lingüísticas para expresar acordo, 
discrepancia; argumentar. 

- Interese e iniciativa por realizar intercambios comunicativos 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais preguntando e 

opinando sobre a práctica do deporte e sobre comparacións entre 
iguais 

- Descrición e comparación de calidades físicas e abstractas de 
persoas, obxectos, lugares e actividades 

- Petición e ofrecemento argumentado de opinións e informacións 
- Expresión de gustos ou preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo aos deportes e á súa práctica 
- Os ordinais: orde e datas, en nominativo e dativo; uso como 

adxectivo 
- A gradación do adxectivo e o seu uso nas oracións (grao de 

igualdade, comparativo e superlativo) 
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- Repaso da subordinada con weil 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Identificación do contido do texto co apoio de elementos verbais e 

non verbais 
- Comprensión da información xeral e específica de textos de 

diferente tipo (tests, estatísticas, informacións, etc.) sobre temas 
cotiáns e de interese xeral, mediante a realización de tarefas 
específicas 

- Desenvolvemento da autonomía lectora como fonte de 
coñecemento 

- Lectura autónoma de textos relacionados cos seus intereses 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de preferencias sobre a práctica do deporte 
- Descrición e comparación de calidades físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares e actividades 
- Petición e ofrecemento argumentado de opinións e informacións 
- Expresión de gustos ou preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo aos deportes e á súa práctica 
- Os ordinais: orde e datas, en nominativo e dativo; uso como 

adxectivo 
- A gradación do adxectivo e o seu uso nas oracións (grao de 

igualdade, comparativo e superlativo) 
- Repaso da subordinada con weil 
- Os signos de puntuación nas subordinadas 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
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* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Produción guiada de textos estruturados, con algúns elementos 

de cohesión para marcar con claridade a relación entre ideas 
- Uso progresivamente autónomo do rexistro axeitado ao lector a 

quen vai dirixido o texto (formal e informal) 
- Uso adecuado da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais preguntando e 

opinando sobre as preferencias na práctica do deporte e sobre as 
comparacións entre iguais 

- Descrición e comparación de calidades físicas e abstractas de 
persoas, obxectos, lugares e actividades 

- Petición e ofrecemento argumentado de opinións e informacións 
- Expresión de gustos ou preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo aos deportes e á súa práctica 
- Os ordinais: orde e datas, en nominativo e dativo; uso como 

adxectivo 
- A gradación do adxectivo e o seu uso nas oracións (grao de 

igualdade, comparativo e superlativo) 
- Repaso da subordinada con weil 
- Os signos de puntuación nas subordinadas 

Bloque 5 • A práctica do deporte entre a xente moza 

• A práctica do deporte: semellanzas e diferenzas entre as culturas 
alemá e galega 

• O uso dos números ordinais. Comparación entre ambas culturas 

• Valoración do coñecemento de datos culturais xerais internacionais 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Fala sobre distintos deportes 

• Fai diferentes tipos de comparacións 

• Expresa en alemán a data e utiliza ordinais 

• Expresa gusto ou preferencia 

• Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: interpretación dun gráfico sobre deportes 

• Aprender a aprender: traballar con mindmaps; táboas gramaticais 
con adxectivos; uso de diferentes estratexias de comprensión oral e 
escrita (selección de información xeral ou específica segundo 
conveña, prestar atención aos recursos extralingüísticos); tomar nota 
durante as audicións; listaxes de palabras; a autoavaliación (Das 
kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 
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• Conciencia e expresións culturais: a presenza do deporte na cultura 
alemá 

 
 
A unidade didáctica 4 
 

Obxectivos • Comprender e realizar diálogos relacionados coas compras 

• Opinar sobre pezas de roupa mostrando gusto e preferencias 

• Describir roupa 

• Ser quen de preguntar por talla, cor e prezo 

• Coñecer outro tipo de comercio 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (roupa, comercios, 
comidas e bebidas, tipos de medidas e tamaños) e estruturas 
aprendidas (a declinación do adxectivo diante do substantivo en 
nominativo e acusativo, con artigo determinado e indeterminado; a 
oración subordinada con dass e verbos que a acompañan; o 
demostrativo) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de información xeral e específica de mensaxes 

sobre compras e moda, cun grao crecente de dificultade 
- Comprensión de indicacións e opinións en contextos reais e 

simulados 

• Funcións comunicativas: 
- Mantemento de conversas nun comercio á hora de mercar 
- Descrición de calidades físicas e abstractas de roupa e de 

obxectos mercados 
- Petición e ofrecemento argumentado de opinións, puntos de vista 

e consellos no ámbito da moda e das compras 
- Expresión argumentada de gustos ou preferencias 
- Narración de actividades comerciais (organización dun Flohmarkt) 

con fins benéficos 
- Expresión do interese e da vontade 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con tendas, alimentos e bebidas, cantidades e 

envases, moda e roupa 
- Adxectivos en uso atributivo: declinación dos adxectivos despois 

de artigos determinados e indeterminados en nominativo e 
acusativo 
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- A oración subordinada con dass 
- Os verbos habituais nas oracións con dass 
- Os pronomes demostrativos en nominativo e acusativo 
- O acento tónico (pezas de vestir) 
- A entoación de diálogos 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a idea ou as 
ideais principais e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso progresivamente autónomo de estratexias de comunicación 
para resolver as dificultades xurdidas durante a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre a moda, a roupa 

e as compras, mantendo o equilibrio entre a frase formal e a 
fluidez 

- Uso de respostas espontáneas a situacións de comunicación na 
aula 

- Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais 
e propias da conversa en actividades de comunicación reais 
simuladas 

- Uso axeitado de fórmulas lingüísticas asociadas ás compras, á 
roupa e á moda 

- Interese e iniciativa por realizar intercambios comunicativos 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de diálogos sobre roupa, moda e 

compras 
- Descrición e comparación de calidades físicas e abstractas de 

roupa e outros obxectos mercados 
- Petición e ofrecemento argumentado de opinións e informacións 

sobre moda e compras 
- Expresión argumentada de gustos ou preferencias 
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- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 
do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con tendas, alimentos e bebidas, cantidades e 

envases, moda e roupa 
- Adxectivos en uso atributivo: declinación dos adxectivos despois 

de artigos determinados e indeterminados en nominativo e 
acusativo 

- A oración subordinada con dass 
- Os verbos habituais nas oracións con dass 
- Os pronomes demostrativos en nominativo e acusativo 
- O acento tónico (pezas de vestir) 
- A entoación de diálogos 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Identificación do contido do texto co apoio de elementos verbais e 

non verbais 
- Comprensión da información xeral e específica de textos, en 

soporte papel e dixital, auténticos ou adaptados, sobre a moda, a 
roupa, as compras e a organización de Flohmärkte con fins 
benéficos 

- Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, 
para obter información co fin de realizar actividades individuais ou 
en grupo 

• Funcións comunicativas: 
- Mantemento de conversas nun comercio á hora de mercar 
- Descrición de calidades físicas e abstractas de roupa e de 

obxectos mercados 
- Petición e ofrecemento argumentado de opinións, puntos de vista 

e consellos no ámbito da moda e das compras 
- Expresión argumentada de gustos ou preferencias 
- Narración de actividades comerciais (organización dun Flohmarkt) 

con fins benéficos 
- Expresión do interese e da vontade 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con tendas, alimentos e bebidas, cantidades e 

envases, moda e roupa 
- Adxectivos en uso atributivo: declinación dos adxectivos despois 

de artigos determinados e indeterminados en nominativo e 
acusativo 
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- A oración subordinada con dass 
- Os verbos habituais nas oracións con dass 
- Os pronomes demostrativos en nominativo e acusativo 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Produción guiada de textos estruturados, con algúns elementos 

de cohesión para marcar con claridade a relación entre ideas 
- Reflexión sobre o proceso escritura con especial atención á 

revisión de borradores 
- Uso progresivamente autónomo do rexistro axeitado ao lector a 

quen vai dirixido o texto (formal e informal) 
- Uso adecuado da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de diálogos sobre roupa, moda e 

compras 
- Descrición e comparación de calidades físicas e abstractas de 

roupa e outros obxectos mercados 
- Petición e ofrecemento argumentado de opinións e informacións 

sobre moda e compras 
- Expresión argumentada de gustos ou preferencias 
- Narración de actividades comerciais (organización dun Flohmarkt) 

con fines benéficos 
- Expresión do interese e da vontade 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con tendas, alimentos e bebidas, cantidades e 

envases, moda e roupa 
- Adxectivos en uso atributivo: declinación dos adxectivos despois 

de artigos determinados e indeterminados en nominativo e 
acusativo 

- A oración subordinada con dass 
- Os verbos habituais nas oracións con dass 
- Os pronomes demostrativos en nominativo e acusativo 
- A ortografía e os signos de puntuación 
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Bloque 5 • A moda da xente moza á hora de vestir nos países de fala alemá. 
Comparación coa cultura galega 

• Os diferentes tipos de tendas nos países de lingua alemá: Flohmärkte, 
tendas con roupa de segunda man, etc. 

• Os Flohmärkte con fins benéficos nas escolas dos países de lingua 
alemá 

• Semellanzas e diferenzas no ámbito das compras entre os países de 
fala alemá e Galicia 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Comprende diálogos relativos ás compras 

• É quen de preguntar nun comercio pola talla, a cor e o prezo 

• É quen de describir roupa 

• Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: lectura de prezos con decimais 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
textos na internet 

• Aprender a aprender: uso do collage para traballar vocabulario; 
escenificar diálogos previamente preparados; dedución de regras 
gramaticais; o uso de mindmaps; estratexias de comprensión oral e 
escrita (selección de información xeral ou específica segundo 
conveña, prestar atención aos recursos extralingüísticos); listaxes de 
palabras; táboas gramaticais; a autoavaliación (Das kann ich) e o uso 
do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: os comercios en Alemaña; 
semellanzas e diferenzas entre Alemaña e Galicia no ámbito do 
comercio 

 
 
A unidade didáctica 5 
 

Obxectivos • Ser quen de describir unha vivenda e o seu cuarto 

• Ser quen de indicar onde se atopan os obxectos ou onde se colocan 

• Coñecer as dependencias dunha casa, cos seus móbeis e obxectos 

• Extraer de forma global e específica información de textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (a vivenda, as 
dependencias, os móbeis e os obxectos) e estruturas aprendidas (as 
preposicións de lugar con acusativo e dativo, Wechselpräpositionen, 
os verbos de posición (stellen, stehen, hängen, liegen, legen) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 
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- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de información xeral e específica sobre os 

diferentes tipos de vivenda, a localización e a posición de 
obxectos na casa e os conflitos coa orde na casa entre pais e fillos 

- Comprensión de indicacións e descrición da posición de obxectos 
nunha casa 

• Funcións comunicativas: 
- Mantemento de conversas sobre a vivenda e a convivencia 

familiar 
- Descrición de lugares e localización de obxectos 
- Petición e ofrecemento argumentado de opinións e puntos de vista 
- Expresión argumentada de gustos ou preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa vivenda: partes da casa, obxectos, tipos 

de vivenda 
- Wechselpräpositionen: in, an, auf, etc. 
- Repaso de formas de acusativo e dativo 
- Os verbos de posición: stehen/stellen, liegen/legen, hängen 
- Refráns en alemán e a súa equivalencia en galego 
- A entoación da frase 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a idea ou as 
ideais principais e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso progresivamente autónomo de estratexias de comunicación 
para resolver as dificultades xurdidas durante a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
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* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas sobre a vivienda e a convivencia 

familiar 
- Uso de respostas espontáneas a situacións de comunicación na 

aula 
- Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais 

e propias da conversa en actividades de comunicación reais 
simuladas 

- Uso axeitado de fórmulas lingüísticas sobre a vivenda e a 
convivencia familiar 

- Interese e iniciativa por realizar intercambios comunicativos en 
alemán 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de conversas sobre a vivenda e a 

convivencia familiar 
- Descrición de lugares e localización de obxectos 
- Petición e ofrecemento argumentado de opinións e puntos de vista 
- Expresión argumentada de gustos ou preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa vivenda: partes da casa, obxectos, tipos 

de vivenda 
- Wechselpräpositionen: in, an, auf, etc. 
- Repaso de formas de acusativo e dativo 
- Os verbos de posición: stehen/stellen, liegen/legen, hängen 
- Refráns en alemán e a súa equivalencia en galego 
- A entoación da frase 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Identificación do contido do texto co apoio de elementos verbais e 

non verbais 
- Comprensión da información xeral e específica de textos, en 

soporte papel e dixital, auténticos ou adaptados, sobre a vivienda 
e a convivencia familiar 

- Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, 
para obter información co fin de realizar actividades individuais ou 
en grupo 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de lugares e localización de obxectos 
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- Petición e ofrecemento argumentado de opinións e puntos de vista 
- Expresión argumentada de gustos ou preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa vivenda: partes da casa, obxectos, tipos 

de vivenda 
- Wechselpräpositionen: in, an, auf, etc. 
- Repaso de formas de acusativo e dativo 
- Os verbos de posición: stehen/stellen, liegen/legen, hängen 
- Refráns en alemán e a súa equivalencia en galego 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Produción guiada de textos estruturados, con algúns elementos 

de cohesión para marcar con claridade a relación entre ideas 
- Reflexión sobre o proceso escritura con especial atención á 

revisión de borradores 
- Uso progresivamente autónomo do rexistro axeitado ao lector a 

quen vai dirixido o texto (formal e informal) 
- Uso adecuado da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de conversas sobre a vivenda e a 

convivencia familiar 
- Descrición de lugares e localización de obxectos 
- Petición e ofrecemento argumentado de opinións e puntos de vista 
- Expresión argumentada de gustos ou preferencias 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coa vivenda: partes da casa, obxectos, tipos 

de vivenda 
- Wechselpräpositionen: in, an, auf, etc. 
- Repaso de formas de acusativo e dativo 
- Os verbos de posición: stehen/stellen, liegen/legen, hängen 
- Refráns en alemán e a súa equivalencia en galego 
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- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Apreciación dos diferentes tipos de vivenda 

• A vivenda en Alemaña 

• Valoración de semellanzas e diferenzas entre a vivenda en Galicia e 
en Alemaña 

• Conflitos entre pais e fillos: recoller e ordenar o cuarto 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Describe onde vive e mais o seu cuarto 

• Indica a posición e mais a colocación de obxectos 

• Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
foros na internet 

• Aprender a aprender: ordenar vocabulario; traballar con palabras 
clave; uso de diferentes estratexias de comprensión oral e escrita 
(selección de información xeral ou específica segundo conveña, 
prestar atención a recursos extralingüísticos); a autoavaliación (Das 
kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a datos da cultura 
alemá; formas de vivir 

 
 
A unidade didáctica 6 
 

Obxectivos • Dar e pedir información sobre o estado de ánimo 

• Falar sobre sentimentos e emocións 

• Ser quen de indicarlle a alguén qué debe facer ou non; aconsellar 

• Ser quen de expresar desculpa e ser quen de contradicir 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario relacionado 
cos sentimentos) e estruturas aprendidas (as oracións con wenn, o 
verbo modal sollen, os verbos reflexivos e os seus pronomes) 

• Valorar o sentido lúdico da aprendizaxe: canción “Die Welt kann mich 
nicht verstehen” 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: 
anticipación do contido a través dos contextos verbal e non verbal 
e dos coñecementos sobre a situación, identificación de palabras 
clave, anticipación de ideas, identificación da intención do falante 

• Contidos específicos: 
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- Comprensión de información xeral e específica sobre estados de 
ánimo e ser novo no instituto, cun grao crecente de dificultade 

- Comprensión de estados de ánimo en contextos reais e simulados 
- Comprensión de mensaxes sinxelas emitidas por medios 

audiovisuais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecemento de información sobre o estado de ánimo e 

as emocións 
- Narración de acontecementos puntuais e habituais no contexto 

escolar 
- Expresión da vontade, da intención, da orde, da autorización, da 

prohibición e da decisión 
- Expresión de opinións, desacordos e desculpas 
- Formulación de condicións e hipóteses 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co estado de ánimo, os sentimentos e as 

emocións 
- A oración subordinada con wenn 
- Os verbos reflexivos 
- Os pronomes reflexivos 
- O verbo modal sollen 
- Repaso do significado doutros verbos modais: müssen, dürfen, 

können, wollen e “möchten” 
- A entoación nunha canción 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a idea ou as 
ideais principais e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
* Uso progresivamente autónomo de estratexias de comunicación 
para resolver as dificultades xurdidas durante a interacción 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
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* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre conflitos 

escolares e estados de ánimo, respondendo ou desculpándose, 
mantendo o equilibrio entre a frase formal e a fluidez 

- Uso de respostas espontáneas a situacións de comunicación na 
aula 

- Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais 
e propias da conversa en actividades de comunicación reais 
simuladas 

- Uso axeitado de fórmulas lingüísticas asociadas a situacións 
concretas de comunicación (discrepancia, desculpa) 

- Valoración da importancia do alemán nas relacións internacionais 
- Produción oral de descricións, narracións e explicacións breves 

sobre estados de ánimo e experiencias 
- Produción oral, con apoio do texto, dunha canción en alemán 

(grupo Tocotronic) 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecemento de información sobre o estado de ánimo e 

as emocións 
- Narración de acontecementos puntuais e habituais no contexto 

escolar 
- Expresión da vontade, da intención, da orde, da autorización, da 

prohibición e da decisión 
- Expresión de opinións, desacordos e desculpas 
- Formulación de condicións e hipóteses 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co estado de ánimo, os sentimentos e as 

emocións 
- A oración subordinada con wenn 
- Os verbos reflexivos 
- Os pronomes reflexivos 
- O verbo modal sollen 
- Repaso do significado doutros verbos modais: müssen, dürfen, 

können, wollen e “möchten” 
- A entoación nunha canción 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 



 
Instituto de Educación Secundaria Arcebispo Xelmírez I 
Departamento de Alemán / Fachschaft Deutsch 
 
Programación didáctica 
Curso 2021-2022 
 
 

 188 

- Identificación do contido do texto co apoio de elementos verbais e 
non verbais 

- Comprensión da información xeral e específica de textos, en 
soporte papel e dixital, auténticos ou adaptados, sobre estados de 
ánimo, réplica, desculpa e integración nun instituto novo, mediante 
a realización de tarefas específicas 

- Desenvolvemento da autonomía lectora 
- Lectura autónoma de textos relacionados cos seus intereses 
- Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, 

para obter información co fin de realizar actividades individuais ou 
en grupo 

• Funcións comunicativas: 
- Petición e ofrecemento de información sobre o estado de ánimo e 

as emocións 
- Narración de acontecementos puntuais e habituais no contexto 

escolar 
- Expresión da vontade, da intención, da orde, da autorización, da 

prohibición e da decisión 
- Expresión de opinións, desacordos e desculpas 
- Formulación de condicións e hipóteses 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co estado de ánimo, os sentimentos e as 

emocións 
- A oración subordinada con wenn 
- Os verbos reflexivos 
- Os pronomes reflexivos 
- O verbo modal sollen 
- Repaso do significado doutros verbos modais: müssen, dürfen, 

können, wollen e “möchten” 
- Os signos ortográficos e a puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Produción guiada de textos estruturados, con algúns elementos 

de cohesión para marcar con claridade a relación entre ideas 
- Reflexión sobre o proceso escritura con especial atención á 

revisión de borradores 
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- Uso progresivamente autónomo do rexistro axeitado ao lector a 
quen vai dirixido o texto (formal e informal) 

- Uso adecuado da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecemento de información sobre o estado de ánimo e 

as emocións 
- Narración de acontecementos puntuais e habituais no contexto 

escolar 
- Expresión da vontade, da intención, da orde, da autorización, da 

prohibición e da decisión 
- Expresión de opinións, desacordos e desculpas 
- Formulación de condicións e hipóteses 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co estado de ánimo, os sentimentos e as 

emocións 
- A oración subordinada con wenn 
- Os verbos reflexivos 
- Os pronomes reflexivos 
- O verbo modal sollen 
- Repaso do significado doutros verbos modais: müssen, dürfen, 

können, wollen e “möchten” 
- Os signos ortográficos e a puntuación 

Bloque 5 • Os diferentes estados de ánimo 

• Comparación das expresións de estados de ánimo nas culturas alemá 
e galega (linguaxe verbal e non verbal) 

• Ser novo no instituto. Comparación entre centros alemáns e galegos 

• A música e o estado de ánimo. O grupo musical alemán Tocotronic 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Indica cal é o seu estado de ánimo e pregúntalles a outros 

• Expresa sentimentos ou estado de ánimo en alemán 

• Indícalles a outros que se debe facer ou non, e aconsella 

• Descúlpase ou contradí 

• Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
foros na internet 

• Aprender a aprender: elaboración de diálogos seguindo un modelo 
dado; aprendizaxe de estruturas dentro dun contexto e con exemplos; 
uso de diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (selección 
de información xeral ou específica segundo conveña, prestar 
atención a recursos extralingüísticos); a autoavaliación (Das kann 
ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno; a 
integración dun compañeiro novo na clase 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a datos culturais 
relacionados cos países de fala alemá europeos 
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5.9. A temporalización dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os bloques de cada unidade didáctica especificados no punto 5.8. desenvolven as 
competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que son as recollidas no devandito 
decreto. Para a distribución temporal da materia no terceiro curso terase en conta a dificultade 
dos distintos temas a desenvolver. Así, o número de horas dedicadas a cada unidade didáctica 
dependerá do seu nivel de dificultade e mais da resposta do grupo. 

En principio, a distribución das seis unidades didácticas ao longo do curso académico 
farase en función das tres avaliacións previstas: 

• No período correspondente á primeira avaliación impartiranse as unidades didácticas 
1 e 2. 

• No período correspondente á segunda avaliación impartiranse as unidades didácticas 
3 e 4. 

• No período correspondente á avaliación final impartiranse as unidades didácticas 5 e 
6. 

 
 
5.10. A avaliación 
 
Tendo en conta que a adquisición dunha lingua non é un estudo de temas perfectamente illados, 
senón un sistema progresivo de coñecementos encadeados, o Departamento de Alemán opta 
por un sistema de avaliación continua. 

No comezo do ano académico, os alumnos serán informados do xeito en que van ser 
avaliados. Os alumnos tamén serán informados con regularidade sobre a súa situación verbo da 
propia aprendizaxe e verbo dos obxectivos que se espera acadar.  
 
 
5.10.1. Os criterios de avaliación 
 
Teranse en conta os criterios de avaliación previstos no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo 
cal se estabelece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29), que orientarán a elaboración dos diferentes 
exercicios e probas. 
 
 
5.10.2. Os procedementos e instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os estándares de aprendizaxe avaliaranse ao longo do curso mediante a realización de 
varios exercicios e probas orais e escritos. Un exercicio ou unha proba parciais poderán ser 
superados malia suspender os anteriores, porque se entenderá que o alumno acadou o nivel 
esixido cando supere os problemas dos anteriores exercicios ou probas parciais. Alén dos 
resultados obtidos nos exercicios e nas probas, tamén se terán en conta, por unha banda, a 
responsabilidade, a constancia e a capacidade de autoorganización, e, por outra banda, a 
participación enriquecedora na dinámica da aula e o cumprimento das normas de convivencia. 
Este procedemento implica un seguimento detallado do traballo que os alumnos fagan durante o 
curso. 

Os diferentes exercicios e probas que se realicen ao longo do curso serán de: 

• Gramática 

• Vocabulario 

• Comprensión lectora 

• Expresión escrita 
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• Comprensión oral 

• Expresión oral 
Para o alumnado con necesidades específicas haberá unha adaptación destes 

instrumentos, que consistirá en: 

• Exercicios e probas escritos máis curtos, con preguntas breves, cerradas, claras e 
con vocabulario o máis sinxelo posíbel. En todo caso, cada exercicio ou proba estará 
adaptado ao nivel de estudos do alumno. 

• Unha maior duración e flexibilidade dos exercicios e probas escritos, incluída a 
posibilidade de dividilos en dúas sesións. 

• A posibilidade de completar os exercicios e probas escritos de forma oral cando 
fiquen incompletos. 

Aos exercicios e probas escritos terán acceso exclusivamente os seus autores e mais os 
profesores do Departamento de Alemán. Non se autorizará facer fotocopia destes documentos, 
que serán arquivados no Departamento de Alemán durante cinco anos. En caso de reclamación 
aplicarase o procedemento previsto na normativa vixente. 
 
 
5.10.3. O grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe para superar a materia 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe acredítase coa superación 
dos exercicios ou probas que se realicen ao longo do curso, que dependerá da demostración, 
por parte do alumno, dun nivel de coñecemento suficiente do material didáctico elixido para 
traballar na aula. 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 5.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 5.10.4. (comprensión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 5.10.2. (comprensión 

oral) 

• Bloque 2. Produción de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 5.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 5.10.4. (expresión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 5.10.2. (expresión 

oral) 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 5.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 5.10.4. (comprensión lectora) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 5.10.2. (comprensión 

lectora) 

• Bloque 4. Produción de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 5.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 5.10.4. (expresión escrita) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 5.10.2. (expresión 

escrita) 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 5.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 5.10.4. (gramática e vocabulario) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 5.10.2. (gramática e 

vocabulario) 
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5.10.4. Os criterios de cualificación 
 
O nivel de logro dos obxectivos previstos exprésase en forma numérica, como resultado de dividir 
entre 7 a seguinte suma: 

Nota dos exercicios e probas de gramática 
+  nota dos exercicios e probas de vocabulario 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión lectora 
+ nota dos exercicios e probas de expresión escrita 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión oral 
+ nota dos exercicios e probas de expresión oral 
+  nota da valoración da responsabilidade (responsabilidade, constancia e capacidade de 

autoorganización) e da participación (participación enriquecedora na dinámica da aula e 
cumprimento das normas de convivencia) 

 Debe terse en conta o seguinte: 

• A nota máxima en cada exercicio ou proba é un 10. 

• Cada unha das sete notas pondera exactamente igual. 

• A nota de valoración da responsabilidade e da participación outórgase da seguinte 
maneira: 
- Pártese dun 10 ao comezo do trimestre. 
- En cada hora de clase obsérvase se o alumno satisfai as esixencias de: 

▪ Responsabilidade: deberes, controis de vocabulario, material didáctico, 
libreta, axenda, etc. 

▪ Participación: preguntas, respostas, interacción, iniciativa, traballo a maiores, 
puntualidade, concentración, respecto polo profesor e polos compañeiros, 
etc. 

- De non satisfacer algunha das esixencias mencionadas, apúntase a 
correspondente observación. 

- Cada observación apuntada resta, en función da súa importancia, entre 0,25 e 1 
punto da nota inicial de 10. 

• Para superar a materia en cada trimestre, o alumno terá que conseguir unha nota 
mínima de 5. 

• Se a nota media tivese centésimas, redondearase á alza a partir de 0,5. 

• A nota final da avaliación ordinaria de xuño calcularase facendo a media das medias 
obtidas polo alumno nos tres trimestres. 

 
 
6. Cuarto curso 
 
 
Primeira lingua estranxeira 
 
Prográmase unha progresión máis viva para o 4º curso da educación secundaria obrigatoria, 
dado que coa idade aumenta tamén a capacidade de traballo. O obxectivo é que, ao final dos 
dous últimos cursos da educación secundaria obrigatoria, o alumnado adquira o nivel A2 do 
Marco común europeo de referencia para a aprendizaxe, o ensino e a avaliación das linguas. 
 
 
6.1. Os contidos 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), dividimos os contidos en cinco bloques: 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais. 
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• Bloque 2. Produción de textos orais. 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

• Bloque 4. Produción de textos escritos. 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 
Os contidos de cada bloque son os recollidos no denvandito decreto. 
Cada un destes bloques comprende, para cada conxunto de actividades, os criterios de 

avaliación e mais os estándares de aprendizaxe entre os cales existe unha relación non unívoca 
debido á especial natureza da actividade lingüística. Isto supón que, coa finalidade de avaliar o 
grao de adquisición das diversas competencias necesarias para levar a cabo as accións 
recollidas en cada un dos estándares de aprendizaxe, haberá que aplicar todos os criterios de 
avaliación descritos para a actividade correspondente. Asemade, dos estándares de aprendizaxe 
haberá que derivar os correspondentes contidos competenciais (estratéxicos, socioculturais e 
sociolingüísticos, funcionais, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonolóxicos e ortográficos), 
cuxo grao de consecución se avaliará aplicando os criterios respectivos. 

 
 
6.2. A contribución ao desenvolvemento das competencias clave 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), en cada bloque dos especificados no punto 6.1. e concretados en unidades didácticas no 
punto 6.3. desenvólvense as competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que 
son as recollidas no devandito decreto. 
 A aprendizaxe da lingua alemá como lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento 
das seguintes competencias clave: 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía (CMCT). 

• Competencia dixital (CD). 

• Aprender a aprender (CAA). 

• Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CIEE). 

• Competencias sociais e cívicas (CSC). 

• Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Dadas as características da materia, a CCL é a competencia a de máis peso e presenza. 
Aquí indícanse unicamente as competencias máis representativas á hora de estabelecer 

os estándares de aprendizaxe evaluables, o cal non significa, obviamente, que queden excluídas 
outras competencias. 

A) Competencia en comunicación lingüística: 
É esta a competencia principal a desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 
A aprendizaxe do alemán ten como obxectivos, non só servir como ferramenta de 
comunicación con outros falantes, senón tamén o acceso á información nun ámbito 
lingüístico maior que o da lingua materna. No plano formativo, ademais, serve para 
ampliar os esquemas lingüísticos mentais do alumno, sentando a base para a 
posterior aprendizaxe doutras linguas estranxeiras. Ambos niveis arriba 
mencionados (o informativo e formativo) desenvólvense paralelamente tamén 
noutras competencias que se mencionan a continuación, como son a CAA, a CSC 
e a CCEC, especialmente. 

B) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Cómpre destacar a relación dos procedementos utilizados na aprendizaxe das 
ciencias e a competencia CMCT (formulación de hipótese, verificación; aplicación 
de fórmulas fixas á sintaxe do idioma e posterior sistematización) coa aprendizaxe 
do alemán. En calquera caso, estabelecer vínculos cos coñecementos adquiridos 
na aprendizaxe doutras materias facilita a aprendizaxe do idioma como unha 
materia máis. As matemáticas, a ciencia e a tecnoloxía forman parte da vida cotiá e 
son necesarias para comprendela. A lectura e a comprensión de datos estatísticos 
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e de porcentaxes, por exemplo, son necesarios para comprender conversacións 
diarias. 

C) Competencia dixital: 
Esta competencia está presente en todos os ámbitos e resulta de vital importancia 
na adquisición da lingua estranxeira, dado que abre as portas a un contacto moi real 
e inmediato coa actualidade e a cultura dos países xermanófonos. Por outra banda, 
a rede acumula moitos recursos específicos para a aprendizaxe das linguas 
estranxeiras. Familiarizar o alumnado con todos estes recursos é esencial para 
garantir a súa autonomía á hora de afrontar a aprendizaxe para toda a vida que 
supón a aprendizaxe de linguas estranxeiras e mais a autoavaliación necesaria para 
o seu progreso. 

D) Aprender a aprender: 
É sen dúbida esta una das competencias máis importantes a desenvolver por parte 
do alumnado na súa aprendizaxe da lingua alemá. Por unha banda é imprescindíbel 
sentar as bases para unha posterior aprendizaxe autónoma, dado que o alumno 
pode e debe seguir ampliando coñecementos no futuro, sen mediación dun docente, 
cando conclúa os seus estudos de forma oficial. Por outra banda, as ferramentas 
de autoaprendizaje adquiridas son reutilizábeis na adquisición doutros 
coñecementos. Ademais, o coñecemento dunha lingua estranxeira posibilita o 
acceso a un espectro maior de coñecemento sen intermediarios. 

E) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Algo tan natural como pór en contacto un alumno galego de 12 anos con outro 
xermanófono a 2.000 quilómetros de distancia era hai poucos anos unha grande 
empresa. A aprendizaxe do alemán é unha ferramenta para espertar e satisfacer a 
curiosidade, achegando o que antes era inaccesíbel, ou accesíbel en peores 
condicións. 

F) Competencias sociais e cívicas: 
Grazas á aprendizaxe do alemán, o alumno debe e pode ampliar a súa visión do 
mundo, posto que a capacidade para pensar lingüísticamente doutra forma, así 
como para acceder directamente a outras convencións sociais, subliñan a variedade 
do mundo e as súas relacións, facilitando a empatía con outros individuos. 

G) Conciencia e expresións culturais: 
Resaltar a proximidade entre diferentes falantes e nacionalidades, desmantelar 
clixés e colocar estereotipos nun segundo plano, é necesario para aprender sen 
impedimentos a lingua alemá. Simultaneamente, a aprendizaxe da lingua posibilita 
este mesmo proceso, sendo a cultura e as súas diferentes manifestacións, 
argumento frecuente para explicar non só as tradicións e as convencións dos países 
de fala alemá, senón moitas das características que definen o idioma. Como 
elemento motivador, a aprendizaxe do idioma posibilita o acceso a expresións 
culturais –cine en versión orixinal, música, cultura urbana, historia e arte, 
actualidade– que doutra forma non serían accesíbeis. 

 
 
6.3. A programación didáctica específica por unidades 
 
O material didáctico elixido para traballar na aula é geni@l klick. A2, da editorial Klett-
Langenscheidt, que se compón dun libro do curso, un libro de traballo, un glosario e dous discos 
compactos con diálogos, textos de comprensión oral e cancións. Este material atense ás 
disposicións vixentes e está deseñado para ser utilizado na educación secundaria obrigatoria, 
polo que ten en conta as características e as capacidades do alumnado. O curso propón 
actividades adaptadas aos intereses, ás experiencias e mais ás ambicións do alumnado. 
Traballaranse as leccións 7 a 12 (unidades didácticas 1 a 6). 
 geni@l klick. A2 desenvolve un enfoque didáctico baseado sobre a comunicación e a 
adquisición da competencia comunicativa a través das súas subcompetencias (gramatical, 
discursiva, estratéxica e sociocultural), e considera que a capacidade de comunicarse nunha 
lingua estranxeira é unha necesidade na sociedade contemporánea. Fomenta, de maneira 
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dinámica e participativa, todos os aspectos necesarios para o ensino e a aprendizaxe dunha 
lingua estranxeira. É dicir, os usos e as formas de comunicación, a reflexión sobre a lingua e a 
súa aprendizaxe (lingua oral, lingua escrita, gramática, ortografía, léxico e fonética) e sobre os 
seus aspectos socioculturais. Dáselle valor ao desenvolvemento da autonomía na aprendizaxe 
como medio para implicar o alumno. Promóvese a utilización de estratexias de aprendizaxe, 
deixando que o alumno seleccione as máis axeitadas ao seu propio estilo. 

Outros materiais didácticos que se poderán utilizar durante o curso son: 
A) Lecturas complementarias no marco das actuacións do instituto destinadas ao 

fomento da lectura: Utilizaranse fragmentos fotocopiados de textos que poidan 
servir como punto de partida para a consolidación da comprensión lectora e da 
expresión oral e escrita. A lectura e a posterior discusión sobre estes textos escritos 
servirán para acadar os devanditos obxectivos. 

B) Cine: Está prevista a proxección dunha ou varias películas en alemán. Traballarase 
con didactizacións que permitan aproveitar ao máximo os aspectos lingüísticos das 
obras. 

C) Música: Traballarase na clase con música de grupos que cantan en alem (Die 
Prinzen, Rammstein, Die Toten Hosen, Xavier Naidoo, etc.) coa finalidade de 
fomentar sobre todo a destreza da comprensión oral. Elixiranse aquelas cancións 
que permitan a realización de múltiples exercicios gramaticais e creativos e que 
estimulen a motivación da clase. 

D) Tecnoloxías da información e da comunicación: Procurarase a realización de 
exercicios individuais e en grupo na aula de informática. Trátase de que o alumnado 
aprenda a navegar por páxinas de internet redactadas en lingua alemá e de que 
seleccione só aquelas informacións que considere importantes para a realización 
das súas tarefas, que consistirán, por exemplo, na busca de notas de prensa actuais 
e a contestación por escrito a preguntas relacionadas cos textos. 

 
 
A unidade didáctica 1 
 

Obxectivos • Expresar gustos e preferencias coa comida 

• Ser quen de falar sobre hábitos de alimentación 

• Comprender unha receita 

• Comprender textos relacionados co tema comida 

• Ser quen de pedir nun restaurante 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (alimentos, comidas e 
bebidas, medidas e cantidades, verbos habituais nunha receita, 
adxectivos para describir a comida) e estruturas aprendidas (as 
preposicións con dativo, o determinante posesivo en dativo, a 
estrutura ich hätte gerne) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: contexto 
verbal e non verbal, coñecementos previos sobre a situación, 
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identificación de palabras clave, anticipación de ideas, 
identificación da actitude e da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais relacionadas coas actividades 

da aula: preguntas, comentarios, diálogos 
- Comprensión da información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión das ideas principais e secundarias de textos orais 
- Comprensión de información específica en textos orais sobre 

costumes e hábitos de alimentación, con apoio de elementos 
verbais e non verbais 

- Comprensión de mensaxes emitidas por diferentes medios 
audiovisuais se utilizan unha linguaxe clara e sinxela 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de gustos e preferencias de alimentación 
- Descrición de calidades físicas e abstractas de comidas e bebidas 
- Expresión de peticións e gustos nun restaurante 
- Descrición de receitas e da súa elaboración 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con comidas, bebidas, medidas e cantidades, 

receitas, comidas típicas, comer nun restaurante 
- Adxectivos para cualificar a comida e a bebida 
- As preposicións de dativo 
- Repaso das formas de dativo en determinantes e posesivos 
- A estrutura ich hätte gern 
- A entoación 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Estruturar a mensaxe con claridade, distinguindo a idea principal 
das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmente no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 



 
Instituto de Educación Secundaria Arcebispo Xelmírez I 
Departamento de Alemán / Fachschaft Deutsch 
 
Programación didáctica 
Curso 2021-2022 
 
 

 197 

* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre os costumes e os 

hábitos de alimentación, mostrando respecto cara aos erros e as 
dificultades que poidan ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra, dos cambios de tema, etc. 
- Representación de diálogos nun restaurante 
- Producir oralmente descricións, narracións e explicacións sobre 

hábitos, gustos e preferencias de alimentación, tendo en conta os 
elementos de cohesión e coherencia 

- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 
- Uso axeitado de fórmulas lingüísticas: acordo, discrepancia, 

preferencias 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de gustos e preferencias de alimentación 
- Descrición de calidades físicas e abstractas de comidas e bebidas 
- Expresión de peticións e gustos nun restaurante 
- Descrición de receitas e da súa elaboración 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con comidas, bebidas, medidas e cantidades, 

receitas, comidas típicas, comer nun restaurante 
- Adxectivos para cualificar a comida e a bebida 
- As preposicións de dativo 
- Repaso das formas de dativo en determinantes e posesivos 
- A estrutura ich hätte gern 
- A entoación 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Identificación do tema de textos escritos co apoio contextual que 

conteña 
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- Comprensión da idea xeral e específica de diversos textos, en 
soporte papel e dixital, de interese xeral referidos a receitas, 
hábitos e costumes culinarios de países de fala alemá 

- Obtención de información a partir de diversas fontes para a 
realización de tarefas específicas 

- Iniciación á lectura autónoma de textos máis extensos 
relacionados cos seus intereses 

- Uso de bibliotecas convencionais e virtuais para obter información 

• Funcións comunicativas: 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de gustos e preferencias de alimentación 
- Descrición de calidades físicas e abstractas de comidas e bebidas 
- Expresión de peticións e gustos nun restaurante 
- Descrición de receitas e da súa elaboración 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con comidas, bebidas, medidas e cantidades, 

receitas, comidas típicas, comer nun restaurante 
- Adxectivos para cualificar a comida e a bebida 
- As preposicións de dativo 
- Repaso das formas de dativo en determinantes e posesivos 
- A estrutura ich hätte gern 
- A ortografía 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes 

escritas 
- Utilización de manera axeitada de fórmulas lingüísticas asociadas 

a situacións concretas de comunicación: inicio e final de 
producións escritas 

- Produción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado ao 
tema e ao contexto, cos elementos necesarios de cohesión para 
marcar con claridade a relación ente ideas 

- Utilización con certa autonomía do rexistro axeitado para o lector 
a quen vai dirixido o texto (formal e informal) 

- Uso correcto da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
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- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 
soporte papel ou dixital 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de gustos e preferencias de alimentación 
- Descrición de calidades físicas e abstractas de comidas e bebidas 
- Expresión de peticións e gustos nun restaurante 
- Descrición de receitas e da súa elaboración 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con comidas, bebidas, medidas e cantidades, 

receitas, comidas típicas, comer nun restaurante 
- Adxectivos para cualificar a comida e a bebida 
- As preposicións de dativo 
- Repaso das formas de dativo en determinantes e posesivos 
- A estrutura ich hätte gern 
- A ortografía 

Bloque 5 • Comidas típicas, costumes culinarios e hábitos de alimentación nos 
países de fala alemá 

• Comparación de comidas e alimentación entre Galicia e os países de 
fala alemá 

• Valoración da lingua alemá como medio de comunicación 

• Recoñecer elementos socioculturais nos textos orais 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Expresa gustos e preferencias coa comidas e coas bebidas 

• Fala sobre os seus hábitos de alimentación 

• Comprende globalmente unha receita e textos relacionados coa 
comida 

• É quen de pedir nun restaurante 

• Extrae de forma global e específica información de textos e audicións 

• Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: lectura de prezos con decimais 

• Aprender a aprender: elaboración de táboas gramaticais; uso de 
diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (selección de 
información xeral ou específica segundo conveña, prestar atención 
aos recursos extralingüísticos); automatización facendo preguntas; 
aprendizaxe mediante rimas; a autoavaliación (Das kann ich) e o uso 
do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento aos costumes e e 
hábitos nos países de fala alemá; costumes á hora de comer; 
semellanzas e diferenzas 

 
 
A unidade didáctica 2 
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Obxectivos • Ser quen de atopar información global e detallada en textos escritos 
utilizando diferentes estratexias 

• Expresar suposicións 

• Ser quen de argumentar 

• Extraer información global e detallada de audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario relacionado 
cunha historia de suspense) e estruturas aprendidas (formas verbais 
en Präteritum de haben e sein e verbos modais) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: contexto 
verbal e non verbal, coñecementos previos sobre a situación, 
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, 
identificación da actitude e da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais relacionadas coas actividades 

da aula: preguntas, comentarios 
- Comprensión da información global en textos orais de diferente 

tipoloxía: novas na radio 
- Comprensión das ideas principais e secundarias de textos orais 
- Comprensión de información específica en textos orais, como 

números, nomes ou lugares, procedentes de diferentes medios de 
comunicación con apoio de elementos verbais e non verbais 

- Comprensión de mensaxes emitidas por diferentes medios 
audiovisuais se utilizan unha linguaxe clara e sinxela 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades e situacións 
- Formulación de hipóteses e suposicións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas historias de suspense 
- O Präteritum dos verbos modais 
- Repaso do Präteritum dos verbos sein e haben 
- Repaso de interrogativos 
- A entoación 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Estruturar a mensaxe con claridade, distinguindo a idea principal 
das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 

- Execución: 
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* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmente no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Utilizar estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Utilización de respostas espontáneas e precisas a situacións de 

comunicación creadas dentro da aula 
- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente descricións sinxelas da historia de suspense 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades e situacións 
- Formulación de hipóteses e suposicións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas historias de suspense 
- O Präteritum dos verbos modais 
- Repaso do Präteritum dos verbos sein e haben 
- Repaso de interrogativos 
- A entoación 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 
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• Contidos específicos: 
- Identificación do tema de textos escritos co apoio contextual que 

conteña 
- Comprensión da idea xeral e específica da historia de suspense 
- Iniciación á lectura comentada e dramatizada dunha historia de 

suspense para principiantes, recoñecendo a estrutura e mais os 
compoñentes do texto 

- Iniciación á lectura autónoma de textos máis extensos 
relacionados cos seus intereses 

- Achegamento a algúns autores relevantes da literatura doutros 
países 

- Desenvolver a autonomía lectora e apreciar a literatura doutros 
países como fonte de pracer e coñecemento 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de actividades e situacións 
- Formulación de hipóteses e suposicións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas historias de suspense 
- O Präteritum dos verbos modais 
- Repaso do Präteritum dos verbos sein e haben 
- Repaso de interrogativos 
- A ortografía 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes 

escritas 
- Utilización de manera axeitada de fórmulas lingüísticas asociadas 

a situacións concretas de comunicación: inicio e final de 
producións escritas 

- Produción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado ao 
tema e ao contexto, cos elementos necesarios de cohesión para 
marcar con claridade a relación ente ideas 

- Utilización con certa autonomía do rexistro axeitado para o lector 
a quen vai dirixido o texto (formal e informal) 

- Uso correcto da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
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- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 
soporte papel ou dixital 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades e situacións 
- Formulación de hipóteses e suposicións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas historias de suspense 
- O Präteritum dos verbos modais 
- Repaso do Präteritum dos verbos sein e haben 
- Repaso de interrogativos 
- A ortografía 

Bloque 5 • Recoñecer o rexistro, así como as fórmulas e os estilos axeitados á 
situación de comunicación: a historia de suspense 

• Valoración da lingua alemá como medio de comunicación 

• Recoñecer elementos socioculturais que se presenten nos textos 
orais: a fórmula de cortesía (vostede, vostedes) entre o profesorado e 
o alumnado en Alemaña 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Atopa información global e detallada nunha historia de suspense 
sinxela 

• Utiliza diferentes estratexias de comprensión lectora 

• Fai suposicións 

• É quen de explicar motivos e argumentar 

• Comprende de forma global e específica datos da historia de 
suspense que leu 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Aprender a aprender: uso de diferentes estratexias de comprensión 
lectora; listaxes de palabras; táboas de verbos; a autoavaliación (Das 
kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a aspectos culturais 
de Alemaña 

 
 
A unidade didáctica 3 
 

Obxectivos • Ser quen de falar sobre a paga (cantidade, frecuencia, gastos, etc.) 

• Expresar unha opinión ante unha cuestión ou un tema 

• Comparar prezos 

• Ser quen de aconsellar e comprender consellos sobre o aforro e a 
paga 

• Extraer de forma global e específica información de audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario relacionado 
coa paga) e estruturas aprendidas (a oración con damit, os 
interrogativos Wofür? e Für wen?, o conector trotzdem, repaso das 
preposicións de tempo) 
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Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: contexto 
verbal e non verbal, coñecementos previos sobre a situación, 
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, 
identificación da actitude e da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais relacionadas coas actividades 

da aula: comentarios, diálogos 
- Comprensión da información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión das ideas principais e secundarias de textos orais 
- Comprensión de información específica en textos orais sobre os 

cartos, os traballos para a xente moza e mais a paga, procedentes 
de diferentes medios de comunicación e con apoio de elementos 
verbais e non verbais 

- Comprensión de mensaxes emitidas por diferentes medios 
audiovisuais se utilizan unha linguaxe clara e sinxela 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades e traballos axeitados para a xente moza 
- Petición e ofrecemento de información sobre a paga, o aforro e o 

traballo da xente moza 
- Expresión da vontade e da finalidade 
- Expresión de opinións, acordo e desacordo e réplica 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co mundo dos cartos, a paga, o aforro e os 

traballos para a xente moza 
- A oración subordinada con damit 
- O conector trotzdem 
- Os interrogativos Wofür? e Für wen? 
- Repaso das preposicións temporais 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Estruturar a mensaxe con claridade, distinguindo a idea principal 
das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
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* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmente no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Utilizar estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre o diñeiro, o 

traballo da xente moza e a paga, mostrando respecto cara aos 
erros e as dificultades que poidan ter os demais 

- Utilización de respostas espontáneas e precisas a situacións de 
comunicación creadas dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Representación de diálogos sobre os cartos, a paga e a confianza 

entre pais e fillos 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 
- Uso axeitado de fórmulas lingüísticas asociadas a situacións 

concretas de comunicación: acordo, discrepancia, etc. 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades e traballos axeitados para a xente moza 
- Petición e ofrecemento de información sobre a paga, o aforro e o 

traballo da xente moza 
- Expresión da vontade, da finalidade e da adversidade 
- Expresión de opinións, acordo e desacordo 
- Petición de opinións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co mundo dos cartos, a paga, o aforro e os 

traballos para a xente moza 
- A oración subordinada con damit 
- O conector trotzdem 
- Os interrogativos Wofür? e Für wen? 
- Repaso das preposicións temporais 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
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- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 
da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Identificación do tema de textos escritos co apoio contextual que 

conteña 
- Comprensión da idea xeral e específica de diversos textos, en 

soporte papel e dixital, sobre a paga, os traballos para a xente 
moza e a confianza entre pais e fillos 

- Iniciación á lectura autónoma de textos máis extensos 
relacionados cos seus intereses 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades e traballos axeitados para a xente moza 
- Petición e ofrecemento de información sobre a paga, o aforro e o 

traballo da xente moza 
- Expresión da vontade, da finalidade e da adversidade 
- Expresión de opinións, acordo e desacordo 
- Petición de opinións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co mundo dos cartos, a paga, o aforro e os 

traballos para a xente moza 
- A oración subordinada con damit 
- O conector trotzdem 
- Os interrogativos Wofür? e Für wen? 
- Repaso das preposicións temporais 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
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- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes 
escritas 

- Utilización de manera axeitada de fórmulas lingüísticas asociadas 
a situacións concretas de comunicación: inicio e final de 
producións escritas 

- Produción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado ao 
tema e ao contexto, cos elementos necesarios de cohesión para 
marcar con claridade a relación ente ideas 

- Utilización con certa autonomía do rexistro axeitado para o lector 
a quen vai dirixido o texto (formal e informal) 

- Uso correcto da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades e traballos axeitados para a xente moza 
- Petición e ofrecemento de información sobre a paga, o aforro e o 

traballo da xente moza 
- Expresión da vontade, da finalidade e da adversidade 
- Expresión de opinións, acordo e desacordo 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co mundo dos cartos, a paga, o aforro e os 

traballos para a xente moza 
- A oración subordinada con damit 
- O conector trotzdem 
- Os interrogativos Wofür? e Für wen? 
- Repaso das preposicións temporais 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Coñecemento e comparación de diferentes formas de representar o 
valor dos cartos noutras culturas 

• Comparación das formas de obter cartos (propinas e traballos) da 
xente moza nos países de lingua alemá coas do noso país 

• A confianza entre pais e fillos 

• Recoñecemento do rexistro e mais das fórmulas e estilos axeitados á 
situación de comunicación 

• Refráns e modismos en alemán sobre os cartos. Equivalentes en 
galego 

• Valoración da lingua alemá como medio de comunicación 

• Recoñecer elementos socioculturais nos textos orais 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Fala sobre a súa paga (cantidade, frecuencia, gastos, etc.) 

• Opina e pregunta sobre a paga 

• Aconsella e comprende consellos para aforrar cartos ou gañar cartos 
con traballos 

• Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: lectura de cantidades de diñeiro 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
o foro da internet 
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• Aprender a aprender: traballar con mindmaps e palabras clave; uso 
de diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (selección de 
información xeral ou específica segundo conveña, prestar atención 
aos recursos extralingüísticos); a autoavaliación (Das kann ich) e o 
uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a aspectos culturais 
dos países de fala alemá 

 
 
A unidade didáctica 4 
 

Obxectivos • Comprender de forma global e detallada noticias de xornais 

• Ser quen de dicir o tempo que vai 

• Facer suposicións e falar sobre imaxes 

• Recoñecer por escrito erros e corrixilos 

• Comprender textos sobre celebracións e festas populares 

• Contar datos sobre festas populares 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario relacionado 
coas festas, celebracións e o tempo) e estruturas aprendidas (o 
suxeito es con verbos sobre o clima, repaso da orde dos elementos 
na oración, a estrutura nicht [nur]... sondern [auch]) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: contexto 
verbal e non verbal, coñecementos previos sobre a situación, 
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, 
identificación da actitude e da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais relacionadas coas actividades 

da aula: preguntas, comentarios 
- Comprensión da información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión das ideas principais e secundarias de textos orais 
- Comprensión de información específica en textos orais sobre o 

tempo e as celebracións populares, procedentes de diferentes 
medios de comunicación, con apoio de elementos verbais e non 
verbais 

- Comprensión de mensaxes emitidas por diferentes medios 
audiovisuais se utilizan unha linguaxe clara e sinxela 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición sinxela de actividades e festas populares 
- Narración de acontecementos estando de viaxe 
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- Petición e ofrecemento da información 
- Formulación de hipóteses 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas celebracións e as festas populares nos 

países de fala alemá e co outras do mundo 
- Léxico relacionado co tempo e co clima 
- As estruturas formal e informal nunha postal 
- A estrutura nicht (nur)... sondern (auch)  
- Repaso da posición do verbo na oración e da conxugación vergal. 

Corrección de erros 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Estruturar a mensaxe con claridade, distinguindo a idea principal 
das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmente no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Utilizar estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións informando sobre o 

tiempo e as celebracións populares coñecidas, mostrando 
respecto cara aos erros e as dificultades que poidan ter os demais 

- Utilización de respostas espontáneas e precisas a situacións de 
comunicación creadas dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 
- Uso axeitado de fórmulas lingüísticas asociadas a situacións 

concretas de comunicación: tratar de ti ou de vostede, acordo, etc. 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
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- Descrición sinxela de actividades e festas populares 
- Narración de acontecementos estando de viaxe 
- Petición e ofrecemento da información 
- Petición de opinións 
- Formulación de hipóteses 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas celebracións e as festas populares nos 

países de fala alemá e co outras do mundo 
- Léxico relacionado co tempo e co clima 
- As estruturas formal e informal nunha postal 
- A estrutura nicht (nur)... sondern (auch)  
- Repaso da posición do verbo na oración e da conxugación vergal. 

Corrección de erros 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Identificación do tema de textos escritos co apoio contextual que 

conteña 
- Comprensión da idea xeral e específica de diversos textos, en 

soporte papel e dixital, sobre celebracións e festas populares e 
sobre o tempo 

- Obtención de información a partir de diversas fontes para a 
realización de tarefas específicas. Proxecto: o tempo noutros 
países 

- Iniciación á lectura comentada sobre un cómic engandindo outro 
posíbel final 

- Iniciciación á lectura autónoma de textos máis extensos 
relacionados cos seus intereses 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición sinxela de actividades e festas populares 
- Narración de acontecementos estando de viaxe 
- Petición e ofrecemento da información 
- Formulación de hipóteses 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas celebracións e as festas populares nos 

países de fala alemá e co outras do mundo 
- Léxico relacionado co tempo e co clima 
- As estruturas formal e informal nunha postal 
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- A estrutura nicht (nur)... sondern (auch)  
- Repaso da posición do verbo na oración e da conxugación vergal. 

Corrección de erros 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes 

escritas 
- Utilización de manera axeitada de fórmulas lingüísticas asociadas 

a situacións concretas de comunicación: inicio e final de 
producións escritas 

- Produción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado ao 
tema e ao contexto, cos elementos necesarios de cohesión para 
marcar con claridade a relación ente ideas 

- Utilización con certa autonomía do rexistro axeitado para o lector 
a quen vai dirixido o texto (formal e informal) 

- Uso correcto da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición sinxela de actividades e festas populares 
- Narración de acontecementos estando de viaxe 
- Petición e ofrecemento da información 
- Formulación de hipóteses 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas celebracións e as festas populares nos 

países de fala alemá e co outras do mundo 
- Léxico relacionado co tempo e co clima 
- As estruturas formal e informal nunha postal 
- A estrutura nicht (nur)... sondern (auch)  
- Repaso da posición do verbo na oración e da conxugación vergal. 

Corrección de erros 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Festas populares e celebracións habituais nos países de fala alemá 
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• Coñecemeto doutras celebracións do mundo 

• O tempo. Semellanzas e diferenzas entre Galicia e Alemaña 

• Recoñecemento do rexisto e mais das fórmulas e estilos axeitados á 
situación de comunicación 

• Respecto polas diferenzas de opinión e comprensión polas distintas 
perspectivas socioculturais 

• Valoración da lingua alemá como medio de comunicación 

• Recoñecer elementos socioculturais nos textos orais 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Comprende e extrae información global e detallada de noticias de 
xornais 

• Di o tempo que vai 

• Formula suposicións e comenta imaxes 

• Recoñece erros nos textos e corríxeos 

• Extrae de forma global e específica información de textos sobre 
celebracións e festas populares 

• Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
a busca de amigos pola internet, o correo electrónico 

• Aprender a aprender: uso de diferentes estratexias de lectura 
traballar con palabras clave; aprender palabras dentro dun contexto; 
formulación de hipóteses; aprender dos erros; a autoavaliación (Das 
kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento ás celebracións e ás 
festas populares nos países de fala alemá 

 
 
A unidade didáctica 5 
 

Obxectivos • Ser quen de preguntar por persoas e cousas 

• Describir con detalle persoas e cousas 

• Falar sobre unha película 

• Falar sobre un mesmo; talentos e calidades 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario sobre 
habilidades e calidades) e estruturas aprendidas (adxectivos diante 
do substantivo en forma de dativo; o pronome interrogativo welch; o 
verbo werden) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 
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- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: contexto 
verbal e non verbal, coñecementos previos sobre a situación, 
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, 
identificación da actitude e da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais relacionadas coas actividades 

da aula: preguntas, comentarios, diálogos 
- Comprensión da información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión das ideas principais e secundarias de textos orais 
- Comprensión de información específica en textos orais sobre 

costumes e hábitos de alimentación, con apoio de elementos 
verbais e non verbais 

- Comprensión de mensaxes emitidas por diferentes medios 
audiovisuais se utilizan unha linguaxe clara e sinxela 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades e calidades físicas e abstractas de 

persoas 
- Expresión de interese, aprobación ou desacordo 
- Formulación de desexos e ideas de futuro 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con capacidades e calidades 
- A declinación do adxectivo en dativo 
- O pronome interrogativo welch 
- O verbo werden 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Estruturar a mensaxe con claridade, distinguindo a idea principal 
das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmente no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Utilizar estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
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* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre concursos de 

televisión, mostrando respecto cara aos erros e as dificultades que 
poidan ter os demais 

- Respostas espontáneas e precisas a situacións de comunicación 
creadas dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Posibilidade de representar unha obra dramática 
- Producir oralmente descricións, narracións e explicacións sobre 

acontecementos e contidos diversos, tendo en conta os elementos 
de cohesión e coherencia 

- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 
- Uso axeitado de fórmulas lingüísticas asociadas a situacións 

concretas de comunicación: cortesía, acordo 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades e calidades físicas e abstractas de 

persoas 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión de interese, aprobación ou desacordo 
- Petición de opinión 
- Formulación de desexos e ideas de futuro 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con capacidades e calidades 
- A declinación do adxectivo en dativo 
- O pronome interrogativo welch 
- O verbo werden 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Identificación do tema de textos escritos co apoio contextual que 

conteña 
- Identificación da intención do autor 
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- Comprensión da idea xeral e específica de diversos textos, en 
soporte papel e dixital, sobre os concursos de televisión e as 
películas internacionais 

- Obtención de información a partir de diversas fontes para a 
realización de tarefas específicas 

- Iniciación á lectura autónoma de textos máis extensos 
relacionados cos seus intereses 

- Uso de bibliotecas convencionais e virtuais para obter información 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de actividades e calidades físicas e abstractas de 

persoas 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión de interese, aprobación ou desacordo 
- Formulación de desexos e ideas de futuro 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con capacidades e calidades 
- A declinación do adxectivo en dativo 
- O pronome interrogativo welch 
- O verbo werden 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes 

escritas 
- Utilización de manera axeitada de fórmulas lingüísticas asociadas 

a situacións concretas de comunicación: inicio e final de 
producións escritas 

- Produción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado ao 
tema e ao contexto, cos elementos necesarios de cohesión para 
marcar con claridade a relación ente ideas 

- Utilización con certa autonomía do rexistro axeitado para o lector 
a quen vai dirixido o texto (formal e informal) 

- Uso correcto da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 
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• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades e calidades físicas e abstractas de 

persoas 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión de interese, aprobación ou desacordo 
- Formulación de desexos e ideas de futuro 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con capacidades e calidades 
- A declinación do adxectivo en dativo 
- O pronome interrogativo welch 
- O verbo werden 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Comparación entre os diferentes concursos televisivos dos países de 
fala alemá e os de Galicia 

• Semellanzas e diferenzas entre a televisión galega e a alemá 

• As películas internacionais 

• Recoñecemento do rexistro e mais das fórmulas e estilos axeitados á 
situación de comunicación 

• Respecto polos gustos e as opinións dos demais e comprensión de 
distintas perspectivas socioculturais 

• Valoración da lingua alemá como medio de comunicación 

• Recoñecer elementos socioculturais nos textos orais 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Pregunta e describe con detalle persoas e cousas 

• Comprende e conta a trama xeral dunha película 

• Preséntase mencionando a súas calidades e habilidades 

• Extrae de forma global e específica información de textos e audicións 

• Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Aprender a aprender: uso de diferentes estratexias de comprensión 
oral e escrita (selección de información xeral ou específica segundo 
conveña, prestar atención aos recursos extralingüísticos); listaxes de 
palabras; a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: concursos coñecidos dentro do 
ámbito de fala alemá; semellanzas e diferenzas coa cultura galega 

 
 
A unidade didáctica 6 
 

Obxectivos • Comprender informacións sobre aspectos culturais dun país 

• Informar sobre o propio país ou sobre outros 

• Responder e preguntar 

• Coñecer aspectos culturais doutros países 

• Valorar a utilidade e o enriquecemento cultural ao facer un 
intercambio escolar 
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• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario sobre 
intercambios escolares e aspectos culturais) e estruturas aprendidas 
(os indefinidos, as interrogativas indirectas) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: contexto 
verbal e non verbal, coñecementos previos sobre a situación, 
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, 
identificación da actitude e da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais relacionadas coas actividades 

da aula: instrucións, preguntas, comentarios, diálogos 
- Comprensión da información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión das ideas principais e secundarias de textos orais 
- Comprensión de información específica en textos orais orales 

sobre os intercambios escolares e a residencia no estranxeiro, con 
apoio de elementos verbais e non verbais 

- Comprensión de mensaxes emitidas por diferentes medios 
audiovisuais se utilizan unha linguaxe clara e sinxela 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de costumes, lugares e actividades 
- Narración de experiencias e acontecementos puntuais 
- Petición e ofrecemento da información, consellos, opinións e 

puntos de vista 
- Expresión da vontade e do interese 
- Formulación de suxestións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos intercambios escolares e as cousas típicas 

doutros países 
- As interrogativas indirectas 
- Os idefinidos (alle, viele, jemand, etc.) 
- Distinción dos acentos dos estranxeiros 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Estruturar a mensaxe con claridade, distinguindo a idea principal 
das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 
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- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmente no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Utilizar estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións os intercambios 

escolares e a residencia no estranxeiro, mostrando respecto cara 
aos erros e as dificultades que poidan ter os demais 

- Respostas espontáneas e precisas a situacións de comunicación 
creadas dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra, dos cambios de tema, etc. 
- Representación de diálogos breves 
- Producir oralmente descricións, narracións e explicacións sobre 

as preferencias á hora de viaxar ou ir de intercambio, tendo en 
conta os elementos de cohesión e coherencia 

- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 
- Uso axeitado de fórmulas lingüísticas: cortesía, acordo, 

discrepancia, etc. 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de costumes, lugares e actividades 
- Narración de experiencias e acontecementos puntuais 
- Petición e ofrecemento da información, consellos, opinións e 

puntos de vista 
- Expresión da vontade e do interese 
- Formulación de suxestións 
- Petición de opinións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos intercambios escolares e as cousas típicas 

doutros países 
- As interrogativas indirectas 
- Os idefinidos (alle, viele, jemand, etc.) 
- Distinción dos acentos dos estranxeiros 
- A entoación e a pronuncia 
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Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Identificación do tema de textos escritos co apoio contextual que 

conteña 
- Comprensión da idea xeral e específica de diversos textos, en 

soporte papel e dixital, de interese xeral ou referidos a contidos do 
currículo 

- Obtención de información a partir de diversas fontes para a 
realización de tarefas específicas 

- Iniciación á lectura autónoma de textos máis extensos 
relacionados cos seus intereses 

- Uso de bibliotecas convencionais e virtuais para obter información 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de costumes, lugares e actividades 
- Narración de experiencias e acontecementos puntuais 
- Petición e ofrecemento da información, consellos, opinións e 

puntos de vista 
- Expresión da vontade e do interese 
- Formulación de suxestións 
- Petición de opinións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos intercambios escolares e as cousas típicas 

doutros países 
- As interrogativas indirectas 
- Os idefinidos (alle, viele, jemand, etc.) 
- Distinción dos acentos dos estranxeiros 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
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* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes 

escritas 
- Utilización de manera axeitada de fórmulas lingüísticas asociadas 

a situacións concretas de comunicación: inicio e final de 
producións escritas 

- Produción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado ao 
tema e ao contexto, cos elementos necesarios de cohesión para 
marcar con claridade a relación ente ideas 

- Utilización con certa autonomía do rexistro axeitado para o lector 
a quen vai dirixido o texto (formal e informal) 

- Uso correcto da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de costumes, lugares e actividades 
- Narración de experiencias e acontecementos puntuais 
- Petición e ofrecemento da información, consellos, opinións e 

puntos de vista 
- Expresión da vontade e do interese 
- Formulación de suxestións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos intercambios escolares e as cousas típicas 

doutros países 
- As interrogativas indirectas 
- Os idefinidos (alle, viele, jemand, etc.) 
- Distinción dos acentos dos estranxeiros 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Aspectos típicos dos países de fala alemá 

• Intercambios escolares. Residir e estudar nun país estranxeiro 

• Costumes e aspectos típicos doutros paíse 

• Respecto polas diferenzas de opinión e comprensión polas distintas 
perspectivas socioculturais 

• Recoñecemento do rexistro e mais das fórmulas e estilos axeitados á 
situación de comunicación 

• Valoración da lingua alemá como medio de comunicación 

• Recoñecer elementos socioculturais nos textos orais 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Comprende de forma global e específica datos sobre aspectos 
culturais doutros países 

• Coñece aspectos relacionados cos intercambios escolares 

• Pregunta e responde 

• Extrae de forma global e específica información de textos e audicións 
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Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
o correo electrónico 

• Aprender a aprender: traballar con mindmaps; uso de diferentes 
estratexias de comprensión oral e escrita (selección de información 
xeral ou específica segundo conveña, prestar atención aos recursos 
extralingüísticos); a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: coñecer e reflexionar sobre 
aspectos culturais doutros países e estabelecer semellanzas e 
diferenzas; valorar a utilidade e mais o enriquecemento que supón un 
intercambio escolar e que situacións se poden dar 

 
 
6.4. A temporalización dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os bloques de cada unidade didáctica especificados no punto 6.3. desenvolven as 
competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que son as recollidas no devandito 
decreto. Para a distribución temporal da materia no cuarto curso terase en conta a dificultade 
dos distintos temas a desenvolver. Así, o número de horas dedicadas a cada unidade didáctica 
dependerá do seu nivel de dificultade e mais da resposta do grupo. 

En principio, a distribución das seis unidades didácticas ao longo do curso académico 
farase en función das tres avaliacións previstas: 

• No período correspondente á primeira avaliación impartiranse as unidades didácticas 
1 e 2. 

• No período correspondente á segunda avaliación impartiranse as unidades didácticas 
3 e 4. 

• No período correspondente á avaliación final impartiranse as unidades didácticas 5 e 
6. 

 
 
6.5. A avaliación 
 
Tendo en conta que a adquisición dunha lingua non é un estudo de temas perfectamente illados, 
senón un sistema progresivo de coñecementos encadeados, o Departamento de Alemán opta 
por un sistema de avaliación continua. 

No comezo do ano académico, os alumnos serán informados do xeito en que van ser 
avaliados. Os alumnos tamén serán informados con regularidade sobre a súa situación verbo da 
propia aprendizaxe e verbo dos obxectivos que se espera acadar.  
 
 
6.5.1. Os criterios de avaliación 
 
Teranse en conta os criterios de avaliación previstos no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo 
cal se estabelece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29), que orientarán a elaboración dos diferentes 
exercicios e probas. 
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6.5.2. Os procedementos e instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os estándares de aprendizaxe avaliaranse ao longo do curso mediante a realización de 
varios exercicios e probas orais e escritos. Un exercicio ou unha proba parciais poderán ser 
superados malia suspender os anteriores, porque se entenderá que o alumno acadou o nivel 
esixido cando supere os problemas dos anteriores exercicios ou probas parciais. Alén dos 
resultados obtidos nos exercicios e nas probas, tamén se terán en conta, por unha banda, a 
responsabilidade, a constancia e a capacidade de autoorganización, e, por outra banda, a 
participación enriquecedora na dinámica da aula e o cumprimento das normas de convivencia. 
Este procedemento implica un seguimento detallado do traballo que os alumnos fagan durante o 
curso. 

Os diferentes exercicios e probas que se realicen ao longo do curso serán de: 

• Gramática 

• Vocabulario 

• Comprensión lectora 

• Expresión escrita 

• Comprensión oral 

• Expresión oral 
Para o alumnado con necesidades específicas haberá unha adaptación destes 

instrumentos, que consistirá en: 

• Exercicios e probas escritos máis curtos, con preguntas breves, cerradas, claras e 
con vocabulario o máis sinxelo posíbel. En todo caso, cada exercicio ou proba estará 
adaptado ao nivel de estudos do alumno. 

• Unha maior duración e flexibilidade dos exercicios e probas escritos, incluída a 
posibilidade de dividilos en dúas sesións. 

• A posibilidade de completar os exercicios e probas escritos de forma oral cando 
fiquen incompletos. 

Aos exercicios e probas escritos terán acceso exclusivamente os seus autores e mais os 
profesores do Departamento de Alemán. Non se autorizará facer fotocopia destes documentos, 
que serán arquivados no Departamento de Alemán durante cinco anos. En caso de reclamación 
aplicarase o procedemento previsto na normativa vixente. 
 
 
6.5.3. O grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe para superar a materia 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe acredítase coa superación 
dos exercicios ou probas que se realicen ao longo do curso, que dependerá da demostración, 
por parte do alumno, dun nivel de coñecemento suficiente do material didáctico elixido para 
traballar na aula. 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 6.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 6.5.4. (comprensión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 6.5.2. (comprensión 

oral) 

• Bloque 2. Produción de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 6.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 6.5.4. (expresión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 6.5.2. (expresión oral) 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 
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- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 6.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 6.5.4. (comprensión lectora) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 6.5.2. (comprensión 

lectora) 

• Bloque 4. Produción de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 6.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 6.5.4. (expresión escrita) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 6.5.2. (expresión 

escrita) 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 6.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 6.5.4. (gramática e vocabulario) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 6.5.2. (gramática e 

vocabulario) 
 
 
6.5.4. Os criterios de cualificación 
 
O nivel de logro dos obxectivos previstos exprésase en forma numérica, como resultado de dividir 
entre 7 a seguinte suma: 

Nota dos exercicios e probas de gramática 
+  nota dos exercicios e probas de vocabulario 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión lectora 
+ nota dos exercicios e probas de expresión escrita 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión oral 
+ nota dos exercicios e probas de expresión oral 
+  nota da valoración da responsabilidade (responsabilidade, constancia e capacidade de 

autoorganización) e da participación (participación enriquecedora na dinámica da aula e 
cumprimento das normas de convivencia) 

 Debe terse en conta o seguinte: 

• A nota máxima en cada exercicio ou proba é un 10. 

• Cada unha das sete notas pondera exactamente igual. 

• A nota de valoración da responsabilidade e da participación outórgase da seguinte 
maneira: 
- Pártese dun 10 ao comezo do trimestre. 
- En cada hora de clase obsérvase se o alumno satisfai as esixencias de: 

▪ Responsabilidade: deberes, controis de vocabulario, material didáctico, 
libreta, axenda, etc. 

▪ Participación: preguntas, respostas, interacción, iniciativa, traballo a maiores, 
puntualidade, concentración, respecto polo profesor e polos compañeiros, 
etc. 

- De non satisfacer algunha das esixencias mencionadas, apúntase a 
correspondente observación. 

- Cada observación apuntada resta, en función da súa importancia, entre 0,25 e 1 
punto da nota inicial de 10. 

• Para superar a materia en cada trimestre, o alumno terá que conseguir unha nota 
mínima de 5. 

• Se a nota media tivese centésimas, redondearase á alza a partir de 0,5. 

• A nota final da avaliación ordinaria de xuño calcularase facendo a media das medias 
obtidas polo alumno nos tres trimestres. 
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Segunda lingua estranxeira 
 
Prográmase unha progresión máis viva para o 4º curso da educación secundaria obrigatoria, 
dado que coa idade aumenta tamén a capacidade de traballo. O obxectivo é que, ao final dos 
dous últimos cursos da educación secundaria obrigatoria, o alumnado adquira o nivel A2 do 
Marco común europeo de referencia para a aprendizaxe, o ensino e a avaliación das linguas. 
 
 
6.6. Os contidos 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), dividimos os contidos en cinco bloques: 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais. 

• Bloque 2. Produción de textos orais. 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

• Bloque 4. Produción de textos escritos. 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 
Os contidos de cada bloque son os recollidos no denvandito decreto. 
Cada un destes bloques comprende, para cada conxunto de actividades, os criterios de 

avaliación e mais os estándares de aprendizaxe entre os cales existe unha relación non unívoca 
debido á especial natureza da actividade lingüística. Isto supón que, coa finalidade de avaliar o 
grao de adquisición das diversas competencias necesarias para levar a cabo as accións 
recollidas en cada un dos estándares de aprendizaxe, haberá que aplicar todos os criterios de 
avaliación descritos para a actividade correspondente. Asemade, dos estándares de aprendizaxe 
haberá que derivar os correspondentes contidos competenciais (estratéxicos, socioculturais e 
sociolingüísticos, funcionais, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonolóxicos e ortográficos), 
cuxo grao de consecución se avaliará aplicando os criterios respectivos. 
 
 
6.7. A contribución ao desenvolvemento das competencias clave 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), en cada bloque dos especificados no punto 6.6. e concretados en unidades didácticas no 
punto 6.8. desenvólvense as competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que 
son as recollidas no devandito decreto. 
 A aprendizaxe da lingua alemá como lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento 
das seguintes competencias clave: 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía (CMCT). 

• Competencia dixital (CD). 

• Aprender a aprender (CAA). 

• Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CIEE). 

• Competencias sociais e cívicas (CSC). 

• Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Dadas as características da materia, a CCL é a competencia a de máis peso e presenza. 
Aquí indícanse unicamente as competencias máis representativas á hora de estabelecer 

os estándares de aprendizaxe evaluables, o cal non significa, obviamente, que queden excluídas 
outras competencias. 

A) Competencia en comunicación lingüística: 
É esta a competencia principal a desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 
A aprendizaxe do alemán ten como obxectivos, non só servir como ferramenta de 
comunicación con outros falantes, senón tamén o acceso á información nun ámbito 
lingüístico maior que o da lingua materna. No plano formativo, ademais, serve para 
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ampliar os esquemas lingüísticos mentais do alumno, sentando a base para a 
posterior aprendizaxe doutras linguas estranxeiras. Ambos niveis arriba 
mencionados (o informativo e formativo) desenvólvense paralelamente tamén 
noutras competencias que se mencionan a continuación, como son a CAA, a CSC 
e a CCEC, especialmente. 

B) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Cómpre destacar a relación dos procedementos utilizados na aprendizaxe das 
ciencias e a competencia CMCT (formulación de hipótese, verificación; aplicación 
de fórmulas fixas á sintaxe do idioma e posterior sistematización) coa aprendizaxe 
do alemán. En calquera caso, estabelecer vínculos cos coñecementos adquiridos 
na aprendizaxe doutras materias facilita a aprendizaxe do idioma como unha 
materia máis. As matemáticas, a ciencia e a tecnoloxía forman parte da vida cotiá e 
son necesarias para comprendela. A lectura e a comprensión de datos estatísticos 
e de porcentaxes, por exemplo, son necesarios para comprender conversacións 
diarias. 

C) Competencia dixital: 
Esta competencia está presente en todos os ámbitos e resulta de vital importancia 
na adquisición da lingua estranxeira, dado que abre as portas a un contacto moi real 
e inmediato coa actualidade e a cultura dos países xermanófonos. Por outra banda, 
a rede acumula moitos recursos específicos para a aprendizaxe das linguas 
estranxeiras. Familiarizar o alumnado con todos estes recursos é esencial para 
garantir a súa autonomía á hora de afrontar a aprendizaxe para toda a vida que 
supón a aprendizaxe de linguas estranxeiras e mais a autoavaliación necesaria para 
o seu progreso. 

D) Aprender a aprender: 
É sen dúbida esta una das competencias máis importantes a desenvolver por parte 
do alumnado na súa aprendizaxe da lingua alemá. Por unha banda é imprescindíbel 
sentar as bases para unha posterior aprendizaxe autónoma, dado que o alumno 
pode e debe seguir ampliando coñecementos no futuro, sen mediación dun docente, 
cando conclúa os seus estudos de forma oficial. Por outra banda, as ferramentas 
de autoaprendizaje adquiridas son reutilizábeis na adquisición doutros 
coñecementos. Ademais, o coñecemento dunha lingua estranxeira posibilita o 
acceso a un espectro maior de coñecemento sen intermediarios. 

E) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Algo tan natural como pór en contacto un alumno galego de 12 anos con outro 
xermanófono a 2.000 quilómetros de distancia era hai poucos anos unha grande 
empresa. A aprendizaxe do alemán é unha ferramenta para espertar e satisfacer a 
curiosidade, achegando o que antes era inaccesíbel, ou accesíbel en peores 
condicións. 

F) Competencias sociais e cívicas: 
Grazas á aprendizaxe do alemán, o alumno debe e pode ampliar a súa visión do 
mundo, posto que a capacidade para pensar lingüísticamente doutra forma, así 
como para acceder directamente a outras convencións sociais, subliñan a variedade 
do mundo e as súas relacións, facilitando a empatía con outros individuos. 

G) Conciencia e expresións culturais: 
Resaltar a proximidade entre diferentes falantes e nacionalidades, desmantelar 
clixés e colocar estereotipos nun segundo plano, é necesario para aprender sen 
impedimentos a lingua alemá. Simultaneamente, a aprendizaxe da lingua posibilita 
este mesmo proceso, sendo a cultura e as súas diferentes manifestacións, 
argumento frecuente para explicar non só as tradicións e as convencións dos países 
de fala alemá, senón moitas das características que definen o idioma. Como 
elemento motivador, a aprendizaxe do idioma posibilita o acceso a expresións 
culturais –cine en versión orixinal, música, cultura urbana, historia e arte, 
actualidade– que doutra forma non serían accesíbeis. 
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6.8. A programación didáctica específica por unidades 
 
O material didáctico elixido para traballar na aula é geni@l klick. A2, da editorial Klett-
Langenscheidt, que se compón dun libro do curso, un libro de traballo, un glosario e dous discos 
compactos con diálogos, textos de comprensión oral e cancións. Este material atense ás 
disposicións vixentes e está deseñado para ser utilizado na educación secundaria obrigatoria, 
polo que ten en conta as características e as capacidades do alumnado. O curso propón 
actividades adaptadas aos intereses, ás experiencias e mais ás ambicións do alumnado. 
Traballaranse as leccións 7 a 12 (unidades didácticas 1 a 6). 
 geni@l klick. A2 desenvolve un enfoque didáctico baseado sobre a comunicación e a 
adquisición da competencia comunicativa a través das súas subcompetencias (gramatical, 
discursiva, estratéxica e sociocultural), e considera que a capacidade de comunicarse nunha 
lingua estranxeira é unha necesidade na sociedade contemporánea. Fomenta, de maneira 
dinámica e participativa, todos os aspectos necesarios para o ensino e a aprendizaxe dunha 
lingua estranxeira. É dicir, os usos e as formas de comunicación, a reflexión sobre a lingua e a 
súa aprendizaxe (lingua oral, lingua escrita, gramática, ortografía, léxico e fonética) e sobre os 
seus aspectos socioculturais. Dáselle valor ao desenvolvemento da autonomía na aprendizaxe 
como medio para implicar o alumno. Promóvese a utilización de estratexias de aprendizaxe, 
deixando que o alumno seleccione as máis axeitadas ao seu propio estilo. 

Outros materiais didácticos que se poderán utilizar durante o curso son: 
A) Lecturas complementarias no marco das actuacións do instituto destinadas ao 

fomento da lectura: Utilizaranse fragmentos fotocopiados de textos que poidan 
servir como punto de partida para a consolidación da comprensión lectora e da 
expresión oral e escrita. A lectura e a posterior discusión sobre estes textos escritos 
servirán para acadar os devanditos obxectivos. 

B) Cine: Está prevista a proxección dunha ou varias películas en alemán. Traballarase 
con didactizacións que permitan aproveitar ao máximo os aspectos lingüísticos das 
obras. 

C) Música: Traballarase na clase con música de grupos que cantan en alemán (Die 
Prinzen, Rammstein, Die Toten Hosen, Xavier Naidoo, etc.) coa finalidade de 
fomentar sobre todo a destreza da comprensión oral. Elixiranse aquelas cancións 
que permitan a realización de múltiples exercicios gramaticais e creativos e que 
estimulen a motivación da clase. 

D) Tecnoloxías da información e da comunicación: Procurarase a realización de 
exercicios individuais e en grupo na aula de informática. Trátase de que o alumnado 
aprenda a navegar por páxinas de internet redactadas en lingua alemá e de que 
seleccione só aquelas informacións que considere importantes para a realización 
das súas tarefas, que consistirán, por exemplo, na busca de notas de prensa actuais 
e a contestación por escrito a preguntas relacionadas cos textos. 

 
 
A unidade didáctica 1 
 

Obxectivos • Expresar gustos e preferencias coa comida 

• Ser quen de falar sobre hábitos de alimentación 

• Comprender unha receita 

• Comprender textos relacionados co tema comida 

• Ser quen de pedir nun restaurante 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (alimentos, comidas e 
bebidas, medidas e cantidades, verbos habituais nunha receita, 
adxectivos para describir a comida) e estruturas aprendidas (as 
preposicións con dativo, o determinante posesivo en dativo, a 
estrutura ich hätte gerne) 
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Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: contexto 
verbal e non verbal, coñecementos previos sobre a situación, 
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, 
identificación da actitude e da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais relacionadas coas actividades 

da aula: preguntas, comentarios, diálogos 
- Comprensión da información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión das ideas principais e secundarias de textos orais 
- Comprensión de información específica en textos orais sobre 

costumes e hábitos de alimentación, con apoio de elementos 
verbais e non verbais 

- Comprensión de mensaxes emitidas por diferentes medios 
audiovisuais se utilizan unha linguaxe clara e sinxela 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de gustos e preferencias de alimentación 
- Descrición de calidades físicas e abstractas de comidas e bebidas 
- Expresión de peticións e gustos nun restaurante 
- Descrición de receitas e da súa elaboración 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con comidas, bebidas, medidas e cantidades, 

receitas, comidas típicas, comer nun restaurante 
- Adxectivos para cualificar a comida e a bebida 
- As preposicións de dativo 
- Repaso das formas de dativo en determinantes e posesivos 
- A estrutura ich hätte gern 
- A entoación 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Estruturar a mensaxe con claridade, distinguindo a idea principal 
das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
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* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmente no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre os costumes e os 

hábitos de alimentación, mostrando respecto cara aos erros e as 
dificultades que poidan ter os demais 

- Reaccionar de forma sinxela e breve, utilizando respostas 
espontáneas e precisas a situacións de comunicación creadas 
dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra, dos cambios de tema, etc. 
- Representación de diálogos nun restaurante 
- Producir oralmente descricións, narracións e explicacións sobre 

hábitos, gustos e preferencias de alimentación, tendo en conta os 
elementos de cohesión e coherencia 

- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 
- Uso axeitado de fórmulas lingüísticas: acordo, discrepancia, 

preferencias 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de gustos e preferencias de alimentación 
- Descrición de calidades físicas e abstractas de comidas e bebidas 
- Expresión de peticións e gustos nun restaurante 
- Descrición de receitas e da súa elaboración 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con comidas, bebidas, medidas e cantidades, 

receitas, comidas típicas, comer nun restaurante 
- Adxectivos para cualificar a comida e a bebida 
- As preposicións de dativo 
- Repaso das formas de dativo en determinantes e posesivos 
- A estrutura ich hätte gern 
- A entoación 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
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- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 
da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Identificación do tema de textos escritos co apoio contextual que 

conteña 
- Comprensión da idea xeral e específica de diversos textos, en 

soporte papel e dixital, de interese xeral referidos a receitas, 
hábitos e costumes culinarios de países de fala alemá 

- Obtención de información a partir de diversas fontes para a 
realización de tarefas específicas 

- Iniciación á lectura autónoma de textos máis extensos 
relacionados cos seus intereses 

- Uso de bibliotecas convencionais e virtuais para obter información 

• Funcións comunicativas: 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de gustos e preferencias de alimentación 
- Descrición de calidades físicas e abstractas de comidas e bebidas 
- Expresión de peticións e gustos nun restaurante 
- Descrición de receitas e da súa elaboración 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con comidas, bebidas, medidas e cantidades, 

receitas, comidas típicas, comer nun restaurante 
- Adxectivos para cualificar a comida e a bebida 
- As preposicións de dativo 
- Repaso das formas de dativo en determinantes e posesivos 
- A estrutura ich hätte gern 
- A ortografía 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
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- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes 
escritas 

- Utilización de manera axeitada de fórmulas lingüísticas asociadas 
a situacións concretas de comunicación: inicio e final de 
producións escritas 

- Produción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado ao 
tema e ao contexto, cos elementos necesarios de cohesión para 
marcar con claridade a relación ente ideas 

- Utilización con certa autonomía do rexistro axeitado para o lector 
a quen vai dirixido o texto (formal e informal) 

- Uso correcto da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecemento da información 
- Expresión de gustos e preferencias de alimentación 
- Descrición de calidades físicas e abstractas de comidas e bebidas 
- Expresión de peticións e gustos nun restaurante 
- Descrición de receitas e da súa elaboración 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con comidas, bebidas, medidas e cantidades, 

receitas, comidas típicas, comer nun restaurante 
- Adxectivos para cualificar a comida e a bebida 
- As preposicións de dativo 
- Repaso das formas de dativo en determinantes e posesivos 
- A estrutura ich hätte gern 
- A ortografía 

Bloque 5 • Comidas típicas, costumes culinarios e hábitos de alimentación nos 
países de fala alemá 

• Comparación de comidas e alimentación entre Galicia e os países de 
fala alemá 

• Valoración da lingua alemá como medio de comunicación 

• Recoñecer elementos socioculturais nos textos orais 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Expresa gustos e preferencias coa comidas e coas bebidas 

• Fala sobre os seus hábitos de alimentación 

• Comprende globalmente unha receita e textos relacionados coa 
comida 

• É quen de pedir nun restaurante 

• Extrae de forma global e específica información de textos e audicións 

• Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: lectura de prezos con decimais 

• Aprender a aprender: elaboración de táboas gramaticais; uso de 
diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (selección de 
información xeral ou específica segundo conveña, prestar atención 
aos recursos extralingüísticos); automatización facendo preguntas; 
aprendizaxe mediante rimas; a autoavaliación (Das kann ich) e o uso 
do portfolio 
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• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento aos costumes e e 
hábitos nos países de fala alemá; costumes á hora de comer; 
semellanzas e diferenzas 

 
 
A unidade didáctica 2 
 

Obxectivos • Ser quen de atopar información global e detallada en textos escritos 
utilizando diferentes estratexias 

• Expresar suposicións 

• Ser quen de argumentar 

• Extraer información global e detallada de audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario relacionado 
cunha historia de suspense) e estruturas aprendidas (formas verbais 
en Präteritum de haben e sein e verbos modais) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: contexto 
verbal e non verbal, coñecementos previos sobre a situación, 
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, 
identificación da actitude e da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais relacionadas coas actividades 

da aula: preguntas, comentarios 
- Comprensión da información global en textos orais de diferente 

tipoloxía: novas na radio 
- Comprensión das ideas principais e secundarias de textos orais 
- Comprensión de información específica en textos orais, como 

números, nomes ou lugares, procedentes de diferentes medios de 
comunicación con apoio de elementos verbais e non verbais 

- Comprensión de mensaxes emitidas por diferentes medios 
audiovisuais se utilizan unha linguaxe clara e sinxela 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades e situacións 
- Formulación de hipóteses e suposicións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas historias de suspense 
- O Präteritum dos verbos modais 
- Repaso do Präteritum dos verbos sein e haben 
- Repaso de interrogativos 
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- A entoación 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Estruturar a mensaxe con claridade, distinguindo a idea principal 
das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmente no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Utilizar estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Utilización de respostas espontáneas e precisas a situacións de 

comunicación creadas dentro da aula 
- Respecto da quenda de palabra 
- Producir oralmente descricións sinxelas da historia de suspense 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades e situacións 
- Formulación de hipóteses e suposicións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas historias de suspense 
- O Präteritum dos verbos modais 
- Repaso do Präteritum dos verbos sein e haben 
- Repaso de interrogativos 
- A entoación 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
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- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 
esencial, puntos principais, detalles relevantes) 

- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Identificación do tema de textos escritos co apoio contextual que 

conteña 
- Comprensión da idea xeral e específica da historia de suspense 
- Iniciación á lectura comentada e dramatizada dunha historia de 

suspense para principiantes, recoñecendo a estrutura e mais os 
compoñentes do texto 

- Iniciación á lectura autónoma de textos máis extensos 
relacionados cos seus intereses 

- Achegamento a algúns autores relevantes da literatura doutros 
países 

- Desenvolver a autonomía lectora e apreciar a literatura doutros 
países como fonte de pracer e coñecemento 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de actividades e situacións 
- Formulación de hipóteses e suposicións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas historias de suspense 
- O Präteritum dos verbos modais 
- Repaso do Präteritum dos verbos sein e haben 
- Repaso de interrogativos 
- A ortografía 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
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- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes 
escritas 

- Utilización de manera axeitada de fórmulas lingüísticas asociadas 
a situacións concretas de comunicación: inicio e final de 
producións escritas 

- Produción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado ao 
tema e ao contexto, cos elementos necesarios de cohesión para 
marcar con claridade a relación ente ideas 

- Utilización con certa autonomía do rexistro axeitado para o lector 
a quen vai dirixido o texto (formal e informal) 

- Uso correcto da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades e situacións 
- Formulación de hipóteses e suposicións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas historias de suspense 
- O Präteritum dos verbos modais 
- Repaso do Präteritum dos verbos sein e haben 
- Repaso de interrogativos 
- A ortografía 

Bloque 5 • Recoñecer o rexistro, así como as fórmulas e os estilos axeitados á 
situación de comunicación: a historia de suspense 

• Valoración da lingua alemá como medio de comunicación 

• Recoñecer elementos socioculturais que se presenten nos textos 
orais: a fórmula de cortesía (vostede, vostedes) entre o profesorado e 
o alumnado en Alemaña 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Atopa información global e detallada nunha historia de suspense 
sinxela 

• Utiliza diferentes estratexias de comprensión lectora 

• Fai suposicións 

• É quen de explicar motivos e argumentar 

• Comprende de forma global e específica datos da historia de 
suspense que leu 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Aprender a aprender: uso de diferentes estratexias de comprensión 
lectora; listaxes de palabras; táboas de verbos; a autoavaliación (Das 
kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a aspectos culturais 
de Alemaña 

 
 
A unidade didáctica 3 
 

Obxectivos • Ser quen de falar sobre a paga (cantidade, frecuencia, gastos, etc.) 

• Expresar unha opinión ante unha cuestión ou un tema 
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• Comparar prezos 

• Ser quen de aconsellar e comprender consellos sobre o aforro e a 
paga 

• Extraer de forma global e específica información de audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario relacionado 
coa paga) e estruturas aprendidas (a oración con damit, os 
interrogativos Wofür? e Für wen?, o conector trotzdem, repaso das 
preposicións de tempo) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: contexto 
verbal e non verbal, coñecementos previos sobre a situación, 
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, 
identificación da actitude e da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais relacionadas coas actividades 

da aula: comentarios, diálogos 
- Comprensión da información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión das ideas principais e secundarias de textos orais 
- Comprensión de información específica en textos orais sobre os 

cartos, os traballos para a xente moza e mais a paga, procedentes 
de diferentes medios de comunicación e con apoio de elementos 
verbais e non verbais 

- Comprensión de mensaxes emitidas por diferentes medios 
audiovisuais se utilizan unha linguaxe clara e sinxela 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades e traballos axeitados para a xente moza 
- Petición e ofrecemento de información sobre a paga, o aforro e o 

traballo da xente moza 
- Expresión da vontade e da finalidade 
- Expresión de opinións, acordo e desacordo e réplica 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co mundo dos cartos, a paga, o aforro e os 

traballos para a xente moza 
- A oración subordinada con damit 
- O conector trotzdem 
- Os interrogativos Wofür? e Für wen? 
- Repaso das preposicións temporais 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 
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* Estruturar a mensaxe con claridade, distinguindo a idea principal 
das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmente no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Utilizar estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre o diñeiro, o 

traballo da xente moza e a paga, mostrando respecto cara aos 
erros e as dificultades que poidan ter os demais 

- Utilización de respostas espontáneas e precisas a situacións de 
comunicación creadas dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Representación de diálogos sobre os cartos, a paga e a confianza 

entre pais e fillos 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 
- Uso axeitado de fórmulas lingüísticas asociadas a situacións 

concretas de comunicación: acordo, discrepancia, etc. 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades e traballos axeitados para a xente moza 
- Petición e ofrecemento de información sobre a paga, o aforro e o 

traballo da xente moza 
- Expresión da vontade, da finalidade e da adversidade 
- Expresión de opinións, acordo e desacordo 
- Petición de opinións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co mundo dos cartos, a paga, o aforro e os 

traballos para a xente moza 
- A oración subordinada con damit 
- O conector trotzdem 
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- Os interrogativos Wofür? e Für wen? 
- Repaso das preposicións temporais 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Identificación do tema de textos escritos co apoio contextual que 

conteña 
- Comprensión da idea xeral e específica de diversos textos, en 

soporte papel e dixital, sobre a paga, os traballos para a xente 
moza e a confianza entre pais e fillos 

- Iniciación á lectura autónoma de textos máis extensos 
relacionados cos seus intereses 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades e traballos axeitados para a xente moza 
- Petición e ofrecemento de información sobre a paga, o aforro e o 

traballo da xente moza 
- Expresión da vontade, da finalidade e da adversidade 
- Expresión de opinións, acordo e desacordo 
- Petición de opinións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co mundo dos cartos, a paga, o aforro e os 

traballos para a xente moza 
- A oración subordinada con damit 
- O conector trotzdem 
- Os interrogativos Wofür? e Für wen? 
- Repaso das preposicións temporais 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
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* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes 

escritas 
- Utilización de manera axeitada de fórmulas lingüísticas asociadas 

a situacións concretas de comunicación: inicio e final de 
producións escritas 

- Produción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado ao 
tema e ao contexto, cos elementos necesarios de cohesión para 
marcar con claridade a relación ente ideas 

- Utilización con certa autonomía do rexistro axeitado para o lector 
a quen vai dirixido o texto (formal e informal) 

- Uso correcto da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades e traballos axeitados para a xente moza 
- Petición e ofrecemento de información sobre a paga, o aforro e o 

traballo da xente moza 
- Expresión da vontade, da finalidade e da adversidade 
- Expresión de opinións, acordo e desacordo 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co mundo dos cartos, a paga, o aforro e os 

traballos para a xente moza 
- A oración subordinada con damit 
- O conector trotzdem 
- Os interrogativos Wofür? e Für wen? 
- Repaso das preposicións temporais 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Coñecemento e comparación de diferentes formas de representar o 
valor dos cartos noutras culturas 

• Comparación das formas de obter cartos (propinas e traballos) da 
xente moza nos países de lingua alemá coas do noso país 

• A confianza entre pais e fillos 

• Recoñecemento do rexistro e mais das fórmulas e estilos axeitados á 
situación de comunicación 

• Refráns e modismos en alemán sobre os cartos. Equivalentes en 
galego 

• Valoración da lingua alemá como medio de comunicación 

• Recoñecer elementos socioculturais nos textos orais 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Fala sobre a súa paga (cantidade, frecuencia, gastos, etc.) 

• Opina e pregunta sobre a paga 

• Aconsella e comprende consellos para aforrar cartos ou gañar cartos 
con traballos 
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• Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: lectura de cantidades de diñeiro 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
o foro da internet 

• Aprender a aprender: traballar con mindmaps e palabras clave; uso 
de diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (selección de 
información xeral ou específica segundo conveña, prestar atención 
aos recursos extralingüísticos); a autoavaliación (Das kann ich) e o 
uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a aspectos culturais 
dos países de fala alemá 

 
 
A unidade didáctica 4 
 

Obxectivos • Comprender de forma global e detallada noticias de xornais 

• Ser quen de dicir o tempo que vai 

• Facer suposicións e falar sobre imaxes 

• Recoñecer por escrito erros e corrixilos 

• Comprender textos sobre celebracións e festas populares 

• Contar datos sobre festas populares 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario relacionado 
coas festas, celebracións e o tempo) e estruturas aprendidas (o 
suxeito es con verbos sobre o clima, repaso da orde dos elementos 
na oración, a estrutura nicht [nur]... sondern [auch]) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: contexto 
verbal e non verbal, coñecementos previos sobre a situación, 
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, 
identificación da actitude e da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais relacionadas coas actividades 

da aula: preguntas, comentarios 
- Comprensión da información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión das ideas principais e secundarias de textos orais 
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- Comprensión de información específica en textos orais sobre o 
tempo e as celebracións populares, procedentes de diferentes 
medios de comunicación, con apoio de elementos verbais e non 
verbais 

- Comprensión de mensaxes emitidas por diferentes medios 
audiovisuais se utilizan unha linguaxe clara e sinxela 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición sinxela de actividades e festas populares 
- Narración de acontecementos estando de viaxe 
- Petición e ofrecemento da información 
- Formulación de hipóteses 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas celebracións e as festas populares nos 

países de fala alemá e co outras do mundo 
- Léxico relacionado co tempo e co clima 
- As estruturas formal e informal nunha postal 
- A estrutura nicht (nur)... sondern (auch)  
- Repaso da posición do verbo na oración e da conxugación vergal. 

Corrección de erros 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Estruturar a mensaxe con claridade, distinguindo a idea principal 
das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmente no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Utilizar estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
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- Participación en conversas e simulacións informando sobre o 
tiempo e as celebracións populares coñecidas, mostrando 
respecto cara aos erros e as dificultades que poidan ter os demais 

- Utilización de respostas espontáneas e precisas a situacións de 
comunicación creadas dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 
- Uso axeitado de fórmulas lingüísticas asociadas a situacións 

concretas de comunicación: tratar de ti ou de vostede, acordo, etc. 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición sinxela de actividades e festas populares 
- Narración de acontecementos estando de viaxe 
- Petición e ofrecemento da información 
- Petición de opinións 
- Formulación de hipóteses 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas celebracións e as festas populares nos 

países de fala alemá e co outras do mundo 
- Léxico relacionado co tempo e co clima 
- As estruturas formal e informal nunha postal 
- A estrutura nicht (nur)... sondern (auch)  
- Repaso da posición do verbo na oración e da conxugación vergal. 

Corrección de erros 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Identificación do tema de textos escritos co apoio contextual que 

conteña 
- Comprensión da idea xeral e específica de diversos textos, en 

soporte papel e dixital, sobre celebracións e festas populares e 
sobre o tempo 

- Obtención de información a partir de diversas fontes para a 
realización de tarefas específicas. Proxecto: o tempo noutros 
países 

- Iniciación á lectura comentada sobre un cómic engandindo outro 
posíbel final 

- Iniciciación á lectura autónoma de textos máis extensos 
relacionados cos seus intereses 

• Funcións comunicativas: 
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- Descrición sinxela de actividades e festas populares 
- Narración de acontecementos estando de viaxe 
- Petición e ofrecemento da información 
- Formulación de hipóteses 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas celebracións e as festas populares nos 

países de fala alemá e co outras do mundo 
- Léxico relacionado co tempo e co clima 
- As estruturas formal e informal nunha postal 
- A estrutura nicht (nur)... sondern (auch)  
- Repaso da posición do verbo na oración e da conxugación vergal. 

Corrección de erros 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes 

escritas 
- Utilización de manera axeitada de fórmulas lingüísticas asociadas 

a situacións concretas de comunicación: inicio e final de 
producións escritas 

- Produción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado ao 
tema e ao contexto, cos elementos necesarios de cohesión para 
marcar con claridade a relación ente ideas 

- Utilización con certa autonomía do rexistro axeitado para o lector 
a quen vai dirixido o texto (formal e informal) 

- Uso correcto da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición sinxela de actividades e festas populares 
- Narración de acontecementos estando de viaxe 
- Petición e ofrecemento da información 
- Formulación de hipóteses 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 
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• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas celebracións e as festas populares nos 

países de fala alemá e co outras do mundo 
- Léxico relacionado co tempo e co clima 
- As estruturas formal e informal nunha postal 
- A estrutura nicht (nur)... sondern (auch)  
- Repaso da posición do verbo na oración e da conxugación vergal. 

Corrección de erros 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Festas populares e celebracións habituais nos países de fala alemá 

• Coñecemeto doutras celebracións do mundo 

• O tempo. Semellanzas e diferenzas entre Galicia e Alemaña 

• Recoñecemento do rexisto e mais das fórmulas e estilos axeitados á 
situación de comunicación 

• Respecto polas diferenzas de opinión e comprensión polas distintas 
perspectivas socioculturais 

• Valoración da lingua alemá como medio de comunicación 

• Recoñecer elementos socioculturais nos textos orais 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Comprende e extrae información global e detallada de noticias de 
xornais 

• Di o tempo que vai 

• Formula suposicións e comenta imaxes 

• Recoñece erros nos textos e corríxeos 

• Extrae de forma global e específica información de textos sobre 
celebracións e festas populares 

• Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
a busca de amigos pola internet, o correo electrónico 

• Aprender a aprender: uso de diferentes estratexias de lectura 
traballar con palabras clave; aprender palabras dentro dun contexto; 
formulación de hipóteses; aprender dos erros; a autoavaliación (Das 
kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento ás celebracións e ás 
festas populares nos países de fala alemá 

 
 
A unidade didáctica 5 
 

Obxectivos • Ser quen de preguntar por persoas e cousas 

• Describir con detalle persoas e cousas 

• Falar sobre unha película 

• Falar sobre un mesmo; talentos e calidades 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario sobre 
habilidades e calidades) e estruturas aprendidas (adxectivos diante 
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do substantivo en forma de dativo; o pronome interrogativo welch; o 
verbo werden) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: contexto 
verbal e non verbal, coñecementos previos sobre a situación, 
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, 
identificación da actitude e da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais relacionadas coas actividades 

da aula: preguntas, comentarios, diálogos 
- Comprensión da información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión das ideas principais e secundarias de textos orais 
- Comprensión de información específica en textos orais sobre 

costumes e hábitos de alimentación, con apoio de elementos 
verbais e non verbais 

- Comprensión de mensaxes emitidas por diferentes medios 
audiovisuais se utilizan unha linguaxe clara e sinxela 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades e calidades físicas e abstractas de 

persoas 
- Expresión de interese, aprobación ou desacordo 
- Formulación de desexos e ideas de futuro 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con capacidades e calidades 
- A declinación do adxectivo en dativo 
- O pronome interrogativo welch 
- O verbo werden 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Estruturar a mensaxe con claridade, distinguindo a idea principal 
das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
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* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmente no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Utilizar estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións sobre concursos de 

televisión, mostrando respecto cara aos erros e as dificultades que 
poidan ter os demais 

- Respostas espontáneas e precisas a situacións de comunicación 
creadas dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra 
- Posibilidade de representar unha obra dramática 
- Producir oralmente descricións, narracións e explicacións sobre 

acontecementos e contidos diversos, tendo en conta os elementos 
de cohesión e coherencia 

- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 
- Uso axeitado de fórmulas lingüísticas asociadas a situacións 

concretas de comunicación: cortesía, acordo 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades e calidades físicas e abstractas de 

persoas 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión de interese, aprobación ou desacordo 
- Petición de opinión 
- Formulación de desexos e ideas de futuro 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con capacidades e calidades 
- A declinación do adxectivo en dativo 
- O pronome interrogativo welch 
- O verbo werden 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
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- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 
da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Identificación do tema de textos escritos co apoio contextual que 

conteña 
- Identificación da intención do autor 
- Comprensión da idea xeral e específica de diversos textos, en 

soporte papel e dixital, sobre os concursos de televisión e as 
películas internacionais 

- Obtención de información a partir de diversas fontes para a 
realización de tarefas específicas 

- Iniciación á lectura autónoma de textos máis extensos 
relacionados cos seus intereses 

- Uso de bibliotecas convencionais e virtuais para obter información 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de actividades e calidades físicas e abstractas de 

persoas 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión de interese, aprobación ou desacordo 
- Formulación de desexos e ideas de futuro 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con capacidades e calidades 
- A declinación do adxectivo en dativo 
- O pronome interrogativo welch 
- O verbo werden 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
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- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes 
escritas 

- Utilización de manera axeitada de fórmulas lingüísticas asociadas 
a situacións concretas de comunicación: inicio e final de 
producións escritas 

- Produción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado ao 
tema e ao contexto, cos elementos necesarios de cohesión para 
marcar con claridade a relación ente ideas 

- Utilización con certa autonomía do rexistro axeitado para o lector 
a quen vai dirixido o texto (formal e informal) 

- Uso correcto da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de actividades e calidades físicas e abstractas de 

persoas 
- Petición e ofrecemento de información 
- Expresión de interese, aprobación ou desacordo 
- Formulación de desexos e ideas de futuro 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con capacidades e calidades 
- A declinación do adxectivo en dativo 
- O pronome interrogativo welch 
- O verbo werden 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Comparación entre os diferentes concursos televisivos dos países de 
fala alemá e os de Galicia 

• Semellanzas e diferenzas entre a televisión galega e a alemá 

• As películas internacionais 

• Recoñecemento do rexistro e mais das fórmulas e estilos axeitados á 
situación de comunicación 

• Respecto polos gustos e as opinións dos demais e comprensión de 
distintas perspectivas socioculturais 

• Valoración da lingua alemá como medio de comunicación 

• Recoñecer elementos socioculturais nos textos orais 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Pregunta e describe con detalle persoas e cousas 

• Comprende e conta a trama xeral dunha película 

• Preséntase mencionando a súas calidades e habilidades 

• Extrae de forma global e específica información de textos e audicións 

• Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Aprender a aprender: uso de diferentes estratexias de comprensión 
oral e escrita (selección de información xeral ou específica segundo 
conveña, prestar atención aos recursos extralingüísticos); listaxes de 
palabras; a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 
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• Conciencia e expresións culturais: concursos coñecidos dentro do 
ámbito de fala alemá; semellanzas e diferenzas coa cultura galega 

 
 
A unidade didáctica 6 
 

Obxectivos • Comprender informacións sobre aspectos culturais dun país 

• Informar sobre o propio país ou sobre outros 

• Responder e preguntar 

• Coñecer aspectos culturais doutros países 

• Valorar a utilidade e o enriquecemento cultural ao facer un 
intercambio escolar 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario sobre 
intercambios escolares e aspectos culturais) e estruturas aprendidas 
(os indefinidos, as interrogativas indirectas) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de estratexias de comprensión de mensaxes orais: contexto 
verbal e non verbal, coñecementos previos sobre a situación, 
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, 
identificación da actitude e da intención do falante 

• Contidos específicos: 
- Comprensión de mensaxes orais relacionadas coas actividades 

da aula: instrucións, preguntas, comentarios, diálogos 
- Comprensión da información global en textos orais de diferente 

tipoloxía 
- Comprensión das ideas principais e secundarias de textos orais 
- Comprensión de información específica en textos orais orales 

sobre os intercambios escolares e a residencia no estranxeiro, con 
apoio de elementos verbais e non verbais 

- Comprensión de mensaxes emitidas por diferentes medios 
audiovisuais se utilizan unha linguaxe clara e sinxela 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de costumes, lugares e actividades 
- Narración de experiencias e acontecementos puntuais 
- Petición e ofrecemento da información, consellos, opinións e 

puntos de vista 
- Expresión da vontade e do interese 
- Formulación de suxestións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
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- Léxico relacionado cos intercambios escolares e as cousas típicas 
doutros países 

- As interrogativas indirectas 
- Os idefinidos (alle, viele, jemand, etc.) 
- Distinción dos acentos dos estranxeiros 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Estruturar a mensaxe con claridade, distinguindo a idea principal 
das secundarias e a súa estrutura básica 
* Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e ao canal, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada 
caso 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmente no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Utilizar estratexias de comunicación para iniciar, manter e 
rematar a interacción 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaren 
o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións, etc.) 
* Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 
convencionais 

• Contidos específicos: 
- Participación en conversas e simulacións os intercambios 

escolares e a residencia no estranxeiro, mostrando respecto cara 
aos erros e as dificultades que poidan ter os demais 

- Respostas espontáneas e precisas a situacións de comunicación 
creadas dentro da aula 

- Respecto da quenda de palabra, dos cambios de tema, etc. 
- Representación de diálogos breves 
- Producir oralmente descricións, narracións e explicacións sobre 

as preferencias á hora de viaxar ou ir de intercambio, tendo en 
conta os elementos de cohesión e coherencia 

- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes orais 
- Uso axeitado de fórmulas lingüísticas: cortesía, acordo, 

discrepancia, etc. 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de costumes, lugares e actividades 
- Narración de experiencias e acontecementos puntuais 
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- Petición e ofrecemento da información, consellos, opinións e 
puntos de vista 

- Expresión da vontade e do interese 
- Formulación de suxestións 
- Petición de opinións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos intercambios escolares e as cousas típicas 

doutros países 
- As interrogativas indirectas 
- Os idefinidos (alle, viele, jemand, etc.) 
- Distinción dos acentos dos estranxeiros 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificación do tipo de texto, adaptando a súa comprensión 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüisticos 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos 
elementos 

- Uso de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos 
textuais e non textuais: contexto, dicionario ou aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados 

• Contidos específicos: 
- Identificación do tema de textos escritos co apoio contextual que 

conteña 
- Comprensión da idea xeral e específica de diversos textos, en 

soporte papel e dixital, de interese xeral ou referidos a contidos do 
currículo 

- Obtención de información a partir de diversas fontes para a 
realización de tarefas específicas 

- Iniciación á lectura autónoma de textos máis extensos 
relacionados cos seus intereses 

- Uso de bibliotecas convencionais e virtuais para obter información 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de costumes, lugares e actividades 
- Narración de experiencias e acontecementos puntuais 
- Petición e ofrecemento da información, consellos, opinións e 

puntos de vista 
- Expresión da vontade e do interese 
- Formulación de suxestións 
- Petición de opinións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos intercambios escolares e as cousas típicas 

doutros países 
- As interrogativas indirectas 
- Os idefinidos (alle, viele, jemand, etc.) 
- Distinción dos acentos dos estranxeiros 
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- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 
comunicativas para realizar eficazmente a tarefa (repasar que se 
sabe do tema, que se pode ou se quere dicir, etc.) 
* Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, 
etc.) 
* Utilización de estratexias básicas no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión) 

- Execución: 
* Expresar a mensaxe con claridade e coherencia estruturándoa 
axeitadamente e axustándose ao modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto 
* Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (centrarse realmnete no que lle gustaría 
expresar) tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis 
* Apoiarse en e sacar o máximo proveito dos coñecementos 
previos 

• Contidos específicos: 
- Valoración da corrección formal na produción de mensaxes 

escritas 
- Utilización de manera axeitada de fórmulas lingüísticas asociadas 

a situacións concretas de comunicación: inicio e final de 
producións escritas 

- Produción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado ao 
tema e ao contexto, cos elementos necesarios de cohesión para 
marcar con claridade a relación ente ideas 

- Utilización con certa autonomía do rexistro axeitado para o lector 
a quen vai dirixido o texto (formal e informal) 

- Uso correcto da ortografía e dos diferentes signos de puntuación 
- Mostrar interese pola presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte papel ou dixital 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de costumes, lugares e actividades 
- Narración de experiencias e acontecementos puntuais 
- Petición e ofrecemento da información, consellos, opinións e 

puntos de vista 
- Expresión da vontade e do interese 
- Formulación de suxestións 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos intercambios escolares e as cousas típicas 

doutros países 
- As interrogativas indirectas 
- Os idefinidos (alle, viele, jemand, etc.) 
- Distinción dos acentos dos estranxeiros 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Aspectos típicos dos países de fala alemá 

• Intercambios escolares. Residir e estudar nun país estranxeiro 

• Costumes e aspectos típicos doutros paíse 
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• Respecto polas diferenzas de opinión e comprensión polas distintas 
perspectivas socioculturais 

• Recoñecemento do rexistro e mais das fórmulas e estilos axeitados á 
situación de comunicación 

• Valoración da lingua alemá como medio de comunicación 

• Recoñecer elementos socioculturais nos textos orais 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Comprende de forma global e específica datos sobre aspectos 
culturais doutros países 

• Coñece aspectos relacionados cos intercambios escolares 

• Pregunta e responde 

• Extrae de forma global e específica información de textos e audicións 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
o correo electrónico 

• Aprender a aprender: traballar con mindmaps; uso de diferentes 
estratexias de comprensión oral e escrita (selección de información 
xeral ou específica segundo conveña, prestar atención aos recursos 
extralingüísticos); a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: coñecer e reflexionar sobre 
aspectos culturais doutros países e estabelecer semellanzas e 
diferenzas; valorar a utilidade e mais o enriquecemento que supón un 
intercambio escolar e que situacións se poden dar 

 
 
6.9. A temporalización dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os bloques de cada unidade didáctica especificados no punto 6.8. desenvolven as 
competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que son as recollidas no devandito 
decreto. Para a distribución temporal da materia no cuarto curso terase en conta a dificultade 
dos distintos temas a desenvolver. Así, o número de horas dedicadas a cada unidade didáctica 
dependerá do seu nivel de dificultade e mais da resposta do grupo. 

En principio, a distribución das seis unidades didácticas ao longo do curso académico 
farase en función das tres avaliacións previstas: 

• No período correspondente á primeira avaliación impartiranse as unidades didácticas 
1 e 2. 

• No período correspondente á segunda avaliación impartiranse as unidades didácticas 
3 e 4. 

• No período correspondente á avaliación final impartiranse as unidades didácticas 5 e 
6. 

 
 
6.10. A avaliación 
 
Tendo en conta que a adquisición dunha lingua non é un estudo de temas perfectamente illados, 
senón un sistema progresivo de coñecementos encadeados, o Departamento de Alemán opta 
por un sistema de avaliación continua. 
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No comezo do ano académico, os alumnos serán informados do xeito en que van ser 
avaliados. Os alumnos tamén serán informados con regularidade sobre a súa situación verbo da 
propia aprendizaxe e verbo dos obxectivos que se espera acadar.  
 
 
6.10.1. Os criterios de avaliación 
 
Teranse en conta os criterios de avaliación previstos no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo 
cal se estabelece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29), que orientarán a elaboración dos diferentes 
exercicios e probas. 
 
 
6.10.2. Os procedementos e instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os estándares de aprendizaxe avaliaranse ao longo do curso mediante a realización de 
varios exercicios e probas orais e escritos. Un exercicio ou unha proba parciais poderán ser 
superados malia suspender os anteriores, porque se entenderá que o alumno acadou o nivel 
esixido cando supere os problemas dos anteriores exercicios ou probas parciais. Alén dos 
resultados obtidos nos exercicios e nas probas, tamén se terán en conta, por unha banda, a 
responsabilidade, a constancia e a capacidade de autoorganización, e, por outra banda, a 
participación enriquecedora na dinámica da aula e o cumprimento das normas de convivencia. 
Este procedemento implica un seguimento detallado do traballo que os alumnos fagan durante o 
curso. 

Os diferentes exercicios e probas que se realicen ao longo do curso serán de: 

• Gramática 

• Vocabulario 

• Comprensión lectora 

• Expresión escrita 

• Comprensión oral 

• Expresión oral 
Para o alumnado con necesidades específicas haberá unha adaptación destes 

instrumentos, que consistirá en: 

• Exercicios e probas escritos máis curtos, con preguntas breves, cerradas, claras e 
con vocabulario o máis sinxelo posíbel. En todo caso, cada exercicio ou proba estará 
adaptado ao nivel de estudos do alumno. 

• Unha maior duración e flexibilidade dos exercicios e probas escritos, incluída a 
posibilidade de dividilos en dúas sesións. 

• A posibilidade de completar os exercicios e probas escritos de forma oral cando 
fiquen incompletos. 

Aos exercicios e probas escritos terán acceso exclusivamente os seus autores e mais os 
profesores do Departamento de Alemán. Non se autorizará facer fotocopia destes documentos, 
que serán arquivados no Departamento de Alemán durante cinco anos. En caso de reclamación 
aplicarase o procedemento previsto na normativa vixente. 
 
 
6.10.3. O grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe para superar a materia 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe acredítase coa superación 
dos exercicios ou probas que se realicen ao longo do curso, que dependerá da demostración, 
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por parte do alumno, dun nivel de coñecemento suficiente do material didáctico elixido para 
traballar na aula. 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 6.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 6.10.4. (comprensión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 6.10.2. (comprensión 

oral) 

• Bloque 2. Produción de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 6.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 6.10.4. (expresión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 6.10.2. (expresión 

oral) 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 6.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 6.10.4. (comprensión lectora) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 6.10.2. (comprensión 

lectora) 

• Bloque 4. Produción de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 6.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 6.10.4. (expresión escrita) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 6.10.2. (expresión 

escrita) 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 6.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 6.10.4. (gramática e vocabulario) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 6.10.2. (gramática e 

vocabulario) 
 
 
6.10.4. Os criterios de cualificación 
 
O nivel de logro dos obxectivos previstos exprésase en forma numérica, como resultado de dividir 
entre 7 a seguinte suma: 

Nota dos exercicios e probas de gramática 
+  nota dos exercicios e probas de vocabulario 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión lectora 
+ nota dos exercicios e probas de expresión escrita 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión oral 
+ nota dos exercicios e probas de expresión oral 
+  nota da valoración da responsabilidade (responsabilidade, constancia e capacidade de 

autoorganización) e da participación (participación enriquecedora na dinámica da aula e 
cumprimento das normas de convivencia) 

 Debe terse en conta o seguinte: 

• A nota máxima en cada exercicio ou proba é un 10. 

• Cada unha das sete notas pondera exactamente igual. 

• A nota de valoración da responsabilidade e da participación outórgase da seguinte 
maneira: 
- Pártese dun 10 ao comezo do trimestre. 
- En cada hora de clase obsérvase se o alumno satisfai as esixencias de: 
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▪ Responsabilidade: deberes, controis de vocabulario, material didáctico, 
libreta, axenda, etc. 

▪ Participación: preguntas, respostas, interacción, iniciativa, traballo a maiores, 
puntualidade, concentración, respecto polo profesor e polos compañeiros, 
etc. 

- De non satisfacer algunha das esixencias mencionadas, apúntase a 
correspondente observación. 

- Cada observación apuntada resta, en función da súa importancia, entre 0,25 e 1 
punto da nota inicial de 10. 

• Para superar a materia en cada trimestre, o alumno terá que conseguir unha nota 
mínima de 5. 

• Se a nota media tivese centésimas, redondearase á alza a partir de 0,5. 

• A nota final da avaliación ordinaria de xuño calcularase facendo a media das medias 
obtidas polo alumno nos tres trimestres. 
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Bacharelato 
 
 
1. Os obxectivos 
 
 
1.1. Os obxectivos 
 
Sobre a base do estabelecido no Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo cal se 
estabelece o currículo básico da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato (BOE do 3 
de xaneiro de 2015; corrección de erros do 1 de maio de 2015), e no Decreto 86/2015, do 25 de 
xuño, polo cal se estabelece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato 
na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29), fíxanse os seguintes obxectivos da materia 
de Alemán no bacharelato: 
1. Comprender e interpretar a información global e informacións específicas con dificultade 

progresiva, relativas a situacións habituais de comunicación, procedentes dos diferentes 
medios de comunicación audiovisuais ou emitidas oralmente en relacións directas, acudindo 
a chaves lingüísticas e non lingüísticas. 

2. Comprender as informacións de carácter xeral e específico, contidas en textos escritos en 
fontes variadas, de progresiva dificultade, desenvolvendo estratexias persoais que axuden a 
acceder á información.  

3. Expresarse na lingua estranxeira, de forma oral e escrita, en situacións da vida cotiá, 
mostrando interese por comprender e facerse comprender, así como recoñecer e empregar 
o ritmo e entoación propios da lingua estranxeira. 

4. Compor textos escritos, con dificultade progresiva e diversa intencionalidade. 
5. Ler de maneira autónoma libros curtos e sinxelos que traten temas próximos ás súas 

necesidades e intereses, como medio de información, formación e lecer, comprendendo os 
seus elementos esenciais. 

6. Reflexionar sobre o funcionamento da lingua estranxeira na comunicación para mellorar as 
producións propias e comprender as alleas. Recoñecer os elementos básicos que conforman 
o sistema da lingua para unha progresiva corrección na elaboración dos discursos. 

7. Coñecer e utilizar os elementos socioculturais, lingüísticos e non lingüísticos, que incidan na 
mellora da comprensión e da expresión. 

8. Recoñecer e utilizar as estratexias adquiridas na aprendizaxe das outras linguas do currículo 
para avanzar na aprendizaxe da nova lingua, reflexionando sobre os procesos de 
aprendizaxe, reforzando aqueles que permitan un maior grao de autonomía que lles permitan 
seguir aprendendo ao longo da vida. 

9. Coñecer algúns dos elementos distintivos da cultura e historia dos países falantes da lingua 
obxecto de estudo. 

10. Coñecer fontes de información, a través da internet, nos países falantes da lingua en estudo. 
 
 
1.2. As propostas de mellora 
 
Nas propostas de mellora contidas na memoria académica do curso 2020-2021, entregada o 30 
de xuño de 2021, explícase que a aplicación estrita das normas relativas á COVID-19 por parte 
do profesorado do Departamento de Alemán fixo que a duración das clases diminuíse 
sensibelmente, o cal repercutiu sobre todo nas competencias escrita e oral. O profesorado do 
departamento tamén evitou forzar o ritmo das clases para non contribuír ao desgaste psicolóxico 
do alumnado afectado pola situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. 
 Aínda que a boa disposición do alumnado e mais o uso complementario das clases 
virtuais axudou a paliar en parte a perda de horas lectivas e a lograr que os resultados acadados 
fosen globalmente satisfactorios, o Departamento de Alemán é consciente da necesidade de que 
no curso 2021-2022 se traballen con especial intensidade as destrezas escrita e oral. 
 En consecuencia, os bloques 2 (produción de textos orais) e 4 (produción de textos 
escritos) dos contidos que se detallan para os distintos cursos ao longo desta programación 
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didáctica, serán, na medida do posíbel, obxecto dunha especial atención durante o curso 
académico 2021-2022. 
 
 
2. A metodoloxía 
 
No ensino de idiomas, a preocupación central debe ser a de motivar o alumnado para lle facilitar 
a aprendizaxe. Polo tanto, débese variar todo o posible a presentación dos contidos. Para iso 
utilízase material diverso, estimulante e orixinal, como, por exemplo, revistas, xornais, películas 
en versión orixinal e subtituladas, cintas de audio con cancións, con diálogos, con narracións, 
xogos, encrucillados adaptados aos diferentes niveis, libros de exercicios gramaticais, etc. 

Recorrerase sobre todo ás actividades en grupo para que os alumnos intenten facer un 
traballo dedutivo das regras gramaticais e ser protagonistas da súa aprendizaxe. Trátase de 
afastarse das exposicións maxistrais por parte do profesorado para favorecer a interacción entre 
os alumnos. En definitiva, preténdese utilizar métodos comunicativos centrados na figura do 
alumno, o que supón un cambio verbo dos métodos máis tradicionais, que se centran na figura 
do profesor e que lle deixan ao alumno pouca marxe para expresarse. Hoxe, o profesor debe ser 
un guía que organiza as clases, explica os conceptos e mais os procedementos a seguir e lles 
deixa aos alumnos unha certa liberdade para traballar con eles. Con todo, é recomendable contar 
cun método que lles sirva, tanto ao profesor como ao alumno, de base para presentar a materia 
dun xeito ordenado e poder ver as regularidades gramaticais máis facilmente.  

Os estudantes serán así beneficiarios dun método que reflicte as súas necesidades, 
expectativas e intereses, que lles permite avanzar dunha forma sistemática e ordenada, que 
facilita a adquisición da competencia comunicativa e que favorece a participación creativa na 
aprendizaxe. 

A lingua de comunicación na aula é o alemán. Programaranse actividades que requiran 
un traballo en parellas ou en grupo, xa que os alumnos prefiren falar en grupos pequenos que 
fronte a toda a clase. Cada grupo ten as súas necesidades particulares, polo que é preciso 
adaptar e personalizar o curso na media do posible. Por riba das diferentes prioridades, os 
diferentes problemas e as diferentes formas de estudar do alumnado, imponse desde o principio 
unha planificación racional con determinados obxectivos. 

Un completo programa de idiomas debe incluír a atención ao léxico, á gramática, á 
fonética, á sociedade e á cultura. Así, e mediante unha ampla gama de actividades, o alumno 
pode avanzar progresivamente e adquirir as necesarias destrezas receptiva e produtiva. 

Para fomentar a destreza receptiva pódense utilizar diferentes medios: 

• A audición. 

• Os diálogos, as cancións, os vídeos, os exercicios de fonética, etc. 

• A lectura (diálogos, textos orixinais ou adaptados ao nivel, xornais e revistas, etc.). 

• A explicación de contidos léxicos ou gramaticais, v.g., a través da mímica. 

• A reflexión sobre o funcionamento do alemán a través de exercicios gramaticais e de 
vocabulario. 

Tras a fase receptiva, e antes de chegar á fase de produción, convén levar a cabo unha 
fase de memorización e de automatización mediante actividades de repetición, exercicios de 
substitución, etc. Durante a fase de produción, tanto oral como escrita, póñense en marcha 
diferentes procedementos. A práctica lingüística debe ser o máis parecida posible á 
comunicación na vida real. Esta é a razón de que salientemos sobre todo o traballo en parellas 
e en grupo, con escenificacións, reproducións de diálogos, etc. Tamén a produción escrita se fai 
de diferentes maneiras: mediante redaccións, resumos, esquemas, artigos, informes, 
comentarios, etc. 

Todo isto supón unha participación activa do alumno, que se percibe como protagonista 
nunha clase na que se utilizan vivencias, experiencias, coñecementos do mundo, intereses e 
sentimentos seus. A aprendizaxe do idioma personalízase e facilítase. O alumno aprende dun 
xeito máis efectivo. 

En definitiva, un curso de idiomas debe ofrecer: 

• Unha implicación directa do alumno. O profesor facilitaralle as ferramentas necesarias 
para que poida lograr unha aprendizaxe significativa, axudaralle a desenvolver as 
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súas propias capacidades mediante a activación dos seus coñecementos previos e, 
finalmente, farao partícipe da súa propia aprendizaxe mediante o fomento das 
técnicas de autocorrección, de cocorrección, de autoavaliación e de coavaliación. 

• Un desenvolvemento das distintas facultades lingüistícas. 

• Un material variado no que se incluirá un emprego exhaustivo de material auténtico, 
tanto en textos como en gravacións, que motive todos os alumnos. 

 
 
3. Primeiro curso 
 
 
Primeira lingua estranxeira 
 
No bacharelato é necesario asegurar as bases adquiridas no manexo da lingua alemá e transmitir 
novas estratexias de aprendizaxe acordes co desenvolvemento psicolóxico do alumnado. O 
obxectivo é que, ao final do bacharelato, o alumnado adquira o nivel B1 (o Zertifikatsniveau) do 
Marco común europeo de referencia para a aprendizaxe, o ensino e a avaliación das linguas. 
 
 
3.1. Os contidos 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), dividimos os contidos en cinco bloques: 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais. 

• Bloque 2. Produción de textos orais. 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

• Bloque 4. Produción de textos escritos. 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 
Os contidos de cada bloque son os recollidos no denvandito decreto. 
Cada un destes bloques comprende, para cada conxunto de actividades, os criterios de 

avaliación e mais os estándares de aprendizaxe entre os cales existe unha relación non unívoca 
debido á especial natureza da actividade lingüística. Isto supón que, coa finalidade de avaliar o 
grao de adquisición das diversas competencias necesarias para levar a cabo as accións 
recollidas en cada un dos estándares de aprendizaxe, haberá que aplicar todos os criterios de 
avaliación descritos para a actividade correspondente. Asemade, dos estándares de aprendizaxe 
haberá que derivar os correspondentes contidos competenciais (estratéxicos, socioculturais e 
sociolingüísticos, funcionais, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonolóxicos e ortográficos), 
cuxo grao de consecución se avaliará aplicando os criterios respectivos. 
 
 
3.2. A contribución ao desenvolvemento das competencias clave 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), en cada bloque dos especificados no punto 3.1. e concretados en unidades didácticas no 
punto 3.3. desenvólvense as competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que 
son as recollidas no devandito decreto. 
 A aprendizaxe da lingua alemá como lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento 
das seguintes competencias clave: 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía (CMCT). 

• Competencia dixital (CD). 

• Aprender a aprender (CAA). 

• Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CIEE). 
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• Competencias sociais e cívicas (CSC). 

• Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Dadas as características da materia, a CCL é a competencia a de máis peso e presenza. 
Aquí indícanse unicamente as competencias máis representativas á hora de estabelecer 

os estándares de aprendizaxe evaluables, o cal non significa, obviamente, que queden excluídas 
outras competencias. 

A) Competencia en comunicación lingüística: 
É esta a competencia principal a desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 
A aprendizaxe do alemán ten como obxectivos, non só servir como ferramenta de 
comunicación con outros falantes, senón tamén o acceso á información nun ámbito 
lingüístico maior que o da lingua materna. No plano formativo, ademais, serve para 
ampliar os esquemas lingüísticos mentais do alumno, sentando a base para a 
posterior aprendizaxe doutras linguas estranxeiras. Ambos niveis arriba 
mencionados (o informativo e formativo) desenvólvense paralelamente tamén 
noutras competencias que se mencionan a continuación, como son a CAA, a CSC 
e a CCEC, especialmente. 

B) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Cómpre destacar a relación dos procedementos utilizados na aprendizaxe das 
ciencias e a competencia CMCT (formulación de hipótese, verificación; aplicación 
de fórmulas fixas á sintaxe do idioma e posterior sistematización) coa aprendizaxe 
do alemán. En calquera caso, estabelecer vínculos cos coñecementos adquiridos 
na aprendizaxe doutras materias facilita a aprendizaxe do idioma como unha 
materia máis. As matemáticas, a ciencia e a tecnoloxía forman parte da vida cotiá e 
son necesarias para comprendela. A lectura e a comprensión de datos estatísticos 
e de porcentaxes, por exemplo, son necesarios para comprender conversacións 
diarias. 

C) Competencia dixital: 
Esta competencia está presente en todos os ámbitos e resulta de vital importancia 
na adquisición da lingua estranxeira, dado que abre as portas a un contacto moi real 
e inmediato coa actualidade e a cultura dos países xermanófonos. Por outra banda, 
a rede acumula moitos recursos específicos para a aprendizaxe das linguas 
estranxeiras. Familiarizar o alumnado con todos estes recursos é esencial para 
garantir a súa autonomía á hora de afrontar a aprendizaxe para toda a vida que 
supón a aprendizaxe de linguas estranxeiras e mais a autoavaliación necesaria para 
o seu progreso. 

D) Aprender a aprender: 
É sen dúbida esta una das competencias máis importantes a desenvolver por parte 
do alumnado na súa aprendizaxe da lingua alemá. Por unha banda é imprescindíbel 
sentar as bases para unha posterior aprendizaxe autónoma, dado que o alumno 
pode e debe seguir ampliando coñecementos no futuro, sen mediación dun docente, 
cando conclúa os seus estudos de forma oficial. Por outra banda, as ferramentas 
de autoaprendizaje adquiridas son reutilizábeis na adquisición doutros 
coñecementos. Ademais, o coñecemento dunha lingua estranxeira posibilita o 
acceso a un espectro maior de coñecemento sen intermediarios. 

E) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Algo tan natural como pór en contacto un alumno galego de 12 anos con outro 
xermanófono a 2.000 quilómetros de distancia era hai poucos anos unha grande 
empresa. A aprendizaxe do alemán é unha ferramenta para espertar e satisfacer a 
curiosidade, achegando o que antes era inaccesíbel, ou accesíbel en peores 
condicións. 

F) Competencias sociais e cívicas: 
Grazas á aprendizaxe do alemán, o alumno debe e pode ampliar a súa visión do 
mundo, posto que a capacidade para pensar lingüísticamente doutra forma, así 
como para acceder directamente a outras convencións sociais, subliñan a variedade 
do mundo e as súas relacións, facilitando a empatía con outros individuos. 

G) Conciencia e expresións culturais: 
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Resaltar a proximidade entre diferentes falantes e nacionalidades, desmantelar 
clixés e colocar estereotipos nun segundo plano, é necesario para aprender sen 
impedimentos a lingua alemá. Simultaneamente, a aprendizaxe da lingua posibilita 
este mesmo proceso, sendo a cultura e as súas diferentes manifestacións, 
argumento frecuente para explicar non só as tradicións e as convencións dos países 
de fala alemá, senón moitas das características que definen o idioma. Como 
elemento motivador, a aprendizaxe do idioma posibilita o acceso a expresións 
culturais –cine en versión orixinal, música, cultura urbana, historia e arte, 
actualidade– que doutra forma non serían accesíbeis. 

 
 
3.3. A programación didáctica específica por unidades 
 
O material didáctico elixido para traballar na aula é geni@l klick. B1, da editorial Klett-
Langenscheidt, que se compón dun libro do curso, un libro de traballo e dous discos compactos 
con diálogos, textos de comprensión oral e cancións. Este material atense ás disposicións 
vixentes e está deseñado para ser utilizado na educación secundaria obrigatoria, polo que ten 
en conta as características e as capacidades do alumnado. O curso propón actividades 
adaptadas aos intereses, ás experiencias e mais ás ambicións do alumnado. Traballaranse as 
leccións 1 a 6 (unidades didácticas 1 a 6). 
 geni@l klick. B1 desenvolve un enfoque didáctico baseado sobre a comunicación e a 
adquisición da competencia comunicativa a través das súas subcompetencias (gramatical, 
discursiva, estratéxica e sociocultural), e considera que a capacidade de comunicarse nunha 
lingua estranxeira é unha necesidade na sociedade contemporánea. Fomenta, de maneira 
dinámica e participativa, todos os aspectos necesarios para o ensino e a aprendizaxe dunha 
lingua estranxeira. É dicir, os usos e as formas de comunicación, a reflexión sobre a lingua e a 
súa aprendizaxe (lingua oral, lingua escrita, gramática, ortografía, léxico e fonética) e sobre os 
seus aspectos socioculturais. Dáselle valor ao desenvolvemento da autonomía na aprendizaxe 
como medio para implicar o alumno. Promóvese a utilización de estratexias de aprendizaxe, 
deixando que o alumno seleccione as máis axeitadas ao seu propio estilo. 

Outros materiais didácticos que se poderán utilizar durante o curso son: 
A) Lecturas complementarias no marco das actuacións do instituto destinadas ao 

fomento da lectura: Utilizaranse fragmentos fotocopiados de textos que poidan servir 
como punto de partida para a consolidación da comprensión lectora e da expresión 
oral e escrita. A lectura e a posterior discusión sobre estes textos escritos servirán 
para acadar os devanditos obxectivos. 

B) Cine: Está prevista a proxección dunha ou varias películas en alemán. Traballarase 
con didactizacións que permitan aproveitar ao máximo os aspectos lingüísticos das 
obras. 

C) Música: Traballarase na clase con música de grupos que cantan en alemán (Die 
Prinzen, Rammstein, Die Toten Hosen, Xavier Naidoo, etc.) coa finalidade de 
fomentar sobre todo a destreza da comprensión oral. Elixiranse aquelas cancións 
que permitan a realización de múltiples exercicios gramaticais e creativos e que 
estimulen a motivación da clase. 

D) Tecnoloxías da información e da comunicación: Procurarase a realización de 
exercicios individuais e en grupo na aula de informática. Trátase de que o alumnado 
aprenda a navegar por páxinas da internet redactadas en lingua alemá e de que 
seleccione só aquelas informacións que considere importantes para a realización 
das súas tarefas, que consistirán, por exemplo, na busca de notas de prensa actuais 
e a contestación por escrito a preguntas relacionadas cos textos. 

 
 
A unidade didáctica 1 
 

Obxectivos • Ser quen de presentarse con detalle e contar datos sobre si mesmo 

• Comunicarse en alemán dentro da aula 
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• Ser quen de expresar aprobación e rexeitamento 

• Falar sobre o seus coñecementos de idiomas 

• Valorar a utilidade e a importancia de saber idiomas 

• Ser quen de argumentar motivos para a aprendizaxe de idiomas 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (repaso de vocabulario 
visto en niveis anteriores) e estruturas aprendidas (repaso de 
estruturas e frases habituais nos intercambios orais dentro da aula; 
repaso de estruturas vistas en niveis anteriores) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Lectura e audición de rutinas habituais dentro da aula 
- Comprensión global de textos orais extraendo a información 

necesaria para completar a tarefa (responder preguntas, 
completar información, verdadero-falso, etc.) 

- Formular hipóteses previas á audición baseándose sobre fotos e 
imaxes relacionadas co texto oral 

- Asociar coñecementos doutras linguas estranxeiras para extraer 
información dun texto en europanto 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Uso de rutinas en alemán dentro da aula, tanto co profesor como 

entre compañeiros 
- Descrición sinxela de experiencias persoais 
- Expresión do interese e da intención de estudar linguas 

estranxeiras 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a rutinas habituais dentro da aula, a aprendizaxe 

de idiomas e os intereses persoais 
- Repaso gramatical dos niveis A1 e A2: Perfekt; a posición do 

verbo; o imperativo; as subordinadas; as oracións de relativo; as 
interrogativas indirectas; os pronomes; os adxectivos; os 
posesivos; as preposicións; etc. 

- Repaso do léxico dos niveis A1 e A2: o corpo, a vivenda, o 
deporte, a familia, as profesións, a escola, o tempo, etc. 

- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Adecuar o texto ao destinatario 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente 



 
Instituto de Educación Secundaria Arcebispo Xelmírez I 
Departamento de Alemán / Fachschaft Deutsch 
 
Programación didáctica 
Curso 2021-2022 
 
 

 262 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Comunicarse na lingua estranxeira tanto no traballo nun grupo 

pequeno como no pleno 
- Narrar de forma sinxela unha experiencia persoal 
- Preguntar e responder nun grupo pequeno cuestións dentro dun 

xogo de repaso 
- Expresar motivos para a aprendizaxe de idiomas 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a rutinas habituais dentro da aula, a aprendizaxe 

de idiomas e os intereses persoais 
- Repaso gramatical dos niveis A1 e A2: Perfekt; a posición do 

verbo; o imperativo; as subordinadas; as oracións de relativo; as 
interrogativas indirectas; os pronomes; os adxectivos; os 
posesivos; as preposicións; etc. 

- Repaso do léxico dos niveis A1 e A2: o corpo, a vivenda, o 
deporte, a familia, as profesións, a escola, o tempo, etc. 

- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Repaso de diferentes estratexias para aprender aspectos 

gramaticais 
- Comprensión global de textos escritos extraendo a información 

necesaria para completar a tarefa (responder preguntas, 
verdadeiro-falso, etc.) 

- Seleccionar información clave de textos e facer un mindmap 
- Identificar os diferentes tipos de texto (narrativo, foro na internet, 

etc.) para adaptar a súa comprensión 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecemento de axuda e información en alemán dentro 

da aula 
- Narrar en pasado experiencias persoais 
- Expresar motivos para a aprendizaxe de idiomas 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a rutinas habituais dentro da aula, a aprendizaxe 

de idiomas e os intereses persoais 
- Repaso gramatical dos niveis A1 e A2: Perfekt; a posición do 

verbo; o imperativo; as subordinadas; as oracións de relativo; as 
interrogativas indirectas; os pronomes; os adxectivos; os 
posesivos; as preposicións; etc. 

- Repaso do léxico dos niveis A1 e A2: o corpo, a vivenda, o 
deporte, a familia, as profesións, a escola, o tempo, etc. 

- Os signos ortográficos e de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Pór en práctica as competencias adquiridas: ver que se sabe do 
tema e que se quere ou pode expresar 
* Utilizar os recursos lingüísticos adquiridos (vocabulario, 
gramática, etc.) 

- Execución: 
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* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente 
* Axustarse a modelos e fórmulas propostos para cada tipo de 
texto 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecemento de axuda e información en alemán dentro 

da aula 
- Narrar en pasado experiencias persoais 
- Expresar motivos para a aprendizaxe de idiomas 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a rutinas habituais dentro da aula, a aprendizaxe 

de idiomas e os intereses persoais 
- Repaso gramatical dos niveis A1 e A2: Perfekt; a posición do 

verbo; o imperativo; as subordinadas; as oracións de relativo; as 
interrogativas indirectas; os pronomes; os adxectivos; os 
posesivos; as preposicións; etc. 

- Repaso do léxico dos niveis A1 e A2: o corpo, a vivenda, o 
deporte, a familia, as profesións, a escola, o tempo, etc. 

- Os signos ortográficos e de puntuación 

Bloque 5 • Respecto das normas de xogo nas actividades lúdicas e de repaso 

• Conciencia intercultural e estratexias de comunicación para evitar 
malentendidos 

• Costumes, hábitos e experiencias persoais 

• Valoración da importancia e da necesidade de estudar alemán 

• Valoración e respecto polo traballo nun grupo pequeno e polas 
intervencións doutros compañeiros 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Preséntase e conta detalles sobre a súa persoa 

• Comunícase en alemán dentro da aula 

• Expresa aceptación ou rexeitamento 

• Argumenta motivos polos cales se debe estudar idiomas 

• Extrae información global ou específica de textos e audicións 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
foros na internet 

• Aprender a aprender: traballar con mindmaps; selección de 
información clave para favorecer a comprensión; utilizar diferentes 
estratexias de comprensión oral e escrita; recoñecer outros idiomas; 
uso de diferentes estratexias de memorización; dedución de regras 
gramaticais; a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno; 
respecto polas normas do xogo 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a datos culturais 
relacionados cos países de fala alemá 

 
 
A unidade didáctica 2 
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Obxectivos • Falar e reflexionar sobre calidades persoais e puntos fortes e débiles 

• Ser quen de expresar desexos 

• Ser quen de describir modelos de persoas 

• Reflexionar e falar sobre metas e obxectivos na vida 

• Valorar os diferentes puntos de vista entre mozos e adultos 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (adxectivos e 
substantivos sobre calidades e características persoais, valores 
presentes na sociedade, símbolos de boa ou mala sorte) e estruturas 
aprendides (o uso do Konjunktiv II para expresar desexos, as 
oracións de relativo en nominativo e en acusativo, a estrutura 
zu+Infinitiv) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Observar imaxes e asocialas coas audicións de persoas que 

describen as fortalezas e as debilidades da súa forma de ser 
- Repasar vocabulario (adxectivos de calidades persoais) estudado 

anteriormente e asociarlo a novos substantivos derivados deles 
- Solicitar aclaracións sobre as dificultades léxicas do texto 
- Formular hipóteses sobre o contido e/ou o contexto das 

audicióons a partir de imaxes 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 

requirida e o tipo de texto (global, selectiva, ideas principais e 
secundarias, etc.) 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de persoas (capacidades, calidades, etc.) e obxectos 
- Expresión de calidades persoais: fortalezas e debilidades 
- Expresión de desexos e obxectivos/metas a conseguir 
- Expresión de valores importantes na vida 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con adxectivos e nomes para indicar calidades 

e valores persoais; símbolos de boa ou mala sorte na cultura 
alemá 

- O Konjunktiv II (desexo): wäre gern, hätte gern, würde gern 
- Derivación adxectivo-substantivo 
- Oracións de relativo en nominativo e acusativo 
- A estrutura de Infinitiv + zu 
- Ditos populares relativos á boa/mala sorte 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Adecuar o texto ao destinatario 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir un termo ou unha expresión 
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- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de persoas (capacidades, calidades, etc.) e obxectos 
- Expresión de calidades persoais: fortalezas e debilidades 
- Expresión de desexos e obxectivos/metas a conseguir 
- Expresión de valores importantes na vida 
- Expresión de opincións no tema “mocidade e adultos” 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con adxectivos e nomes para indicar calidades 

e valores persoais; símbolos de boa ou mala sorte na cultura 
alemá 

- O Konjunktiv II (desexo): wäre gern, hätte gern, würde gern 
- Derivación adxectivo-substantivo 
- Oracións de relativo en nominativo e acusativo 
- A estrutura de Infinitiv + zu 
- Ditos populares relativos á boa/mala sorte 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (narrativo, foro 

na internet, etc.) para adaptar a comprensión 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión: global, detallada, 

básica, puntos principais, etc. 
- Repasar vocabulario (adxectivos de calidades persoais) estudado 

anteriormente e asocialo a novos substantivos derivados deles 
- Identificar o tema do texto con axuda de imaxes e elementos 

textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas coñecidas 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
dados (imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de persoas (capacidades, calidades, etc.) e obxectos 
- Expresión de calidades persoais: fortalezas e debilidades 
- Expresión de desexos e obxectivos/metas a conseguir 
- Expresión de valores importantes na vida 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con adxectivos e nomes para indicar calidades 

e valores persoais; símbolos de boa ou mala sorte na cultura 
alemá 

- O Konjunktiv II (desexo): wäre gern, hätte gern, würde gern 
- Derivación adxectivo-substantivo 
- Oracións de relativo en nominativo e acusativo 
- A estrutura de Infinitiv + zu 
- Ditos populares relativos á boa/mala sorte 
- A ortografía e os signos de puntuación 
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Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar os contidos lingüísticos xa adquiridos: repasar que se 
sabe xa do tema e que se quere expresar 
* Usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso 
dun dicionario ou gramática, etc.) 
* Elaborar textos breves con anotacións importantes (Spickzettel) 
para lembrar e ordenar datos que se queren expresar 

- Execución: 
* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustándose a modelos e fórmulas dados 
previamente para cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de persoas (capacidades, calidades, etc.) e obxectos 
- Expresión de calidades persoais: fortalezas e debilidades 
- Expresión de desexos e obxectivos/metas a conseguir 
- Expresión de valores importantes na vida 
- Expresión de opinións no tema “mocidade e adultos” 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con adxectivos e nomes para indicar calidades 

e valores persoais; símbolos de boa ou mala sorte na cultura 
alemá 

- O Konjunktiv II (desexo): wäre gern, hätte gern, würde gern 
- Derivación adxectivo-substantivo 
- Oracións de relativo en nominativo e acusativo 
- A estrutura de Infinitiv + zu 
- Ditos populares relativos á boa/mala sorte 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Valoración e comparación de calidades persoais 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

• Comparación de valores e obxectivos persoais e contrasto cos dos 
demais compañeiros 

• Símbolos de boa ou mala sorte na cultura alemá e comparación coa 
cultura galega 

• Comparación e contraste de puntos de vista entre mozos e 
maiores/adultos 

• Obxectivos, metas, claves para o éxito persoal 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Explica cales son as súas calidades e os seus puntos fortes e débiles 

• Expresa desexos 

• Describe modelos e exemplos de persoas 

• Fala sobre metas e obxectivos marcados na súa vida 

• Comenta os diferentes puntos de vista que hai entre mozos e adultos 

• Extrae información global e específica de distintos tipos de textos e 
audicións 

• Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
facer comentarios nun blog na internet 
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• Aprender a aprender: traballar con tarxetas para memorizar mellor; 
uso de diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (selección 
de información xeral ou específica segundo conveña, prestar 
atención aos recursos extralingüísticos); dedución de regras 
gramaticais; listaxes de palabras; a autoavaliación (Das kann ich) e o 
uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno; valores 
presentes na sociedade; puntos de vista de mozos e adultos 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: os símbolos de boa ou mala sorte 
dentro da cultura alemá; semellanzas e diferenzas coa cultura galega 

 
 
A unidade didáctica 3 
 

Obxectivos • Ser quen de falar sobre os medios de comunicación de onte e de 
hoxe 

• Falar sobre gustos e preferencias musicais e literarios 

• Ser quen de pedir axuda ou propor unha solución ante un problema 
dado 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario relacionado 
cos medios de comunicación e o computador, vocabulario actual para 
opinar e valorar música e libros) e estruturas aprendidas (o uso da 
voz pasiva, o xenitivo con artigo determinado e indeterminado, o 
Präteritum dos verbos regulares e irregulares, a oración subordinada 
(an)statt…zu) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Observar imaxes e asocialas coas audicións 
- Repasar vocabulario (medios de comunicación, gustos e 

preferencias musicais e literarios, etc.) estudado anteriormente e 
asocialo ás novas estruturas 

- Formular hipóteses sobre o contido e/ou o contexto das audicións 
a partir de imaxes 

- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 
requirida e o tipo de texto (global, selectiva, completar, ideas 
principais e secundarias,etc.) 

- Audición e lectura de oracións e palabras 
- Aproveitar coñecementos lingüísticos xa adquiridos para resolver 

dificultades na comprensión (asociar outras linguas, 
coñecementos gramaticais, outras formas verbales, etc.) 

• Funcións comunicativas: 
- Expresión sobre o uso das novas tecnoloxías 
- Petición e ofrecemento de información e opinión sobre gustos 

musicais e literarios 
- Petición de axuda e ofrecemento de consellos 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas novas tecnoloxías, cos gustos literarios e 

coas fórmulas para expresar preferencias 
- Préstamos doutras linguas e a súa grafía 
- A voz pasiva 
- O xenitivo 
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- O Präteritum (de maneira receptiva) dos verbos regulares e 
irregulares 

- A oración subordinada con (an)statt…zu para expresar alternativa 
- Estruturas para expresar preferencias e gustos 
- A pronuncia de préstamos do inglés dentro da lingua alemá 
- A entoación ao expresar gustos e preferencias 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Adecuar o texto ao destinatario 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Aproveitar coñecementos de palabras noutras linguas 
* Asociar préstamos doutras linguas 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente 

• Funcións comunicativas: 
- Representación nun grupo pequeno de diálogos relacionados cos 

problemas ocasionados polos computadores 
- Proxecto: Bandporträt expondo información sobre o seu grupo 

musical favorito 
- Prácticas de fonética repetindo frases e atendendo a pronuncia e 

a entoación 
- Expresión de gustos e preferencias no ámbito da música e da 

lectura 
- Xogo de adiviñanzas en voz pasiva 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas novas tecnoloxías, cos gustos literarios e 

coas fórmulas para expresar preferencias 
- Préstamos doutras linguas e a súa grafía 
- A voz pasiva 
- O xenitivo 
- O Präteritum (de maneira receptiva) dos verbos regulares e 

irregulares 
- A oración subordinada con (an)statt…zu para expresar alternativa 
- Estruturas para expresar preferencias e gustos 
- A pronuncia de préstamos do inglés dentro da lingua alemá 
- A entoación ao expresar gustos e preferencias 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (narrativo, 

diálogo, etc.) para adaptar a comprensión 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión: global, detallada, 

básica, puntos principais, etc. 
- Repasar vocabulario (novas tecnoloxías) estudado anteriormente 

e asocialo a novas palabras e préstamos doutras linguas 
- Identificar o tema do texto con axuda de imaxes e elementos 

textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas coñecidas 
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- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
dados (imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

- Deducir regras gramaticais 

• Funcións comunicativas: 
- Expresión sobre o uso das novas tecnoloxías na súa vida cotiá e 

no ámbito escolar nun futuro 
- Petición e ofrecemento de información e opinión sobre gustos 

musicais e literarios 
- Petición de axuda e ofrecemento de consellos ante problemas 
- Narración en pasado (Präteritum) de pequenos relatos 

relacionados cunha historia lida 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas novas tecnoloxías, cos gustos literarios e 

coas fórmulas para expresar preferencias 
- Préstamos doutras linguas e a súa grafía 
- A voz pasiva 
- O xenitivo 
- O Präteritum (de maneira receptiva) dos verbos regulares e 

irregulares 
- A oración subordinada con (an)statt…zu para expresar alternativa 
- Estruturas para expresar preferencias e gustos 
- A pronuncia de préstamos do inglés dentro da lingua alemá 
- A grafía dos préstamos 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar os contidos lingüísticos xa adquiridos: repasar que se 
sabe xa do tema e que se quere expresar 
* Usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso 
dun dicionario ou gramática, etc.) 

- Execución: 
* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustándose a modelos e fórmulas dados 
previamente para cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 

• Funcións comunicativas: 
- Elaboración dun cuestionario nun grupo pequeno sobre o uso das 

novas tecnoloxías e valoración persoal sobre o traballo realizado 
- Proxecto: Bandporträt expondo información sobre o seu grupo 

musical favorito 
- Descrición do seu libro favorito e narración resumida do contido 

da historia 
- Narración de pequenos relatos relacionados cunha historia lida 
- Petición de información a outros sobre o uso das novas 

tecnoloxías e redes sociais 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas novas tecnoloxías, cos gustos literarios e 

coas fórmulas para expresar preferencias 
- Préstamos doutras linguas e a súa grafía 
- A voz pasiva 
- O xenitivo 
- O Präteritum (de maneira receptiva) dos verbos regulares e 

irregulares 
- A oración subordinada con (an)statt…zu para expresar alternativa 
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- Estruturas para expresar preferencias e gustos 
- As normas ortográficas e de puntuación 

Bloque 5 • Comparación e contraste co uso de medios audiovisuais de mediados 
do século XX e actualmente 

• O panorama musical e literario actual alemán e comparación co 
galego favorecendo unha valoración crítico-construtiva 

• O uso de medios, da internet e das redes sociais. Comparación entre 
culturas e entre os propios compañeiros 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

• Valoración do aspecto lúdico da aprendizaxe 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Fala sobre medios de comunicación de onte e hoxe 

• Fala e expón os seus gustos e preferencias musicais e literarios 
(proxecto) 

• Pide axuda e propón unha solución ante un problema dado co 
computador 

• Extrae información global e específica de textos e audicións 

• Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
a aprendizaxe en liña, o uso das novas tecnoloxías 

• Aprender a aprender: dedución de regras gramaticais; recoñecer 
formas verbais dentro dun contexto; uso de diferentes estratexias de 
comprensión oral e escrita; listaxes de palabras; uso de varias linguas 
para facilitar a comunicación; a autoavaliación (Das kann ich) e o uso 
do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a aspectos culturais 
de Alemaña dentro do panorama musical actual e da literatura 

 
 
A unidade didáctica 4 
 

Obxectivos • Favorecer unha maior concienciación e compromiso para coidar o 
medio 

• Ser quen de expor cales son os problemas do medio actuais 

• Mostrar opinión e propor solucións ante os problemas do medio 

• Animar os demais a participar e colaborar en proxectos e accións a 
prol do medio 

• Extraer información global e específica de distintos tipos de texto e 
audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario sobre 
problemas e protección do medio) e estruturas aprendidas (o uso de 
sollte e do infinitivo como requirimento para facer ou emprender unha 
acción; expresar alternativa con entweder... oder; as oracións finais 
con um... zu) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Observar imaxes e asocialas coas audicións 
- Mobilizar información previa sobre o medio 
- Formular hipóteses sobre o contido e/ou o contexto das audicións 

a partir de imaxes 
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- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 
requirida e o tipo de texto (global, selectiva, completar, ideas 
principais e secundarias, etc.) 

- Audición e lectura de oracións e palabras 
- Aproveitar coñecementos lingüísticos xa adquiridos para resolver 

dificultades na comprensión (asociar outras linguas, 
coñecementos gramaticais, outras formas verbales, etc.) 

- Solicitar aclaracións sobre as dificultades léxicas que o texto poida 
presentar 

• Funcións comunicativas: 
- Enumeración e descrición dos problemas do medio 
- Formulación de alternativas e solucións para o medio 
- Formulación de ideas de reciclaxe 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co clima e co medio, cos seus problemas e 

coas súas solucións 
- As palabras compostas 
- Facer peticións/mandatos coa estrutura de infinitivo ou con verbos 

modais: man sollte ou man kann 
- O Konjunktiv II do verbo können 
- A oración final con um… zu 
- Expresión de alternativas: entweder… oder 
- Préstamos lingüísticos doutras linguas 
- O ritmo e o acento 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Adecuar o texto ao destinatario 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Aproveitar coñecementos de palabras noutras linguas 
* Asociar préstamos doutras linguas 
* Definir un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente 

• Funcións comunicativas: 
- Expresión de problemas ambientais e proposta de melloras 
- Mantemento da comunicación en alemán tanto no traballo de 

clase como nos grupos pequenos 
- Xogo nun grupo pequeno de preguntas e respostas sobre o medio 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co clima e co medio, cos seus problemas e 

coas súas solucións 
- As palabras compostas 
- Facer peticións/mandatos coa estrutura de infinitivo ou con verbos 

modais: man sollte ou man kann 
- O Konjunktiv II do verbo können 
- A oración final con um… zu 
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- Expresión de alternativas: entweder… oder 
- Préstamos lingüísticos doutras linguas 
- O acento nas palabras compostas 
- A pronuncia de préstamos doutras linguas 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilizar información previa sobre o medio 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (narrativo, 

diálogo, etc.) para adaptar a comprensión 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión: global, detallada, 

básica, puntos principais, etc. 
- Identificar o tema do texto con axuda de imaxes e elementos 

textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas coñecidas 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
dados (imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

- Deducir regras gramaticais 

• Funcións comunicativas: 
- Enumeración e descrición dos problemas do medio 
- Formulación de proxectos alternativas e solucións para o coidado 

e a mellora do medio 
- Formulación de ideas de reciclaxe 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co clima e co medio, cos seus problemas e 

coas súas solucións 
- As palabras compostas 
- Facer peticións/mandatos coa estrutura de infinitivo ou con verbos 

modais: man sollte ou man kann 
- O Konjunktiv II do verbo können 
- A oración final con um… zu 
- Expresión de alternativas: entweder… oder 
- Préstamos lingüísticos doutras linguas 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar os contidos lingüísticos xa adquiridos: repasar que se 
sabe xa do tema e que se quere expresar 
* Usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso 
dun dicionario ou gramática, etc.) 

- Execución: 
* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustándose a modelos e fórmulas dados 
previamente para cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 
* Reaxustar a tarefa ou a mensaxe tras valorar as dificultades e 
os recursos dispoñíbeis 

• Funcións comunicativas: 
- Completar o gráfico dun texto extraendo a información doutro lido 

previamente 
- Proxecto: Elektromüll: formulación de propostas 
- Elaboración de textos sinxelos a partir de teses ou ideas extraídas 

doutro texto anterior 
- Descrición de conceptos buscando a información nun texto 
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- Elaboración dun proxecto sobre o medio seguindo un modelo 
dado 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co clima e co medio, cos seus problemas e 

coas súas solucións 
- As palabras compostas 
- Facer peticións/mandatos coa estrutura de infinitivo ou con verbos 

modais: man sollte ou man kann 
- O Konjunktiv II do verbo können 
- A oración final con um… zu 
- Expresión de alternativas: entweder… oder 
- Préstamos lingüísticos doutras linguas 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Os problemas do medio e a procura de solucións 

• A concienciación ecolóxica 

• Comparación entre as culturas alemá e galega 

• Proxectos para o coidado do medio 

• A reciclaxe de materiais 

• Valoración do sentido lúdico da aprendizaxe 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Expón os actuais problemas do medio e propón solucións 

• Anima os demais a colaboraren con iniciativas para coidar o medio 

• Opina sobre o estado do medio 

• Propón alternativas 

• Extrae información global ou específica de distintos tipos de textos e 
audicións 

• Incorpora nas súas producións as estruturas e o léxico aprendidos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: lectura de cantidades; traballar con gráficos 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
o blog na internet, os foros e as páxinas web 

• Aprender a aprender: elaboración de mindmaps; uso de diferentes 
estratexias de comprensión oral e escrita (selección de información 
xeral ou específica segundo conveña, prestar atención a recursos 
extralingüísticos); dedución de regras gramaticais; listaxes de 
palabras; a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno; 
respecto ás normas do xogo 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: a importancia do coidado do medio 
dentro da cultura alemá; estabelecer semellanzas e diferenzas con 
Galicia 

 
 
A unidade didáctica 5 
 

Obxectivos • Falar sobre prexuízos, aparencias e clixés sobre outros (estranxeiros, 
etc.) 

• Falar sobre situacións de conflito entre pais e fillos 

• Ser quen de dar consellos e argumentar 
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• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producióons léxico novo (vocabulario necesario 
para opinar sobre outros) e estruturas aprendidas (a argumentación 
con weil, da, denn; dar a opinión dunha terceira persoa con sollen; a 
oración subordinada con seit e seitdem; a estrutura lassen + Infinitiv; 
dieselbe) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Observar imaxes e asocialas coas audicións 
- Formular hipóteses sobre o contido e/ou o contexto das audicións 

a partir de imaxes 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 

requirida e o tipo de texto (global, selectiva, completar, ideas 
principais e secundarias, etc.) 

- Repaso de adxectivos para cualificar música antes da audición 
- Audición e lectura dunha canción 
- Aproveitar coñecementos lingüísticos xa adquiridos para resolver 

dificultades na comprensión (asociar outras linguas, 
coñecementos gramaticais, outras formas verbales, etc.) 

- Identificar se a actitude do falante é obxectiva ou subxectiva 

• Funcións comunicativas: 
- Descricións de calidades físicas e abstractas de persoas de 

diferente aspecto, cultura e idade 
- Canción “Er ist anders”; expresión da aceptación ou do 

rexeitamento ante xente descoñecida 
- Expresión de sorpresa ante aspectos iguais 
- Argumentar a aceptación ou o rexeitamento doutras persoas 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con adxectivos para cualificar a xente e para 

describir o aspecto físico 
- Léxico sobre tribos urbanas e os seus costumes 
- Argumentación mediante as estruturas con weil, da e denn 
- O uso de sollen para expresar a opinión sobre terceiras persoas 
- Estruturas verbo + substantivo (Nomen-Verb-Verbindungen) 
- A oración subordinada con seit(dem) 
- A estrutura lassen + Infinitiv (Passiversatz) 
- A declinación do pronome demostrativo 

derselbe/dieselbe/dasselbe 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Uso de gráficos para seleccionar a información que se quere 
contar 
* Adecuar o texto ao destinatario e ao contexto 
* Observar as fases para organizar unha exposición breve (5-Satz-
Rede) 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Aproveitar coñecementos de palabras noutras linguas 
* Asociar préstamos doutras linguas 
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* Definir un termo ou unha expresión 
- Paralingüísticos e paratextuais: 

* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente 

• Funcións comunicativas: 
- Audición e repetición de minidiálogos atendendo a entoación 
- Lectura dunha canción interpretando distintos papeis 
- Proxecto: representación e escenificación nun grupo pequeno da 

canción “Er ist anders” 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con adxectivos para cualificar a xente e para 

describir o aspecto físico 
- Léxico sobre tribos urbanas e os seus costumes 
- Argumentación mediante as estruturas con weil, da e denn 
- O uso de sollen para expresar a opinión sobre terceiras persoas 
- Estruturas verbo + substantivo (Nomen-Verb-Verbindungen) 
- A oración subordinada con seit(dem) 
- A estrutura lassen + Infinitiv (Passiversatz) 
- A declinación do pronome demostrativo 

derselbe/dieselbe/dasselbe 
- A entoación 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (narrativo, 

diálogo, etc.) para adaptar a comprensión 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión: global, detallada, 

básica, puntos principais, etc. 
- Identificar o tema do texto con axuda de imaxes e elementos 

textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas coñecidas 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
dados (imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

- Deducir regras gramaticais 

• Funcións comunicativas: 
- Formulación de propostas e argumentos para acabar cos 

estereotipos e cos prexuízos 
- Argumentación a prol ou en contra sobre un tema proposto: 

“Piercing. Miña nai está en contra” 
- Formulación de suxestións e formas positivas de reaccionar 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con adxectivos para cualificar a xente e para 

describir o aspecto físico 
- Léxico sobre tribos urbanas e os seus costumes 
- Argumentación mediante as estruturas con weil, da e denn 
- O uso de sollen para expresar a opinión sobre terceiras persoas 
- Estruturas verbo + substantivo (Nomen-Verb-Verbindungen) 
- A oración subordinada con seit(dem) 
- A estrutura lassen + Infinitiv (Passiversatz) 
- A declinación do pronome demostrativo 

derselbe/dieselbe/dasselbe 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 
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* Mobilizar os contidos lingüísticos xa adquiridos: repasar que se 
sabe xa do tema e que se quere expresar 
* Usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso 
dun dicionario ou gramática, etc.) 

- Execución: 
* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustándose a modelos e fórmulas dados 
previamente para cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 
* Reaxustar a tarefa ou a mensaxe tras valorar as dificultades e 
os recursos dispoñíbeis 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de estereotipos e prexuízos sobre unha cultura 

coñecida, a partir dunhas imaxes propostas 
- Formulación de suxestións respondendo a un tema proposto nun 

foro na internet 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con adxectivos para cualificar a xente e para 

describir o aspecto físico 
- Léxico sobre tribos urbanas e os seus costumes 
- Argumentación mediante as estruturas con weil, da e denn 
- O uso de sollen para expresar a opinión sobre terceiras persoas 
- Estruturas verbo + substantivo (Nomen-Verb-Verbindungen) 
- A oración subordinada con seit(dem) 
- A estrutura lassen + Infinitiv (Passiversatz) 
- A declinación do pronome demostrativo 

derselbe/dieselbe/dasselbe 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Valorar de forma positiva o traballo nun equipo pequeno 

• Reflexión ante semellanzas e diferenzas con xente doutros lugares e 
culturas 

• Reflexión ante actitudes que mostramos por influencia do aspecto 
físico con xente que non coñecemos 

• Comparación de diferentes tribos urbanas: aspecto e costumes 

• A linguaxe non verbal 

• Os estereotipos entre homes e mulleres, idades, xente doutras 
culturas, etc. 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Fala sobre prexuízos, aparencias e clixés sobre outros 

• Fala e opina sobre situacións de conflito habituais entre pais e fillos 

• Aconsella e argumenta 

• Extrae información global e específica de distintos tipos de textos e 
audicións 

• Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
consellos na internet 

• Aprender a aprender: traballar a asociación de palabras; uso de 
diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (selección de 
información xeral ou específica segundo conveña, prestar atención a 
recursos extralingüísticos); preparar unha presentación; a 
autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 
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• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a aspectos culturais 
de Alemaña; prexuízos, aparencias e clixés 

 
 
A unidade didáctica 6 
 

Obxectivos • Ser quen de falar sobre sentimentos 

• Expresar desexos ou renuncias a cousas habituais 

• Valorar o tema de mercar en exceso 

• Ser quen de contradicir 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario sobre os 
sentimentos, as compras e o diñeiro) e estruturas aprendidas (o 
superlativo ante un substantivo, complementos con dativo e 
acusativo, a oración subordinada con obwohl, o Konjunktiv II dos 
verbos modais, as oracións irreais con wenn e co Konjunktiv II) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilizar información previa sobre o tema xa traballada 

anteriormente (desexar, mercar, renunciar a algo) 
- Observar imaxes e asociar coas audicións 
- Formular hipóteses sobre o contido e/ou o contexto das audicións 

a partir de imaxes 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 

requirida e o tipo de texto (global, selectiva, completar, ideas 
principais e secundarias, etc.) 

- Lectura e audición simultánea de diálogos 

• Funcións comunicativas: 
- Narración de conversas ao redor dos temas regalar, prestar, 

mercar e necesidades materiais 
- Expresión da sorpresa, da aceptación, da alegría e do 

rexeitamento 
- Formulación de desexos e condicións 
- Descrición de datos estatísticos sobre as compras 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos sentimentos, as compras e as actividades 

comerciais, os soños, as relacións persoais e sociais 
- O superlativo diante dos substantivos 
- Os complementos pronominais en dativo e en acusativo dentro da 

oración 
- A oración subordinada concesiva con obwohl 
- Os verbos modais en Konjunktiv II 
- As oracións irreais con wenn 
- O ritmo e a entoación 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Adecuar o texto ao destinatario e ao contexto 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
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* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Aproveitar coñecementos de palabras noutras linguas 
* Asociar préstamos doutras linguas 
* Lectura e audición simultánea repetindo diálogos 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente 

• Funcións comunicativas: 
- Narración de situacións vividas ao dar e/ou recibir regalos 
- Petición e ofrecemento argumentados de información 

(importancia das compras, vivir con pouco, etc.) 
- Formulación de desexos e hipóteses 
- Expresión da sorpresa, da aceptación, da alegría e do 

rexeitamento 
- Repetición de diálogos atendendo a fonética 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos sentimentos, as compras e as actividades 

comerciais, os soños, as relacións persoais e sociais 
- O superlativo diante dos substantivos 
- Os complementos pronominais en dativo e en acusativo dentro da 

oración 
- A oración subordinada concesiva con obwohl 
- Os verbos modais en Konjunktiv II 
- As oracións irreais con wenn 
- O ritmo e a entoación 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (narrativo, 

diálogo, etc.) para adaptar a comprensión 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión: global, detallada, 

básica, puntos principais, etc. 
- Repasar o vocabulario (sentimentos e compras) estudado 

anteriormente 
- Identificar o tema do texto con axuda de imaxes e elementos 

textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas coñecidas 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
dados (imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

- Deducir regras gramaticais 

• Funcións comunicativas: 
- Narración dun pequeno poema; xogo de palabras combinando 

vocabulario do tema en vertical 
- Expresión da sorpresa, da aceptación, da alegría e do 

rexeitamento 
- Formulación de desexos e condicións 
- Narración dunha historia sobre a adicción ás compras 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos sentimentos, as compras e as actividades 

comerciais, os soños, as relacións persoais e sociais 
- O superlativo diante dos substantivos 
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- Os complementos pronominais en dativo e en acusativo dentro da 
oración 

- A oración subordinada concesiva con obwohl 
- Os verbos modais en Konjunktiv II 
- As oracións irreais con wenn 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar os contidos lingüísticos xa adquiridos: repasar que se 
sabe xa do tema e que se quere expresar 
* Usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso 
dun dicionario ou gramática, etc.) 

- Execución: 
* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustándose a modelos e fórmulas dados 
previamente para cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 
* Reaxustar a tarefa ou a mensaxe tras valorar as dificultades e 
os recursos dispoñíbeis 

• Funcións comunicativas: 
- Elaboración dun pequeno poema; xogo de palabras combinando 

vocabulario do tema en vertical en parellas 
- Expresión da sorpresa, da aceptación, da alegría e do 

rexeitamento 
- Formulación de desexos e condicións 
- Proxecto: mercar barato na túa cidade; elaboración dun flyer ou 

dun cartel publicitario 
- Redacción de argumentos e desexos a partir de frases modelo 

dadas incompletas 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos sentimentos, as compras e as actividades 

comerciais, os soños, as relacións persoais e sociais 
- O superlativo diante dos substantivos 
- Os complementos pronominais en dativo e en acusativo dentro da 

oración 
- A oración subordinada concesiva con obwohl 
- Os verbos modais en Konjunktiv II 
- As oracións irreais con wenn 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Comparación e contraste de aspectos culturais entre outras culturas 
e a galega: costumes ao regalar e ao aceptar regalos, mostra de 
sentimentos en público 

• Valoración dos costumes sociais: ir de compras, regalar, celebrar 
aniversarios, etc. 

• Reflexión sobre as necesidades materiais na nosa sociedade 

• Contraste entre a adición ás compras e vivir con poucas cousas 
materiais 

• Soños persoais e comparación cos dos demais compañeiros 

• Valoración positiva do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Expresa desexos 

• Fala sobre sentimentos e expresa alegría ou contradición 

• Comunica a que é capaz de renunciar 

• Comenta o exceso de mercar 

• Extrae información global e específica de audicións e textos 

• Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 
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Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
os foros na internet 

• Aprender a aprender: uso de diferentes estratexias de comprensión 
oral e escrita (selección de información xeral ou específica segundo 
conveña, prestar atención a recursos extralingüísticos); completar 
regras gramaticais; táboas gramaticais; a autoavaliación (Das kann 
ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a aspectos culturais 
dentro do ámbito alemán 

 
 
3.4. A temporalización dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os bloques de cada unidade didáctica especificados no punto 3.3. desenvolven as 
competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que son as recollidas no devandito 
decreto. Para a distribución temporal da materia no primeiro curso terase en conta a dificultade 
dos distintos temas a desenvolver. Así, o número de horas dedicadas a cada unidade didáctica 
dependerá do seu nivel de dificultade e mais da resposta do grupo. 

En principio, a distribución das seis unidades didácticas ao longo do curso académico 
farase en función das tres avaliacións previstas: 

• No período correspondente á primeira avaliación impartiranse as unidades didácticas 
1 e 2. 

• No período correspondente á segunda avaliación impartiranse as unidades didácticas 
3 e 4. 

• No período correspondente á avaliación final impartiranse as unidades didácticas 5 e 
6. 

 
 
3.5. A avaliación 
 
Tendo en conta que a adquisición dunha lingua non é un estudo de temas perfectamente illados, 
senón un sistema progresivo de coñecementos encadeados, o Departamento de Alemán opta 
por un sistema de avaliación continua. 

No comezo do ano académico, os alumnos serán informados do xeito en que van ser 
avaliados. Os alumnos tamén serán informados con regularidade sobre a súa situación verbo da 
propia aprendizaxe e verbo dos obxectivos que se espera acadar.  
 
 
3.5.1. Os criterios de avaliación 
 
Teranse en conta os criterios de avaliación previstos no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo 
cal se estabelece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29), que orientarán a elaboración dos diferentes 
exercicios e probas. 
 
 
3.5.2. Os procedementos e instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe 
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Os procedementos e instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os estándares de aprendizaxe avaliaranse ao longo do curso mediante a realización de 
varios exercicios e probas orais e escritos. Un exercicio ou unha proba parciais poderán ser 
superados malia suspender os anteriores, porque se entenderá que o alumno acadou o nivel 
esixido cando supere os problemas dos anteriores exercicios ou probas parciais. 

Os diferentes exercicios e probas que se realicen ao longo do curso serán de: 

• Gramática 

• Vocabulario 

• Comprensión lectora 

• Expresión escrita 

• Comprensión oral 

• Expresión oral 
Para o alumnado con necesidades específicas haberá unha adaptación destes 

instrumentos, que consistirá en: 

• Exercicios e probas escritos máis curtos, con preguntas breves, cerradas, claras e 
con vocabulario o máis sinxelo posíbel. En todo caso, cada exercicio ou proba estará 
adaptado ao nivel de estudos do alumno. 

• Unha maior duración e flexibilidade dos exercicios e probas escritos, incluída a 
posibilidade de dividilos en dúas sesións. 

• A posibilidade de completar os exercicios e probras escritos de forma oral cando 
fiquen incompletos. 

Aos exercicios e probas escritos terán acceso exclusivamente os seus autores e mais os 
profesores do Departamento de Alemán. Non se autorizará facer fotocopia destes documentos, 
que serán arquivados no Departamento de Alemán durante cinco anos. En caso de reclamación 
aplicarase o procedemento previsto na normativa vixente. 
 
 
3.5.3. O grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe para superar a materia 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe acredítase coa superación 
dos exercicios ou probas que se realicen ao longo do curso, que dependerá da demostración, 
por parte do alumno, dun nivel de coñecemento suficiente do material didáctico elixido para 
traballar na aula. 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 3.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 3.5.4. (comprensión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 3.5.2. (comprensión 

oral) 

• Bloque 2. Produción de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 3.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 3.5.4. (expresión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 3.5.2. (expresión oral) 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 3.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 3.5.4. (comprensión lectora) 
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- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 3.5.2. (comprensión 
lectora) 

• Bloque 4. Produción de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 3.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 3.5.4. (expresión escrita) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 3.5.2. (expresión 

escrita) 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 3.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 3.5.4. (gramática e vocabulario) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 3.5.2. (gramática e 

vocabulario) 
 
 
3.5.4. Os criterios de cualificación 
 
O nivel de logro dos obxectivos previstos exprésase en forma numérica, como resultado de dividir 
entre 6 a seguinte suma: 

Nota dos exercicios e probas de gramática 
+  nota dos exercicios e probas de vocabulario 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión lectora 
+ nota dos exercicios e probas de expresión escrita 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión oral 
+ nota dos exercicios e probas de expresión oral 
 Debe terse en conta o seguinte: 

• A nota máxima en cada exercicio ou proba é un 10. 

• Cada unha das seis notas pondera exactamente igual. 

• Para superar a materia en cada trimestre, o alumno terá que conseguir unha nota 
mínima de 5. 

• Se a nota media tivese centésimas, redondearase á alza a partir de 0,5. 

• A nota final da avaliación ordinaria de xuño calcularase facendo a media das medias 
obtidas polo alumno nos tres trimestres. 

 
 
Segunda lingua estranxeira 
 
No bacharelato é necesario asegurar as bases adquiridas no manexo da lingua alemá e transmitir 
novas estratexias de aprendizaxe acordes co desenvolvemento psicolóxico do alumnado. O 
obxectivo é que, ao final do bacharelato, o alumnado adquira o nivel B1 (o Zertifikatsniveau) do 
Marco común europeo de referencia para a aprendizaxe, o ensino e a avaliación das linguas. 
 
 
3.6. Os contidos 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), dividimos os contidos en cinco bloques: 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais. 

• Bloque 2. Produción de textos orais. 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

• Bloque 4. Produción de textos escritos. 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 
Os contidos de cada bloque son os recollidos no denvandito decreto. 
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Cada un destes bloques comprende, para cada conxunto de actividades, os criterios de 
avaliación e mais os estándares de aprendizaxe entre os cales existe unha relación non unívoca 
debido á especial natureza da actividade lingüística. Isto supón que, coa finalidade de avaliar o 
grao de adquisición das diversas competencias necesarias para levar a cabo as accións 
recollidas en cada un dos estándares de aprendizaxe, haberá que aplicar todos os criterios de 
avaliación descritos para a actividade correspondente. Asemade, dos estándares de aprendizaxe 
haberá que derivar os correspondentes contidos competenciais (estratéxicos, socioculturais e 
sociolingüísticos, funcionais, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonolóxicos e ortográficos), 
cuxo grao de consecución se avaliará aplicando os criterios respectivos. 
 
 
3.7. A contribución ao desenvolvemento das competencias clave 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), en cada bloque dos especificados no punto 3.6. e concretados en unidades didácticas no 
punto 3.8. desenvólvense as competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que 
son as recollidas no devandito decreto. 
 A aprendizaxe da lingua alemá como lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento 
das seguintes competencias clave: 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía (CMCT). 

• Competencia dixital (CD). 

• Aprender a aprender (CAA). 

• Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CIEE). 

• Competencias sociais e cívicas (CSC). 

• Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Dadas as características da materia, a CCL é a competencia a de máis peso e presenza. 
Aquí indícanse unicamente as competencias máis representativas á hora de estabelecer 

os estándares de aprendizaxe evaluables, o cal non significa, obviamente, que queden excluídas 
outras competencias. 

A) Competencia en comunicación lingüística: 
É esta a competencia principal a desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 
A aprendizaxe do alemán ten como obxectivos, non só servir como ferramenta de 
comunicación con outros falantes, senón tamén o acceso á información nun ámbito 
lingüístico maior que o da lingua materna. No plano formativo, ademais, serve para 
ampliar os esquemas lingüísticos mentais do alumno, sentando a base para a 
posterior aprendizaxe doutras linguas estranxeiras. Ambos niveis arriba 
mencionados (o informativo e formativo) desenvólvense paralelamente tamén 
noutras competencias que se mencionan a continuación, como son a CAA, a CSC 
e a CCEC, especialmente. 

B) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Cómpre destacar a relación dos procedementos utilizados na aprendizaxe das 
ciencias e a competencia CMCT (formulación de hipótese, verificación; aplicación 
de fórmulas fixas á sintaxe do idioma e posterior sistematización) coa aprendizaxe 
do alemán. En calquera caso, estabelecer vínculos cos coñecementos adquiridos 
na aprendizaxe doutras materias facilita a aprendizaxe do idioma como unha 
materia máis. As matemáticas, a ciencia e a tecnoloxía forman parte da vida cotiá e 
son necesarias para comprendela. A lectura e a comprensión de datos estatísticos 
e de porcentaxes, por exemplo, son necesarios para comprender conversacións 
diarias. 

C) Competencia dixital: 
Esta competencia está presente en todos os ámbitos e resulta de vital importancia 
na adquisición da lingua estranxeira, dado que abre as portas a un contacto moi real 
e inmediato coa actualidade e a cultura dos países xermanófonos. Por outra banda, 
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a rede acumula moitos recursos específicos para a aprendizaxe das linguas 
estranxeiras. Familiarizar o alumnado con todos estes recursos é esencial para 
garantir a súa autonomía á hora de afrontar a aprendizaxe para toda a vida que 
supón a aprendizaxe de linguas estranxeiras e mais a autoavaliación necesaria para 
o seu progreso. 

D) Aprender a aprender: 
É sen dúbida esta una das competencias máis importantes a desenvolver por parte 
do alumnado na súa aprendizaxe da lingua alemá. Por unha banda é imprescindíbel 
sentar as bases para unha posterior aprendizaxe autónoma, dado que o alumno 
pode e debe seguir ampliando coñecementos no futuro, sen mediación dun docente, 
cando conclúa os seus estudos de forma oficial. Por outra banda, as ferramentas 
de autoaprendizaje adquiridas son reutilizábeis na adquisición doutros 
coñecementos. Ademais, o coñecemento dunha lingua estranxeira posibilita o 
acceso a un espectro maior de coñecemento sen intermediarios. 

E) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Algo tan natural como pór en contacto un alumno galego de 12 anos con outro 
xermanófono a 2.000 quilómetros de distancia era hai poucos anos unha grande 
empresa. A aprendizaxe do alemán é unha ferramenta para espertar e satisfacer a 
curiosidade, achegando o que antes era inaccesíbel, ou accesíbel en peores 
condicións. 

F) Competencias sociais e cívicas: 
Grazas á aprendizaxe do alemán, o alumno debe e pode ampliar a súa visión do 
mundo, posto que a capacidade para pensar lingüísticamente doutra forma, así 
como para acceder directamente a outras convencións sociais, subliñan a variedade 
do mundo e as súas relacións, facilitando a empatía con outros individuos. 

G) Conciencia e expresións culturais: 
Resaltar a proximidade entre diferentes falantes e nacionalidades, desmantelar 
clixés e colocar estereotipos nun segundo plano, é necesario para aprender sen 
impedimentos a lingua alemá. Simultaneamente, a aprendizaxe da lingua posibilita 
este mesmo proceso, sendo a cultura e as súas diferentes manifestacións, 
argumento frecuente para explicar non só as tradicións e as convencións dos países 
de fala alemá, senón moitas das características que definen o idioma. Como 
elemento motivador, a aprendizaxe do idioma posibilita o acceso a expresións 
culturais –cine en versión orixinal, música, cultura urbana, historia e arte, 
actualidade– que doutra forma non serían accesíbeis. 

 
 
3.8. A programación didáctica específica por unidades 
 
O material didáctico elixido para traballar na aula é geni@l klick. B1, da editorial Klett-
Langenscheidt, que se compón dun libro do curso, un libro de traballo e dous discos compactos 
con diálogos, textos de comprensión oral e cancións. Este material atense ás disposicións 
vixentes e está deseñado para ser utilizado na educación secundaria obrigatoria, polo que ten 
en conta as características e as capacidades do alumnado. O curso propón actividades 
adaptadas aos intereses, ás experiencias e mais ás ambicións do alumnado. Traballaranse as 
leccións 1 a 6 (unidades didácticas 1 a 6). 
 geni@l klick. B1 desenvolve un enfoque didáctico baseado sobre a comunicación e a 
adquisición da competencia comunicativa a través das súas subcompetencias (gramatical, 
discursiva, estratéxica e sociocultural), e considera que a capacidade de comunicarse nunha 
lingua estranxeira é unha necesidade na sociedade contemporánea. Fomenta, de maneira 
dinámica e participativa, todos os aspectos necesarios para o ensino e a aprendizaxe dunha 
lingua estranxeira. É dicir, os usos e as formas de comunicación, a reflexión sobre a lingua e a 
súa aprendizaxe (lingua oral, lingua escrita, gramática, ortografía, léxico e fonética) e sobre os 
seus aspectos socioculturais. Dáselle valor ao desenvolvemento da autonomía na aprendizaxe 
como medio para implicar o alumno. Promóvese a utilización de estratexias de aprendizaxe, 
deixando que o alumno seleccione as máis axeitadas ao seu propio estilo. 
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Outros materiais didácticos que se poderán utilizar durante o curso son: 
A) Lecturas complementarias no marco das actuacións do instituto destinadas ao 

fomento da lectura: Utilizaranse fragmentos fotocopiados de textos que poidan servir 
como punto de partida para a consolidación da comprensión lectora e da expresión 
oral e escrita. A lectura e a posterior discusión sobre estes textos escritos servirán 
para acadar os devanditos obxectivos. 

B) Cine: Está prevista a proxección dunha ou varias películas en alemán. Traballarase 
con didactizacións que permitan aproveitar ao máximo os aspectos lingüísticos das 
obras. 

C) Música: Traballarase na clase con música de grupos que cantan en alemán (Die 
Prinzen, Rammstein, Die Toten Hosen, Xavier Naidoo, etc.) coa finalidade de 
fomentar sobre todo a destreza da comprensión oral. Elixiranse aquelas cancións 
que permitan a realización de múltiples exercicios gramaticais e creativos e que 
estimulen a motivación da clase. 

D) Tecnoloxías da información e da comunicación: Procurarase a realización de 
exercicios individuais e en grupo na aula de informática. Trátase de que o alumnado 
aprenda a navegar por páxinas da internet redactadas en lingua alemá e de que 
seleccione só aquelas informacións que considere importantes para a realización 
das súas tarefas, que consistirán, por exemplo, na busca de notas de prensa actuais 
e a contestación por escrito a preguntas relacionadas cos textos. 

 
 
A unidade didáctica 1 
 

Obxectivos • Ser quen de presentarse con detalle e contar datos sobre si mesmo 

• Comunicarse en alemán dentro da aula 

• Ser quen de expresar aprobación e rexeitamento 

• Falar sobre o seus coñecementos de idiomas 

• Valorar a utilidade e a importancia de saber idiomas 

• Ser quen de argumentar motivos para a aprendizaxe de idiomas 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (repaso de vocabulario 
visto en niveis anteriores) e estruturas aprendidas (repaso de 
estruturas e frases habituais nos intercambios orais dentro da aula; 
repaso de estruturas vistas en niveis anteriores) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Lectura e audición de rutinas habituais dentro da aula 
- Comprensión global de textos orais extraendo a información 

necesaria para completar a tarefa (responder preguntas, 
completar información, verdadero-falso, etc.) 

- Formular hipóteses previas á audición baseándose sobre fotos e 
imaxes relacionadas co texto oral 

- Asociar coñecementos doutras linguas estranxeiras para extraer 
información dun texto en europanto 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Uso de rutinas en alemán dentro da aula, tanto co profesor como 

entre compañeiros 
- Descrición sinxela de experiencias persoais 
- Expresión do interese e da intención de estudar linguas 

estranxeiras 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
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- Léxico relativo a rutinas habituais dentro da aula, a aprendizaxe 
de idiomas e os intereses persoais 

- Repaso gramatical dos niveis A1 e A2: Perfekt; a posición do 
verbo; o imperativo; as subordinadas; as oracións de relativo; as 
interrogativas indirectas; os pronomes; os adxectivos; os 
posesivos; as preposicións; etc. 

- Repaso do léxico dos niveis A1 e A2: o corpo, a vivenda, o 
deporte, a familia, as profesións, a escola, o tempo, etc. 

- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Adecuar o texto ao destinatario 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Comunicarse na lingua estranxeira tanto no traballo nun grupo 

pequeno como no pleno 
- Narrar de forma sinxela unha experiencia persoal 
- Preguntar e responder nun grupo pequeno cuestións dentro dun 

xogo de repaso 
- Expresar motivos para a aprendizaxe de idiomas 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a rutinas habituais dentro da aula, a aprendizaxe 

de idiomas e os intereses persoais 
- Repaso gramatical dos niveis A1 e A2: Perfekt; a posición do 

verbo; o imperativo; as subordinadas; as oracións de relativo; as 
interrogativas indirectas; os pronomes; os adxectivos; os 
posesivos; as preposicións; etc. 

- Repaso do léxico dos niveis A1 e A2: o corpo, a vivenda, o 
deporte, a familia, as profesións, a escola, o tempo, etc. 

- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Repaso de diferentes estratexias para aprender aspectos 

gramaticais 
- Comprensión global de textos escritos extraendo a información 

necesaria para completar a tarefa (responder preguntas, 
verdadeiro-falso, etc.) 

- Seleccionar información clave de textos e facer un mindmap 
- Identificar os diferentes tipos de texto (narrativo, foro na internet, 

etc.) para adaptar a súa comprensión 
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• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecemento de axuda e información en alemán dentro 

da aula 
- Narrar en pasado experiencias persoais 
- Expresar motivos para a aprendizaxe de idiomas 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a rutinas habituais dentro da aula, a aprendizaxe 

de idiomas e os intereses persoais 
- Repaso gramatical dos niveis A1 e A2: Perfekt; a posición do 

verbo; o imperativo; as subordinadas; as oracións de relativo; as 
interrogativas indirectas; os pronomes; os adxectivos; os 
posesivos; as preposicións; etc. 

- Repaso do léxico dos niveis A1 e A2: o corpo, a vivenda, o 
deporte, a familia, as profesións, a escola, o tempo, etc. 

- Os signos ortográficos e de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Pór en práctica as competencias adquiridas: ver que se sabe do 
tema e que se quere ou pode expresar 
* Utilizar os recursos lingüísticos adquiridos (vocabulario, 
gramática, etc.) 

- Execución: 
* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente 
* Axustarse a modelos e fórmulas propostos para cada tipo de 
texto 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecemento de axuda e información en alemán dentro 

da aula 
- Narrar en pasado experiencias persoais 
- Expresar motivos para a aprendizaxe de idiomas 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a rutinas habituais dentro da aula, a aprendizaxe 

de idiomas e os intereses persoais 
- Repaso gramatical dos niveis A1 e A2: Perfekt; a posición do 

verbo; o imperativo; as subordinadas; as oracións de relativo; as 
interrogativas indirectas; os pronomes; os adxectivos; os 
posesivos; as preposicións; etc. 

- Repaso do léxico dos niveis A1 e A2: o corpo, a vivenda, o 
deporte, a familia, as profesións, a escola, o tempo, etc. 

- Os signos ortográficos e de puntuación 

Bloque 5 • Respecto das normas de xogo nas actividades lúdicas e de repaso 

• Conciencia intercultural e estratexias de comunicación para evitar 
malentendidos 

• Costumes, hábitos e experiencias persoais 

• Valoración da importancia e da necesidade de estudar alemán 

• Valoración e respecto polo traballo nun grupo pequeno e polas 
intervencións doutros compañeiros 
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Estándares de 
aprendizaxe 

• Preséntase e conta detalles sobre a súa persoa 

• Comunícase en alemán dentro da aula 

• Expresa aceptación ou rexeitamento 

• Argumenta motivos polos cales se debe estudar idiomas 

• Extrae información global ou específica de textos e audicións 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
foros na internet 

• Aprender a aprender: traballar con mindmaps; selección de 
información clave para favorecer a comprensión; utilizar diferentes 
estratexias de comprensión oral e escrita; recoñecer outros idiomas; 
uso de diferentes estratexias de memorización; dedución de regras 
gramaticais; a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno; 
respecto polas normas do xogo 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a datos culturais 
relacionados cos países de fala alemá 

 
 
A unidade didáctica 2 
 

Obxectivos • Falar e reflexionar sobre calidades persoais e puntos fortes e débiles 

• Ser quen de expresar desexos 

• Ser quen de describir modelos de persoas 

• Reflexionar e falar sobre metas e obxectivos na vida 

• Valorar os diferentes puntos de vista entre mozos e adultos 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (adxectivos e 
substantivos sobre calidades e características persoais, valores 
presentes na sociedade, símbolos de boa ou mala sorte) e estruturas 
aprendides (o uso do Konjunktiv II para expresar desexos, as 
oracións de relativo en nominativo e en acusativo, a estrutura 
zu+Infinitiv) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Observar imaxes e asocialas coas audicións de persoas que 

describen as fortalezas e as debilidades da súa forma de ser 
- Repasar vocabulario (adxectivos de calidades persoais) estudado 

anteriormente e asociarlo a novos substantivos derivados deles 
- Solicitar aclaracións sobre as dificultades léxicas do texto 
- Formular hipóteses sobre o contido e/ou o contexto das 

audicióons a partir de imaxes 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 

requirida e o tipo de texto (global, selectiva, ideas principais e 
secundarias, etc.) 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de persoas (capacidades, calidades, etc.) e obxectos 
- Expresión de calidades persoais: fortalezas e debilidades 
- Expresión de desexos e obxectivos/metas a conseguir 
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- Expresión de valores importantes na vida 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con adxectivos e nomes para indicar calidades 

e valores persoais; símbolos de boa ou mala sorte na cultura 
alemá 

- O Konjunktiv II (desexo): wäre gern, hätte gern, würde gern 
- Derivación adxectivo-substantivo 
- Oracións de relativo en nominativo e acusativo 
- A estrutura de Infinitiv + zu 
- Ditos populares relativos á boa/mala sorte 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Adecuar o texto ao destinatario 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de persoas (capacidades, calidades, etc.) e obxectos 
- Expresión de calidades persoais: fortalezas e debilidades 
- Expresión de desexos e obxectivos/metas a conseguir 
- Expresión de valores importantes na vida 
- Expresión de opincións no tema “mocidade e adultos” 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con adxectivos e nomes para indicar calidades 

e valores persoais; símbolos de boa ou mala sorte na cultura 
alemá 

- O Konjunktiv II (desexo): wäre gern, hätte gern, würde gern 
- Derivación adxectivo-substantivo 
- Oracións de relativo en nominativo e acusativo 
- A estrutura de Infinitiv + zu 
- Ditos populares relativos á boa/mala sorte 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (narrativo, foro 

na internet, etc.) para adaptar a comprensión 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión: global, detallada, 

básica, puntos principais, etc. 
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- Repasar vocabulario (adxectivos de calidades persoais) estudado 
anteriormente e asocialo a novos substantivos derivados deles 

- Identificar o tema do texto con axuda de imaxes e elementos 
textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas coñecidas 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
dados (imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de persoas (capacidades, calidades, etc.) e obxectos 
- Expresión de calidades persoais: fortalezas e debilidades 
- Expresión de desexos e obxectivos/metas a conseguir 
- Expresión de valores importantes na vida 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con adxectivos e nomes para indicar calidades 

e valores persoais; símbolos de boa ou mala sorte na cultura 
alemá 

- O Konjunktiv II (desexo): wäre gern, hätte gern, würde gern 
- Derivación adxectivo-substantivo 
- Oracións de relativo en nominativo e acusativo 
- A estrutura de Infinitiv + zu 
- Ditos populares relativos á boa/mala sorte 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar os contidos lingüísticos xa adquiridos: repasar que se 
sabe xa do tema e que se quere expresar 
* Usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso 
dun dicionario ou gramática, etc.) 
* Elaborar textos breves con anotacións importantes (Spickzettel) 
para lembrar e ordenar datos que se queren expresar 

- Execución: 
* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustándose a modelos e fórmulas dados 
previamente para cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 

• Funcións comunicativas: 
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 
- Descrición de persoas (capacidades, calidades, etc.) e obxectos 
- Expresión de calidades persoais: fortalezas e debilidades 
- Expresión de desexos e obxectivos/metas a conseguir 
- Expresión de valores importantes na vida 
- Expresión de opinións no tema “mocidade e adultos” 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con adxectivos e nomes para indicar calidades 

e valores persoais; símbolos de boa ou mala sorte na cultura 
alemá 

- O Konjunktiv II (desexo): wäre gern, hätte gern, würde gern 
- Derivación adxectivo-substantivo 
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- Oracións de relativo en nominativo e acusativo 
- A estrutura de Infinitiv + zu 
- Ditos populares relativos á boa/mala sorte 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Valoración e comparación de calidades persoais 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

• Comparación de valores e obxectivos persoais e contrasto cos dos 
demais compañeiros 

• Símbolos de boa ou mala sorte na cultura alemá e comparación coa 
cultura galega 

• Comparación e contraste de puntos de vista entre mozos e 
maiores/adultos 

• Obxectivos, metas, claves para o éxito persoal 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Explica cales son as súas calidades e os seus puntos fortes e débiles 

• Expresa desexos 

• Describe modelos e exemplos de persoas 

• Fala sobre metas e obxectivos marcados na súa vida 

• Comenta os diferentes puntos de vista que hai entre mozos e adultos 

• Extrae información global e específica de distintos tipos de textos e 
audicións 

• Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
facer comentarios nun blog na internet 

• Aprender a aprender: traballar con tarxetas para memorizar mellor; 
uso de diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (selección 
de información xeral ou específica segundo conveña, prestar 
atención aos recursos extralingüísticos); dedución de regras 
gramaticais; listaxes de palabras; a autoavaliación (Das kann ich) e o 
uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno; valores 
presentes na sociedade; puntos de vista de mozos e adultos 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: os símbolos de boa ou mala sorte 
dentro da cultura alemá; semellanzas e diferenzas coa cultura galega 

 
 
A unidade didáctica 3 
 

Obxectivos • Ser quen de falar sobre os medios de comunicación de onte e de 
hoxe 

• Falar sobre gustos e preferencias musicais e literarios 

• Ser quen de pedir axuda ou propor unha solución ante un problema 
dado 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario relacionado 
cos medios de comunicación e o computador, vocabulario actual para 
opinar e valorar música e libros) e estruturas aprendidas (o uso da 
voz pasiva, o xenitivo con artigo determinado e indeterminado, o 
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Präteritum dos verbos regulares e irregulares, a oración subordinada 
(an)statt…zu) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Observar imaxes e asocialas coas audicións 
- Repasar vocabulario (medios de comunicación, gustos e 

preferencias musicais e literarios, etc.) estudado anteriormente e 
asocialo ás novas estruturas 

- Formular hipóteses sobre o contido e/ou o contexto das audicións 
a partir de imaxes 

- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 
requirida e o tipo de texto (global, selectiva, completar, ideas 
principais e secundarias,etc.) 

- Audición e lectura de oracións e palabras 
- Aproveitar coñecementos lingüísticos xa adquiridos para resolver 

dificultades na comprensión (asociar outras linguas, 
coñecementos gramaticais, outras formas verbales, etc.) 

• Funcións comunicativas: 
- Expresión sobre o uso das novas tecnoloxías 
- Petición e ofrecemento de información e opinión sobre gustos 

musicais e literarios 
- Petición de axuda e ofrecemento de consellos 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas novas tecnoloxías, cos gustos literarios e 

coas fórmulas para expresar preferencias 
- Préstamos doutras linguas e a súa grafía 
- A voz pasiva 
- O xenitivo 
- O Präteritum (de maneira receptiva) dos verbos regulares e 

irregulares 
- A oración subordinada con (an)statt…zu para expresar alternativa 
- Estruturas para expresar preferencias e gustos 
- A pronuncia de préstamos do inglés dentro da lingua alemá 
- A entoación ao expresar gustos e preferencias 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Adecuar o texto ao destinatario 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Aproveitar coñecementos de palabras noutras linguas 
* Asociar préstamos doutras linguas 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente 

• Funcións comunicativas: 
- Representación nun grupo pequeno de diálogos relacionados cos 

problemas ocasionados polos computadores 
- Proxecto: Bandporträt expondo información sobre o seu grupo 

musical favorito 
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- Prácticas de fonética repetindo frases e atendendo a pronuncia e 
a entoación 

- Expresión de gustos e preferencias no ámbito da música e da 
lectura 

- Xogo de adiviñanzas en voz pasiva 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas novas tecnoloxías, cos gustos literarios e 

coas fórmulas para expresar preferencias 
- Préstamos doutras linguas e a súa grafía 
- A voz pasiva 
- O xenitivo 
- O Präteritum (de maneira receptiva) dos verbos regulares e 

irregulares 
- A oración subordinada con (an)statt…zu para expresar alternativa 
- Estruturas para expresar preferencias e gustos 
- A pronuncia de préstamos do inglés dentro da lingua alemá 
- A entoación ao expresar gustos e preferencias 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (narrativo, 

diálogo, etc.) para adaptar a comprensión 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión: global, detallada, 

básica, puntos principais, etc. 
- Repasar vocabulario (novas tecnoloxías) estudado anteriormente 

e asocialo a novas palabras e préstamos doutras linguas 
- Identificar o tema do texto con axuda de imaxes e elementos 

textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas coñecidas 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
dados (imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

- Deducir regras gramaticais 

• Funcións comunicativas: 
- Expresión sobre o uso das novas tecnoloxías na súa vida cotiá e 

no ámbito escolar nun futuro 
- Petición e ofrecemento de información e opinión sobre gustos 

musicais e literarios 
- Petición de axuda e ofrecemento de consellos ante problemas 
- Narración en pasado (Präteritum) de pequenos relatos 

relacionados cunha historia lida 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas novas tecnoloxías, cos gustos literarios e 

coas fórmulas para expresar preferencias 
- Préstamos doutras linguas e a súa grafía 
- A voz pasiva 
- O xenitivo 
- O Präteritum (de maneira receptiva) dos verbos regulares e 

irregulares 
- A oración subordinada con (an)statt…zu para expresar alternativa 
- Estruturas para expresar preferencias e gustos 
- A pronuncia de préstamos do inglés dentro da lingua alemá 
- A grafía dos préstamos 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 
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* Mobilizar os contidos lingüísticos xa adquiridos: repasar que se 
sabe xa do tema e que se quere expresar 
* Usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso 
dun dicionario ou gramática, etc.) 

- Execución: 
* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustándose a modelos e fórmulas dados 
previamente para cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 

• Funcións comunicativas: 
- Elaboración dun cuestionario nun grupo pequeno sobre o uso das 

novas tecnoloxías e valoración persoal sobre o traballo realizado 
- Proxecto: Bandporträt expondo información sobre o seu grupo 

musical favorito 
- Descrición do seu libro favorito e narración resumida do contido 

da historia 
- Narración de pequenos relatos relacionados cunha historia lida 
- Petición de información a outros sobre o uso das novas 

tecnoloxías e redes sociais 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado coas novas tecnoloxías, cos gustos literarios e 

coas fórmulas para expresar preferencias 
- Préstamos doutras linguas e a súa grafía 
- A voz pasiva 
- O xenitivo 
- O Präteritum (de maneira receptiva) dos verbos regulares e 

irregulares 
- A oración subordinada con (an)statt…zu para expresar alternativa 
- Estruturas para expresar preferencias e gustos 
- As normas ortográficas e de puntuación 

Bloque 5 • Comparación e contraste co uso de medios audiovisuais de mediados 
do século XX e actualmente 

• O panorama musical e literario actual alemán e comparación co 
galego favorecendo unha valoración crítico-construtiva 

• O uso de medios, da internet e das redes sociais. Comparación entre 
culturas e entre os propios compañeiros 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

• Valoración do aspecto lúdico da aprendizaxe 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Fala sobre medios de comunicación de onte e hoxe 

• Fala e expón os seus gustos e preferencias musicais e literarios 
(proxecto) 

• Pide axuda e propón unha solución ante un problema dado co 
computador 

• Extrae información global e específica de textos e audicións 

• Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
a aprendizaxe en liña, o uso das novas tecnoloxías 

• Aprender a aprender: dedución de regras gramaticais; recoñecer 
formas verbais dentro dun contexto; uso de diferentes estratexias de 
comprensión oral e escrita; listaxes de palabras; uso de varias linguas 
para facilitar a comunicación; a autoavaliación (Das kann ich) e o uso 
do portfolio 
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• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a aspectos culturais 
de Alemaña dentro do panorama musical actual e da literatura 

 
 
A unidade didáctica 4 
 

Obxectivos • Favorecer unha maior concienciación e compromiso para coidar o 
medio 

• Ser quen de expor cales son os problemas do medio actuais 

• Mostrar opinión e propor solucións ante os problemas do medio 

• Animar os demais a participar e colaborar en proxectos e accións a 
prol do medio 

• Extraer información global e específica de distintos tipos de texto e 
audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario sobre 
problemas e protección do medio) e estruturas aprendidas (o uso de 
sollte e do infinitivo como requirimento para facer ou emprender unha 
acción; expresar alternativa con entweder... oder; as oracións finais 
con um... zu) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Observar imaxes e asocialas coas audicións 
- Mobilizar información previa sobre o medio 
- Formular hipóteses sobre o contido e/ou o contexto das audicións 

a partir de imaxes 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 

requirida e o tipo de texto (global, selectiva, completar, ideas 
principais e secundarias, etc.) 

- Audición e lectura de oracións e palabras 
- Aproveitar coñecementos lingüísticos xa adquiridos para resolver 

dificultades na comprensión (asociar outras linguas, 
coñecementos gramaticais, outras formas verbales, etc.) 

- Solicitar aclaracións sobre as dificultades léxicas que o texto poida 
presentar 

• Funcións comunicativas: 
- Enumeración e descrición dos problemas do medio 
- Formulación de alternativas e solucións para o medio 
- Formulación de ideas de reciclaxe 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co clima e co medio, cos seus problemas e 

coas súas solucións 
- As palabras compostas 
- Facer peticións/mandatos coa estrutura de infinitivo ou con verbos 

modais: man sollte ou man kann 
- O Konjunktiv II do verbo können 
- A oración final con um… zu 
- Expresión de alternativas: entweder… oder 
- Préstamos lingüísticos doutras linguas 
- O ritmo e o acento 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Adecuar o texto ao destinatario 
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- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Aproveitar coñecementos de palabras noutras linguas 
* Asociar préstamos doutras linguas 
* Definir un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente 

• Funcións comunicativas: 
- Expresión de problemas ambientais e proposta de melloras 
- Mantemento da comunicación en alemán tanto no traballo de 

clase como nos grupos pequenos 
- Xogo nun grupo pequeno de preguntas e respostas sobre o medio 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co clima e co medio, cos seus problemas e 

coas súas solucións 
- As palabras compostas 
- Facer peticións/mandatos coa estrutura de infinitivo ou con verbos 

modais: man sollte ou man kann 
- O Konjunktiv II do verbo können 
- A oración final con um… zu 
- Expresión de alternativas: entweder… oder 
- Préstamos lingüísticos doutras linguas 
- O acento nas palabras compostas 
- A pronuncia de préstamos doutras linguas 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilizar información previa sobre o medio 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (narrativo, 

diálogo, etc.) para adaptar a comprensión 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión: global, detallada, 

básica, puntos principais, etc. 
- Identificar o tema do texto con axuda de imaxes e elementos 

textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas coñecidas 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
dados (imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

- Deducir regras gramaticais 

• Funcións comunicativas: 
- Enumeración e descrición dos problemas do medio 
- Formulación de proxectos alternativas e solucións para o coidado 

e a mellora do medio 
- Formulación de ideas de reciclaxe 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co clima e co medio, cos seus problemas e 

coas súas solucións 
- As palabras compostas 
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- Facer peticións/mandatos coa estrutura de infinitivo ou con verbos 
modais: man sollte ou man kann 

- O Konjunktiv II do verbo können 
- A oración final con um… zu 
- Expresión de alternativas: entweder… oder 
- Préstamos lingüísticos doutras linguas 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar os contidos lingüísticos xa adquiridos: repasar que se 
sabe xa do tema e que se quere expresar 
* Usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso 
dun dicionario ou gramática, etc.) 

- Execución: 
* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustándose a modelos e fórmulas dados 
previamente para cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 
* Reaxustar a tarefa ou a mensaxe tras valorar as dificultades e 
os recursos dispoñíbeis 

• Funcións comunicativas: 
- Completar o gráfico dun texto extraendo a información doutro lido 

previamente 
- Proxecto: Elektromüll: formulación de propostas 
- Elaboración de textos sinxelos a partir de teses ou ideas extraídas 

doutro texto anterior 
- Descrición de conceptos buscando a información nun texto 
- Elaboración dun proxecto sobre o medio seguindo un modelo 

dado 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado co clima e co medio, cos seus problemas e 

coas súas solucións 
- As palabras compostas 
- Facer peticións/mandatos coa estrutura de infinitivo ou con verbos 

modais: man sollte ou man kann 
- O Konjunktiv II do verbo können 
- A oración final con um… zu 
- Expresión de alternativas: entweder… oder 
- Préstamos lingüísticos doutras linguas 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Os problemas do medio e a procura de solucións 

• A concienciación ecolóxica 

• Comparación entre as culturas alemá e galega 

• Proxectos para o coidado do medio 

• A reciclaxe de materiais 

• Valoración do sentido lúdico da aprendizaxe 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Expón os actuais problemas do medio e propón solucións 

• Anima os demais a colaboraren con iniciativas para coidar o medio 

• Opina sobre o estado do medio 

• Propón alternativas 

• Extrae información global ou específica de distintos tipos de textos e 
audicións 

• Incorpora nas súas producións as estruturas e o léxico aprendidos 
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Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: lectura de cantidades; traballar con gráficos 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
o blog na internet, os foros e as páxinas web 

• Aprender a aprender: elaboración de mindmaps; uso de diferentes 
estratexias de comprensión oral e escrita (selección de información 
xeral ou específica segundo conveña, prestar atención a recursos 
extralingüísticos); dedución de regras gramaticais; listaxes de 
palabras; a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno; 
respecto ás normas do xogo 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: a importancia do coidado do medio 
dentro da cultura alemá; estabelecer semellanzas e diferenzas con 
Galicia 

 
 
A unidade didáctica 5 
 

Obxectivos • Falar sobre prexuízos, aparencias e clixés sobre outros (estranxeiros, 
etc.) 

• Falar sobre situacións de conflito entre pais e fillos 

• Ser quen de dar consellos e argumentar 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producióons léxico novo (vocabulario necesario 
para opinar sobre outros) e estruturas aprendidas (a argumentación 
con weil, da, denn; dar a opinión dunha terceira persoa con sollen; a 
oración subordinada con seit e seitdem; a estrutura lassen + Infinitiv; 
dieselbe) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Observar imaxes e asocialas coas audicións 
- Formular hipóteses sobre o contido e/ou o contexto das audicións 

a partir de imaxes 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 

requirida e o tipo de texto (global, selectiva, completar, ideas 
principais e secundarias, etc.) 

- Repaso de adxectivos para cualificar música antes da audición 
- Audición e lectura dunha canción 
- Aproveitar coñecementos lingüísticos xa adquiridos para resolver 

dificultades na comprensión (asociar outras linguas, 
coñecementos gramaticais, outras formas verbales, etc.) 

- Identificar se a actitude do falante é obxectiva ou subxectiva 

• Funcións comunicativas: 
- Descricións de calidades físicas e abstractas de persoas de 

diferente aspecto, cultura e idade 
- Canción “Er ist anders”; expresión da aceptación ou do 

rexeitamento ante xente descoñecida 
- Expresión de sorpresa ante aspectos iguais 
- Argumentar a aceptación ou o rexeitamento doutras persoas 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
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- Léxico relacionado con adxectivos para cualificar a xente e para 
describir o aspecto físico 

- Léxico sobre tribos urbanas e os seus costumes 
- Argumentación mediante as estruturas con weil, da e denn 
- O uso de sollen para expresar a opinión sobre terceiras persoas 
- Estruturas verbo + substantivo (Nomen-Verb-Verbindungen) 
- A oración subordinada con seit(dem) 
- A estrutura lassen + Infinitiv (Passiversatz) 
- A declinación do pronome demostrativo 

derselbe/dieselbe/dasselbe 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Uso de gráficos para seleccionar a información que se quere 
contar 
* Adecuar o texto ao destinatario e ao contexto 
* Observar as fases para organizar unha exposición breve (5-Satz-
Rede) 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Aproveitar coñecementos de palabras noutras linguas 
* Asociar préstamos doutras linguas 
* Definir un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente 

• Funcións comunicativas: 
- Audición e repetición de minidiálogos atendendo a entoación 
- Lectura dunha canción interpretando distintos papeis 
- Proxecto: representación e escenificación nun grupo pequeno da 

canción “Er ist anders” 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con adxectivos para cualificar a xente e para 

describir o aspecto físico 
- Léxico sobre tribos urbanas e os seus costumes 
- Argumentación mediante as estruturas con weil, da e denn 
- O uso de sollen para expresar a opinión sobre terceiras persoas 
- Estruturas verbo + substantivo (Nomen-Verb-Verbindungen) 
- A oración subordinada con seit(dem) 
- A estrutura lassen + Infinitiv (Passiversatz) 
- A declinación do pronome demostrativo 

derselbe/dieselbe/dasselbe 
- A entoación 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (narrativo, 

diálogo, etc.) para adaptar a comprensión 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión: global, detallada, 

básica, puntos principais, etc. 
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- Identificar o tema do texto con axuda de imaxes e elementos 
textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas coñecidas 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
dados (imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

- Deducir regras gramaticais 

• Funcións comunicativas: 
- Formulación de propostas e argumentos para acabar cos 

estereotipos e cos prexuízos 
- Argumentación a prol ou en contra sobre un tema proposto: 

“Piercing. Miña nai está en contra” 
- Formulación de suxestións e formas positivas de reaccionar 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con adxectivos para cualificar a xente e para 

describir o aspecto físico 
- Léxico sobre tribos urbanas e os seus costumes 
- Argumentación mediante as estruturas con weil, da e denn 
- O uso de sollen para expresar a opinión sobre terceiras persoas 
- Estruturas verbo + substantivo (Nomen-Verb-Verbindungen) 
- A oración subordinada con seit(dem) 
- A estrutura lassen + Infinitiv (Passiversatz) 
- A declinación do pronome demostrativo 

derselbe/dieselbe/dasselbe 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar os contidos lingüísticos xa adquiridos: repasar que se 
sabe xa do tema e que se quere expresar 
* Usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso 
dun dicionario ou gramática, etc.) 

- Execución: 
* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustándose a modelos e fórmulas dados 
previamente para cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 
* Reaxustar a tarefa ou a mensaxe tras valorar as dificultades e 
os recursos dispoñíbeis 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de estereotipos e prexuízos sobre unha cultura 

coñecida, a partir dunhas imaxes propostas 
- Formulación de suxestións respondendo a un tema proposto nun 

foro na internet 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado con adxectivos para cualificar a xente e para 

describir o aspecto físico 
- Léxico sobre tribos urbanas e os seus costumes 
- Argumentación mediante as estruturas con weil, da e denn 
- O uso de sollen para expresar a opinión sobre terceiras persoas 
- Estruturas verbo + substantivo (Nomen-Verb-Verbindungen) 
- A oración subordinada con seit(dem) 
- A estrutura lassen + Infinitiv (Passiversatz) 
- A declinación do pronome demostrativo 

derselbe/dieselbe/dasselbe 
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- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Valorar de forma positiva o traballo nun equipo pequeno 

• Reflexión ante semellanzas e diferenzas con xente doutros lugares e 
culturas 

• Reflexión ante actitudes que mostramos por influencia do aspecto 
físico con xente que non coñecemos 

• Comparación de diferentes tribos urbanas: aspecto e costumes 

• A linguaxe non verbal 

• Os estereotipos entre homes e mulleres, idades, xente doutras 
culturas, etc. 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Fala sobre prexuízos, aparencias e clixés sobre outros 

• Fala e opina sobre situacións de conflito habituais entre pais e fillos 

• Aconsella e argumenta 

• Extrae información global e específica de distintos tipos de textos e 
audicións 

• Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
consellos na internet 

• Aprender a aprender: traballar a asociación de palabras; uso de 
diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (selección de 
información xeral ou específica segundo conveña, prestar atención a 
recursos extralingüísticos); preparar unha presentación; a 
autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a aspectos culturais 
de Alemaña; prexuízos, aparencias e clixés 

 
 
A unidade didáctica 6 
 

Obxectivos • Ser quen de falar sobre sentimentos 

• Expresar desexos ou renuncias a cousas habituais 

• Valorar o tema de mercar en exceso 

• Ser quen de contradicir 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario sobre os 
sentimentos, as compras e o diñeiro) e estruturas aprendidas (o 
superlativo ante un substantivo, complementos con dativo e 
acusativo, a oración subordinada con obwohl, o Konjunktiv II dos 
verbos modais, as oracións irreais con wenn e co Konjunktiv II) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilizar información previa sobre o tema xa traballada 

anteriormente (desexar, mercar, renunciar a algo) 
- Observar imaxes e asociar coas audicións 
- Formular hipóteses sobre o contido e/ou o contexto das audicións 

a partir de imaxes 
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- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 
requirida e o tipo de texto (global, selectiva, completar, ideas 
principais e secundarias, etc.) 

- Lectura e audición simultánea de diálogos 

• Funcións comunicativas: 
- Narración de conversas ao redor dos temas regalar, prestar, 

mercar e necesidades materiais 
- Expresión da sorpresa, da aceptación, da alegría e do 

rexeitamento 
- Formulación de desexos e condicións 
- Descrición de datos estatísticos sobre as compras 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos sentimentos, as compras e as actividades 

comerciais, os soños, as relacións persoais e sociais 
- O superlativo diante dos substantivos 
- Os complementos pronominais en dativo e en acusativo dentro da 

oración 
- A oración subordinada concesiva con obwohl 
- Os verbos modais en Konjunktiv II 
- As oracións irreais con wenn 
- O ritmo e a entoación 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Adecuar o texto ao destinatario e ao contexto 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Aproveitar coñecementos de palabras noutras linguas 
* Asociar préstamos doutras linguas 
* Lectura e audición simultánea repetindo diálogos 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente 

• Funcións comunicativas: 
- Narración de situacións vividas ao dar e/ou recibir regalos 
- Petición e ofrecemento argumentados de información 

(importancia das compras, vivir con pouco, etc.) 
- Formulación de desexos e hipóteses 
- Expresión da sorpresa, da aceptación, da alegría e do 

rexeitamento 
- Repetición de diálogos atendendo a fonética 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos sentimentos, as compras e as actividades 

comerciais, os soños, as relacións persoais e sociais 
- O superlativo diante dos substantivos 
- Os complementos pronominais en dativo e en acusativo dentro da 

oración 
- A oración subordinada concesiva con obwohl 
- Os verbos modais en Konjunktiv II 
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- As oracións irreais con wenn 
- O ritmo e a entoación 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (narrativo, 

diálogo, etc.) para adaptar a comprensión 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión: global, detallada, 

básica, puntos principais, etc. 
- Repasar o vocabulario (sentimentos e compras) estudado 

anteriormente 
- Identificar o tema do texto con axuda de imaxes e elementos 

textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas coñecidas 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
dados (imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

- Deducir regras gramaticais 

• Funcións comunicativas: 
- Narración dun pequeno poema; xogo de palabras combinando 

vocabulario do tema en vertical 
- Expresión da sorpresa, da aceptación, da alegría e do 

rexeitamento 
- Formulación de desexos e condicións 
- Narración dunha historia sobre a adicción ás compras 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos sentimentos, as compras e as actividades 

comerciais, os soños, as relacións persoais e sociais 
- O superlativo diante dos substantivos 
- Os complementos pronominais en dativo e en acusativo dentro da 

oración 
- A oración subordinada concesiva con obwohl 
- Os verbos modais en Konjunktiv II 
- As oracións irreais con wenn 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar os contidos lingüísticos xa adquiridos: repasar que se 
sabe xa do tema e que se quere expresar 
* Usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso 
dun dicionario ou gramática, etc.) 

- Execución: 
* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustándose a modelos e fórmulas dados 
previamente para cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 
* Reaxustar a tarefa ou a mensaxe tras valorar as dificultades e 
os recursos dispoñíbeis 

• Funcións comunicativas: 
- Elaboración dun pequeno poema; xogo de palabras combinando 

vocabulario do tema en vertical en parellas 
- Expresión da sorpresa, da aceptación, da alegría e do 

rexeitamento 
- Formulación de desexos e condicións 
- Proxecto: mercar barato na túa cidade; elaboración dun flyer ou 

dun cartel publicitario 
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- Redacción de argumentos e desexos a partir de frases modelo 
dadas incompletas 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relacionado cos sentimentos, as compras e as actividades 

comerciais, os soños, as relacións persoais e sociais 
- O superlativo diante dos substantivos 
- Os complementos pronominais en dativo e en acusativo dentro da 

oración 
- A oración subordinada concesiva con obwohl 
- Os verbos modais en Konjunktiv II 
- As oracións irreais con wenn 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Comparación e contraste de aspectos culturais entre outras culturas 
e a galega: costumes ao regalar e ao aceptar regalos, mostra de 
sentimentos en público 

• Valoración dos costumes sociais: ir de compras, regalar, celebrar 
aniversarios, etc. 

• Reflexión sobre as necesidades materiais na nosa sociedade 

• Contraste entre a adición ás compras e vivir con poucas cousas 
materiais 

• Soños persoais e comparación cos dos demais compañeiros 

• Valoración positiva do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Expresa desexos 

• Fala sobre sentimentos e expresa alegría ou contradición 

• Comunica a que é capaz de renunciar 

• Comenta o exceso de mercar 

• Extrae información global e específica de audicións e textos 

• Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
os foros na internet 

• Aprender a aprender: uso de diferentes estratexias de comprensión 
oral e escrita (selección de información xeral ou específica segundo 
conveña, prestar atención a recursos extralingüísticos); completar 
regras gramaticais; táboas gramaticais; a autoavaliación (Das kann 
ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a aspectos culturais 
dentro do ámbito alemán 

 
 
3.9. A temporalización dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os bloques de cada unidade didáctica especificados no punto 3.8. desenvolven as 
competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que son as recollidas no devandito 
decreto. Para a distribución temporal da materia no primeiro curso terase en conta a dificultade 
dos distintos temas a desenvolver. Así, o número de horas dedicadas a cada unidade didáctica 
dependerá do seu nivel de dificultade e mais da resposta do grupo. 



 
Instituto de Educación Secundaria Arcebispo Xelmírez I 
Departamento de Alemán / Fachschaft Deutsch 
 
Programación didáctica 
Curso 2021-2022 
 
 

 305 

En principio, a distribución das seis unidades didácticas ao longo do curso académico 
farase en función das tres avaliacións previstas: 

• No período correspondente á primeira avaliación impartiranse as unidades didácticas 
1 e 2. 

• No período correspondente á segunda avaliación impartiranse as unidades didácticas 
3 e 4. 

• No período correspondente á avaliación final impartiranse as unidades didácticas 5 e 
6. 

 
 
3.10. A avaliación 
 
Tendo en conta que a adquisición dunha lingua non é un estudo de temas perfectamente illados, 
senón un sistema progresivo de coñecementos encadeados, o Departamento de Alemán opta 
por un sistema de avaliación continua. 

No comezo do ano académico, os alumnos serán informados do xeito en que van ser 
avaliados. Os alumnos tamén serán informados con regularidade sobre a súa situación verbo da 
propia aprendizaxe e verbo dos obxectivos que se espera acadar.  
 
 
3.10.1. Os criterios de avaliación 
 
Teranse en conta os criterios de avaliación previstos no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo 
cal se estabelece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29), que orientarán a elaboración dos diferentes 
exercicios e probas. 
 
 
3.10.2. Os procedementos e instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe 
 
Os procedementos e instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os estándares de aprendizaxe avaliaranse ao longo do curso mediante a realización de 
varios exercicios e probas orais e escritos. Un exercicio ou unha proba parciais poderán ser 
superados malia suspender os anteriores, porque se entenderá que o alumno acadou o nivel 
esixido cando supere os problemas dos anteriores exercicios ou probas parciais. 

Os diferentes exercicios e probas que se realicen ao longo do curso serán de: 

• Gramática 

• Vocabulario 

• Comprensión lectora 

• Expresión escrita 

• Comprensión oral 

• Expresión oral 
Para o alumnado con necesidades específicas haberá unha adaptación destes 

instrumentos, que consistirá en: 

• Exercicios e probas escritos máis curtos, con preguntas breves, cerradas, claras e 
con vocabulario o máis sinxelo posíbel. En todo caso, cada exercicio ou proba estará 
adaptado ao nivel de estudos do alumno. 

• Unha maior duración e flexibilidade dos exercicios e probas escritos, incluída a 
posibilidade de dividilos en dúas sesións. 

• A posibilidade de completar os exercicios e probras escritos de forma oral cando 
fiquen incompletos. 
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Aos exercicios e probas escritos terán acceso exclusivamente os seus autores e mais os 
profesores do Departamento de Alemán. Non se autorizará facer fotocopia destes documentos, 
que serán arquivados no Departamento de Alemán durante cinco anos. En caso de reclamación 
aplicarase o procedemento previsto na normativa vixente. 
 
 
3.10.3. O grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe para superar a materia 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe acredítase coa superación 
dos exercicios ou probas que se realicen ao longo do curso, que dependerá da demostración, 
por parte do alumno, dun nivel de coñecemento suficiente do material didáctico elixido para 
traballar na aula. 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 3.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 3.10.4. (comprensión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 3.10.2. (comprensión 

oral) 

• Bloque 2. Produción de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 3.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 3.10.4. (expresión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 3.10.2. (expresión 

oral) 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 3.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 3.10.4. (comprensión lectora) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 3.10.2. (comprensión 

lectora) 

• Bloque 4. Produción de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 3.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 3.10.4. (expresión escrita) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 3.10.2. (expresión 

escrita) 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 3.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 3.10.4. (gramática e vocabulario) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 3.10.2. (gramática e 

vocabulario) 
 
 
3.10.4. Os criterios de cualificación 
 
O nivel de logro dos obxectivos previstos exprésase en forma numérica, como resultado de dividir 
entre 6 a seguinte suma: 

Nota dos exercicios e probas de gramática 
+  nota dos exercicios e probas de vocabulario 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión lectora 
+ nota dos exercicios e probas de expresión escrita 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión oral 
+ nota dos exercicios e probas de expresión oral 
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 Debe terse en conta o seguinte: 

• A nota máxima en cada exercicio ou proba é un 10. 

• Cada unha das seis notas pondera exactamente igual. 

• Para superar a materia en cada trimestre, o alumno terá que conseguir unha nota 
mínima de 5. 

• Se a nota media tivese centésimas, redondearase á alza a partir de 0,5. 

• A nota final da avaliación ordinaria de xuño calcularase facendo a media das medias 
obtidas polo alumno nos tres trimestres. 

 
 
4. Segundo curso 
 
 
Primeira lingua estranxeira 
 
No bacharelato é necesario asegurar as bases adquiridas no manexo da lingua alemá e transmitir 
novas estratexias de aprendizaxe acordes co desenvolvemento psicolóxico do alumnado. A 
progresión estabelecida para o 2º curso do bacharelato é máis lenta que a que se estabelece 
para o 1º curso, porque se considera conveniente, por unha banda, unificar os ritmos de 
aprendizaxe e facer fincapé nas estratexias, e, por outra banda, preparar o alumnado que cursa 
a materia de Alemán como lingua estranxeira para as probas de aptitude para o acceso á 
universidade. O obxectivo é que, ao final do bacharelato, o alumnado adquira o nivel B1 (o 
Zertifikatsniveau) do Marco común europeo de referencia para a aprendizaxe, o ensino e a 
avaliación das linguas. 
 
 
4.1. Os contidos 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), dividimos os contidos en cinco bloques: 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais. 

• Bloque 2. Produción de textos orais. 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

• Bloque 4. Produción de textos escritos. 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 
Os contidos de cada bloque son os recollidos no denvandito decreto. 
Cada un destes bloques comprende, para cada conxunto de actividades, os criterios de 

avaliación e mais os estándares de aprendizaxe entre os cales existe unha relación non unívoca 
debido á especial natureza da actividade lingüística. Isto supón que, coa finalidade de avaliar o 
grao de adquisición das diversas competencias necesarias para levar a cabo as accións 
recollidas en cada un dos estándares de aprendizaxe, haberá que aplicar todos os criterios de 
avaliación descritos para a actividade correspondente. Asemade, dos estándares de aprendizaxe 
haberá que derivar os correspondentes contidos competenciais (estratéxicos, socioculturais e 
sociolingüísticos, funcionais, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonolóxicos e ortográficos), 
cuxo grao de consecución se avaliará aplicando os criterios respectivos. 
 
 
4.2. A contribución ao desenvolvemento das competencias clave 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), en cada bloque dos especificados no punto 4.1. e concretados en unidades didácticas no 
punto 4.3. desenvólvense as competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que 
son as recollidas no devandito decreto. 
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 A aprendizaxe da lingua alemá como lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento 
das seguintes competencias clave: 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía (CMCT). 

• Competencia dixital (CD). 

• Aprender a aprender (CAA). 

• Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CIEE). 

• Competencias sociais e cívicas (CSC). 

• Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Dadas as características da materia, a CCL é a competencia a de máis peso e presenza. 
Aquí indícanse unicamente as competencias máis representativas á hora de estabelecer 

os estándares de aprendizaxe evaluables, o cal non significa, obviamente, que queden excluídas 
outras competencias. 

A) Competencia en comunicación lingüística: 
É esta a competencia principal a desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 
A aprendizaxe do alemán ten como obxectivos, non só servir como ferramenta de 
comunicación con outros falantes, senón tamén o acceso á información nun ámbito 
lingüístico maior que o da lingua materna. No plano formativo, ademais, serve para 
ampliar os esquemas lingüísticos mentais do alumno, sentando a base para a 
posterior aprendizaxe doutras linguas estranxeiras. Ambos niveis arriba 
mencionados (o informativo e formativo) desenvólvense paralelamente tamén 
noutras competencias que se mencionan a continuación, como son a CAA, a CSC 
e a CCEC, especialmente. 

B) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Cómpre destacar a relación dos procedementos utilizados na aprendizaxe das 
ciencias e a competencia CMCT (formulación de hipótese, verificación; aplicación 
de fórmulas fixas á sintaxe do idioma e posterior sistematización) coa aprendizaxe 
do alemán. En calquera caso, estabelecer vínculos cos coñecementos adquiridos 
na aprendizaxe doutras materias facilita a aprendizaxe do idioma como unha 
materia máis. As matemáticas, a ciencia e a tecnoloxía forman parte da vida cotiá e 
son necesarias para comprendela. A lectura e a comprensión de datos estatísticos 
e de porcentaxes, por exemplo, son necesarios para comprender conversacións 
diarias. 

C) Competencia dixital: 
Esta competencia está presente en todos os ámbitos e resulta de vital importancia 
na adquisición da lingua estranxeira, dado que abre as portas a un contacto moi real 
e inmediato coa actualidade e a cultura dos países xermanófonos. Por outra banda, 
a rede acumula moitos recursos específicos para a aprendizaxe das linguas 
estranxeiras. Familiarizar o alumnado con todos estes recursos é esencial para 
garantir a súa autonomía á hora de afrontar a aprendizaxe para toda a vida que 
supón a aprendizaxe de linguas estranxeiras e mais a autoavaliación necesaria para 
o seu progreso. 

D) Aprender a aprender: 
É sen dúbida esta una das competencias máis importantes a desenvolver por parte 
do alumnado na súa aprendizaxe da lingua alemá. Por unha banda é imprescindíbel 
sentar as bases para unha posterior aprendizaxe autónoma, dado que o alumno 
pode e debe seguir ampliando coñecementos no futuro, sen mediación dun docente, 
cando conclúa os seus estudos de forma oficial. Por outra banda, as ferramentas 
de autoaprendizaje adquiridas son reutilizábeis na adquisición doutros 
coñecementos. Ademais, o coñecemento dunha lingua estranxeira posibilita o 
acceso a un espectro maior de coñecemento sen intermediarios. 

E) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Algo tan natural como pór en contacto un alumno galego de 12 anos con outro 
xermanófono a 2.000 quilómetros de distancia era hai poucos anos unha grande 
empresa. A aprendizaxe do alemán é unha ferramenta para espertar e satisfacer a 
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curiosidade, achegando o que antes era inaccesíbel, ou accesíbel en peores 
condicións. 

F) Competencias sociais e cívicas: 
Grazas á aprendizaxe do alemán, o alumno debe e pode ampliar a súa visión do 
mundo, posto que a capacidade para pensar lingüísticamente doutra forma, así 
como para acceder directamente a outras convencións sociais, subliñan a variedade 
do mundo e as súas relacións, facilitando a empatía con outros individuos. 

G) Conciencia e expresións culturais: 
Resaltar a proximidade entre diferentes falantes e nacionalidades, desmantelar 
clixés e colocar estereotipos nun segundo plano, é necesario para aprender sen 
impedimentos a lingua alemá. Simultaneamente, a aprendizaxe da lingua posibilita 
este mesmo proceso, sendo a cultura e as súas diferentes manifestacións, 
argumento frecuente para explicar non só as tradicións e as convencións dos países 
de fala alemá, senón moitas das características que definen o idioma. Como 
elemento motivador, a aprendizaxe do idioma posibilita o acceso a expresións 
culturais –cine en versión orixinal, música, cultura urbana, historia e arte, 
actualidade– que doutra forma non serían accesíbeis. 

 
 
4.3. A programación didáctica específica por unidades 
 
O material didáctico elixido para traballar na aula é geni@l klick. B1, da editorial Klett-
Langenscheidt, que se compón dun libro do curso, un libro de traballo e dous discos compactos 
con diálogos, textos de comprensión oral e cancións. Este material atense ás disposicións 
vixentes e está deseñado para ser utilizado na educación secundaria obrigatoria, polo que ten 
en conta as características e as capacidades do alumnado. O curso propón actividades 
adaptadas aos intereses, ás experiencias e mais ás ambicións do alumnado. Traballaranse as 
leccións 7 a 12 (unidades didácticas 1 a 6). 
 geni@l klick. B1 desenvolve un enfoque didáctico baseado sobre a comunicación e a 
adquisición da competencia comunicativa a través das súas subcompetencias (gramatical, 
discursiva, estratéxica e sociocultural), e considera que a capacidade de comunicarse nunha 
lingua estranxeira é unha necesidade na sociedade contemporánea. Fomenta, de maneira 
dinámica e participativa, todos os aspectos necesarios para o ensino e a aprendizaxe dunha 
lingua estranxeira. É dicir, os usos e as formas de comunicación, a reflexión sobre a lingua e a 
súa aprendizaxe (lingua oral, lingua escrita, gramática, ortografía, léxico e fonética) e sobre os 
seus aspectos socioculturais. Dáselle valor ao desenvolvemento da autonomía na aprendizaxe 
como medio para implicar o alumno. Promóvese a utilización de estratexias de aprendizaxe, 
deixando que o alumno seleccione as máis axeitadas ao seu propio estilo. 

Outros materiais didácticos que se poderán utilizar durante o curso son: 
A) Lecturas complementarias no marco das actuacións do instituto destinadas ao 

fomento da lectura: Utilizaranse fragmentos fotocopiados de textos que poidan servir 
como punto de partida para a consolidación da comprensión lectora e da expresión 
oral e escrita. A lectura e a posterior discusión sobre estes textos escritos servirán 
para acadar os devanditos obxectivos. 

B) Cine: Está prevista a proxección dunha ou varias películas en alemán. Traballarase 
con didactizacións que permitan aproveitar ao máximo os aspectos lingüísticos das 
obras. 

C) Música: Traballarase na clase con música de grupos que cantan en alemán (Die 
Prinzen, Rammstein, Die Toten Hosen, Xavier Naidoo, etc.) coa finalidade de 
fomentar sobre todo a destreza da comprensión oral. Elixiranse aquelas cancións 
que permitan a realización de múltiples exercicios gramaticais e creativos e que 
estimulen a motivación da clase. 

D) Tecnoloxías da información e da comunicación: Procurarase a realización de 
exercicios individuais e en grupo na aula de informática. Trátase de que o alumnado 
aprenda a navegar por páxinas da internet redactadas en lingua alemá e de que 
seleccione só aquelas informacións que considere importantes para a realización 
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das súas tarefas, que consistirán, por exemplo, na busca de notas de prensa actuais 
e a contestación por escrito a preguntas relacionadas cos textos. 

 
 
A unidade didáctica 1 
 

Obxectivos • Ser quen de describir un cadro e interpretalo 

• Utilizar argumentos e contraargumentos 

• Falar e opinar sobre a arte e o que non é arte 

• Ser quen de describir obxectos 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario para 
describir cadros e imaxes, materiais e calidades de obxectos) e 
estruturas aprendidas (o Partizip I, a oración subordinada con bevor, 
o adxectivo sen artigo) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Observar imaxes (fotos e cadros) e asociar a descrición coas 

audicións 
- Solicitar aclaración sobre as dificultades léxicas do texto 
- Formular hipóteses sobre o contido e/ou o contexto das audicións 

a partir de elementos paralingüísticos (imaxes, xestos, expresións 
faciais, etc.) 

- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 
requirida e o tipo de texto (global, selectiva, ideas principais e 
secundarias, etc.) 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Descricións de cadros e de imaxes, localización de obxectos 

neles, actividades representadas, calidades físicas abstractas 

- Expresión da opinión persoal 
- Petición e ofrecemento de información, opinións e puntos de vista 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo á arte e aos tipos de materiais, adxectivos para 

describir calidades ou formas materiais 
- Léxico para manifestar sentimentos (repaso) 
- O Partizip I 
- A oración subordinada temporal: bevor 
- A declinación do adxectivo sen artigo diante dun substantivo 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Adecuar o texto ao destinatario 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
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* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións faciais, posturas, etc.) 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Descricións de cadros e de imaxes, localización de obxectos 

neles, actividades representadas, calidades físicas abstractas 

- Expresión da opinión persoal 
- Petición e ofrecemento de información, opinións e puntos de vista 
- Representación dun diálogo escrito nun grupo pequeno a partir da 

imaxe dun cadro 
- Proxecto: “A arte na nosa cidade”. Exposición oral nun grupo 

pequeno con imaxes de exposicións de arte 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo á arte e aos tipos de materiais, adxectivos para 

describir calidades ou formas materiais 
- Léxico para manifestar sentimentos (repaso) 
- O Partizip I 
- A oración subordinada temporal: bevor 
- A declinación do adxectivo sen artigo diante dun substantivo 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilizar a información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (descritivo, 

narrativo, foro da internet, collage de palabras, Wörterschlange, 
cómic na internet, etc.) para adaptar a comprensión 

- Observar imaxes (fotos e cadros) e asociar a descrición coas 
audicións 

- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 
requirida e o tipo de texto (global, detallada, básica, puntos 
principais, etc.) 

- Identificar o tema do texto coa axuda de imaxes e elementos 
textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas coñecidas 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
(imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Descricións de cadros e de imaxes, localización de obxectos 

neles, actividades representadas, calidades físicas abstractas 

- Organización creativa do discurso con diferentes formatos: xogos 
de palabras, collage, etc. 

- Petición e ofrecemento de opinións, puntos de vista e descricións 
- Expresión da aprobación, a aceptación e o rexeitamento 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo á arte e aos tipos de materiais, adxectivos para 

describir calidades ou formas materiais 
- Léxico para manifestar sentimentos (repaso) 
- O Partizip I 
- A oración subordinada temporal: bevor 
- A declinación do adxectivo sen artigo diante dun substantivo 
- A grafía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
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- Planificación: 
* Mobilizar os contidos lingüísticos adquiridos: ver que se sabe do 
tema e que se quere expresar 
* Utilizar axeitadamente os os recursos lingüísticos ou temáticos 
(dicionario, gramática, etc.) 

- Execución: 
* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustarse a modelos e fórmulas propostos para 
cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecemento de opinións, puntos de vista e descricións 
- Formulación de argumentos 
- Expresión da aprobación, da aceptación ou do rexeitamento 
- Proxecto: “A arte na nosa cidade”. Exposición oral nun grupo 

pequeno con imaxes de exposicións de arte 
- Representación dun diálogo escrito nun grupo pequeno a partir da 

imaxe dun cadro 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo á arte e aos tipos de materiais, adxectivos para 

describir calidades ou formas materiais 
- Léxico para manifestar sentimentos (repaso) 
- O Partizip I 
- A oración subordinada temporal: bevor 
- A declinación do adxectivo sen artigo diante dun substantivo 
- A grafía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Valoración e comparación de diferentes manifestacións artísticas 

• Valoración e crítica construtiva sobre a natureza da arte 

• A linguaxe non verbal a través das imexes 

• A apreciación da arte 

• Valoración positiva do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Describe un cadro ou unha imaxe e mais obxectos 

• Opina sobre a arte 

• Argumenta sobre que considera arte 

• Extrae información global e específica de textos e audicións 

• Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
foros na internet e deseño de cómics por computador 

• Aprender a aprender: completar regras gramaticais; traballar con 
parellas de antónimos (Lernzieharmonika); utilización de diferentes 
estratexias de comprensión oral e escrita (selección de información 
xeral ou específica segundo conveña, prestarlle atención aos 
recursos extralingüísticos); listaxes de palabras; a autoavaliación 
(Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: a valoración da arte dentro da 
cultura alemá; semellanzas e diferenzas coa galega 
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A unidade didáctica 2 
 

Obxectivos • Falar sobre experiencias durante unha viaxe 

• Facerse comprender no contexto dunha viaxe e das vacacións 

• Solucionar problemas e dificultades durante unha viaxe 

• Facer peticións formais 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario relacionado 
coas viaxes e as vacacións) e estruturas aprendidas (verbos con 
preposición e adverbios pronominais darauf, daran, etc.; o uso do 
Konjunktiv II como petición formal; as oracións de relativo con 
preposicións) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Observar imaxes e asociar con audicións sobre viaxes 
- Solicitar aclaración sobre as dificultades léxicas do texto 
- Formular hipóteses sobre o contido e/ou o contexto das audicións 

a partir de imaxes 

- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 
requirida e o tipo de texto (global, selectiva, ideas principais e 
secundarias, etc.) 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais durante as viaxes 
- Petición e ofrecemento de información, opinións e axuda 
- Descricións de viaxes e formas de viaxar 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación durante as 

viaxes 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo ao transporte, ás viaxes e ás vacacións 
- Léxico e estruturas para pedir ou dar información e axuda 
- Os verbos preposicionais con acusativo e dativo 
- Os adverbios preposicionais darauf, auf wen, davon, von wem, 

etc. 
- Preguntar por cousas e persoas utilizando verbos e adverbios 

preposicionais 
- As oracións de relativo con preposición 
- O uso do Konjunktiv II para pedir de maneira cortés e educada 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Adecuar o texto ao destinatario e ao contexto 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
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* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións faciais, posturas, etc.) 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais durante as viaxes 
- Petición e ofrecemento de información, opinións e axuda 
- Descricións de viaxes e formas de viaxar 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación durante as 

viaxes 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo ao transporte, ás viaxes e ás vacacións 
- Léxico e estruturas para pedir ou dar información e axuda 
- Os verbos preposicionais con acusativo e dativo 
- Os adverbios preposicionais darauf, auf wen, davon, von wem, 

etc. 
- Preguntar por cousas e persoas utilizando verbos e adverbios 

preposicionais 
- As oracións de relativo con preposición 
- O uso do Konjunktiv II para pedir de maneira cortés e educada 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (test, narrativo, 

blog de viaxes, diálogos, informativo, anuncios, mensaxe de 
correo electrónico, etc.) para adaptar a comprensión 

- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 
requirida e o tipo de texto (global, detallada, básica, puntos 
principais, etc.) 

- Identificar o tema do texto coa axuda de imaxes e elementos 
textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas coñecidas 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
(imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais durante as viaxes 
- Descricións de viaxes e formas de viaxar 
- Narración de viaxes e acontecementos durante as viaxes 
- Expresión cortés solicitando información e axuda 
- Proxecto: “Publicidade da nosa cidade”. Descrición breve oral de 

lugares interesantes da cidade 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo ao transporte, ás viaxes e ás vacacións 
- Léxico e estruturas para pedir ou dar información e axuda 
- Os verbos preposicionais con acusativo e dativo 
- Os adverbios preposicionais darauf, auf wen, davon, von wem, 

etc. 
- Preguntar por cousas e persoas utilizando verbos e adverbios 

preposicionais 
- As oracións de relativo con preposición 
- O uso do Konjunktiv II para pedir de maneira cortés e educada 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar os contidos lingüísticos adquiridos: ver que se sabe do 
tema e que se quere expresar 
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* Utilizar axeitadamente os os recursos lingüísticos ou temáticos 
(dicionario, gramática, etc.) 

- Execución: 
* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustarse a modelos e fórmulas propostos para 
cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais durante as viaxes 
- Expresión das ventaxas e das desventaxas nas distintas formas 

de viaxar habituais entre a xente moza: campos de traballo e 
Interrail 

- Proxecto: “Publicidade da nosa cidade”. Descrición breve oral de 
lugares interesantes da cidade 

- Expresión de desexos relacionados coas viaxes 
- Narración de acontecementos nunha viaxe seguindo un modelo 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo ao transporte, ás viaxes e ás vacacións 
- Léxico e estruturas para pedir ou dar información e axuda 
- Os verbos preposicionais con acusativo e dativo 
- Os adverbios preposicionais darauf, auf wen, davon, von wem, 

etc. 
- Preguntar por cousas e persoas utilizando verbos e adverbios 

preposicionais 
- As oracións de relativo con preposición 
- O uso do Konjunktiv II para pedir de maneira cortés e educada 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Valoración da importancia de viaxar 

• Comparación e contraste entre a cultura galega e a do país a onde se 
vai viaxar 

• Formas de cortesía 

• Comparación de distintas formas de viaxar 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Fala e expón experiencias xurdidas durante unha viaxe 

• Faise entender e comunícase nunha viaxe 

• Soluciona pequenos prolemas que xorden nas viaxes 

• Fai peticións formais 

• Extrae información global e específica de textos e audicións 

• Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
o correo electrónico, os anuncios na internet, o blog 

• Aprender a aprender: traballar con tarxetas para memorizar mellor; 
utilización de diferentes estratexias de comprensión oral e escrita 
(selección de información xeral ou específica segundo conveña, 
prestarlle atención aos recursos extralingüísticos); listaxes de 
palabras; a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno; 
aspectos sociais dos países visitados 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 
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• Conciencia e expresións culturais: achegamento a aspectos culturais 
dos países de fala alemá e doutros países visitados; semellanzas e 
diferenzas coa cultura galega 

 
 
A unidade didáctica 3 
 

Obxectivos • Reflexionar sobre cambios ocorridos entre ontre e hoxe 

• Ser quen de contar que cambiou na propia vida 

• Coñecer e comprender feitos históricos de Alemaña: a división do 
país e a caída do muro 

• Comprender de forma global un texto histórico e outro literario 
ambientados nesa época 

• Presentar de forma sinxela un resumo dos acontecementos históricos 
máis importantes desa época 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario relacionado 
con datos históricos) e estruturas aprendidas (os verbos en 
Präteritum, a oración subordinada con als, a pasiva en pasado, a 
formación de palabras: a sustantivación) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilizar información previa sobre o tema (historia recente de 

Alemaña tras a Segunda Guerra Mundial) 
- Observar imaxes e asocialas coas audicións 
- Formular hipóteses sobre o contido e/ou o contexto das audicións 

a partir de imaxes 

- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 
requirida e o tipo de texto (global, selectiva, ideas principais e 
secundarias, etc.) 

- Aproveitar coñecementos lingüísticos xa adquiridos para resolver 
dificultades na comprensión (asociar outras linguas, 
coñecementos gramaticais, outras formas verbais, etc.) 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de actividades, gustos e costumes da infancia e 

comparación cos actuais 
- Narracións de acontecemeentos importantes persoais e da 

historia recente de Alemaña 
- Presentacións sobre temas históricos: “Desde a construción do 

muro até a súa caída” 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a datos e feitos históricos (construción e caída do 

muro) 
- A oración subordinada temporal con als en pasado 
- A pasiva en pasado 
- A formación de palabras 
- A lectura dos anos 
- A entoación e o ritmo 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Adecuar o texto ao destinatario 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
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* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de actividades, gustos e costumes da infancia e 

comparación cos actuais 
- Narracións de acontecementos importantes persoais e da historia 

recente de Alemaña 
- Presentación oral dun tema preparado 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a datos e feitos históricos (construción e caída do 

muro) 
- A oración subordinada temporal con als en pasado 
- A pasiva en pasado 
- A formación de palabras 
- A lectura dos anos 
- A entoación e o ritmo 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilizar a información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 

(historia recente de Alemaña tras a Segunda Guerra Mundial) 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (narrativo, 

extracto literario, foro da internet, etc.) para adaptar a 
comprensión 

- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 
requirida e o tipo de texto (global, detallada, básica, puntos 
principais, etc.) 

- Identificar o tema do texto coa axuda de imaxes e elementos 
textuais, utilizando coñecementos previos ou polo contexto 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
(imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

- Inferir e formular hipóteses sobre significados a partir da 
comprensión de elementos significativos, explicacións, sinónimos, 
definicións, etc. 

• Funcións comunicativas: 
- Narración de acontecementos da historia recente de Alemaña: a 

caída do muro e a reunificación 
- Narración de acontecementos persoais ocorridos no pasado e 

descrición de estados e situacións presentes 
- Narración dunha historia (“Mauerblümchen”) ambientada na 

época da caída do muro de Berlín (extracto literario) 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a datos e feitos históricos (construción e caída do 

muro) 
- A oración subordinada temporal con als en pasado 
- A pasiva en pasado 
- A formación de palabras 
- A lectura dos anos 
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- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar os contidos lingüísticos adquiridos: ver que se sabe do 
tema e que se quere expresar 
* Utilizar axeitadamente os os recursos lingüísticos ou temáticos 
(dicionario, gramática, etc.) 

- Execución: 
* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustarse a modelos e fórmulas propostos para 
cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 

• Funcións comunicativas: 
- Narración de acontecementos persoais ocorridos no pasado e 

descrición de estados e situacións presentes 
- Redacción dun tema preparado seguindo os procesos axeitados 

(introdución, desenvolvemento e conclusión) e estruturas modelo 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a datos e feitos históricos (construción e caída do 

muro) 
- A oración subordinada temporal con als en pasado 
- A pasiva en pasado 
- A formación de palabras 
- A lectura dos anos 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Comparación e contraste persoal e de mozos alemáns sobre como 
eran antes e como son agora 

• Coñecer e valorar aspectos da historia recente de Alemaña 

• Os rexistros lingüísticos desa época 

• Valoración positiva do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Reflexiona sobre cambios ocorridos entre o pasado e hoxe 

• Conta que camboiu na súa vida e no seu contorno 

• Coñece e comprende feitos históricos de Alemaña 

• Extrae información global e específica dun texto histórico e outro 
narrativo 

• Presenta de forma sinxela un resumo dos acontecementos históricos 
de Alemaña traballados 

• Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: lectura de anos e cifras 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
foros na internet, o blog e o correo electrónico 

• Aprender a aprender: coñecer a formación de palabras, elaboración 
de mindmaps; utilización de diferentes estratexias de comprensión 
oral e escrita (selección de información xeral ou específica segundo 
conveña, prestarlle atención aos recursos extralingüísticos); listaxes 
de palabras; táboas de verbos; a autoavaliación (Das kann ich) e o 
uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 
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• Conciencia e expresións culturais: achegamento a aspectos culturais 
e históricos de Alemaña 

 
 
A unidade didáctica 4 
 

Obxectivos • Explicar posíbeis compromisos persoais (proxectos, labor social, etc.) 

• Ser quen de falar sobre problemas e conflitos habituais dentro do 
contexto escolar 

• Utilizar fórmulas asertivas e construtivas para a resolución dos 
conflitos 

• Coñecer diferentes proxectos e programas de compromiso social 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario relacionado 
co compromiso e o labor social, resolución de conflitos no centro 
escolar) e estruturas aprendidas (os indefinidos; o artigo 
demostrativo; a n-Deklination; o pluscuamperfecto; a oración 
subordinada con nachdem) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (narrativo, foro 

da internet, etc.) para adaptar a comprensión 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión: global, detallada, 

básica, puntos principais 
- Identificar o tema do texto coa axuda de imaxes e elementos 

textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas coñecidas 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
dados (imaxes, palabras, etc.) 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Narración de situacións en que a xente precisa a axuda dos 

demais 
- Narración dun conflito e a súa resolución positiva 
- Descrición de actividades dentro de proxectos sociais 

- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 
do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a proxectos sociais, situacións de conflito no 

instituto e resolución de conflitos 
- Léxico relativo ás estruturas coloquiais no contorno escolar 
- Os indefinidos (irgend-, viele, einige, etc.) 
- A declinación do artigo demostrativo 
- A n-DekIination 
- O pluscuamperfecto 
- A oración subordinada temporal con nachdem 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 
- * Mobilizar contidos lingüísticos xa adquiridos: repasar o que se 

sabe do tema e que se quere expresar 
* Utilizar axeitadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso 
dun dicionario ou dunha gramática, etc. 
* Elaborar textos breves con anotacións importantes (Spickzettel) 
para lembrar e ordenar datos que se queren expresar 

- Execución: 
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* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Expresión de suxestións para comprometerse socialmente 
- Representación en parellas de diálogos sobre conflitos no 

contorno escolar e a súa resolución 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a proxectos sociais, situacións de conflito no 

instituto e resolución de conflitos 
- Léxico relativo ás estruturas coloquiais no contorno escolar 
- Os indefinidos (irgend-, viele, einige, etc.) 
- A declinación do artigo demostrativo 
- A n-DekIination 
- O pluscuamperfecto 
- A oración subordinada temporal con nachdem 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (informativo, 

diálogos, páxina web) para adaptar a comprensión 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión: global, detallada, 

básica, palabras clave 
- Identificar o tema do texto coa axuda de imaxes e elementos 

textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas ou situacións coñecidas 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
dados (imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Narración de situacións en que a xente precisa a axuda dos 

demais 
- Narración de conflitos no contorno escolar e busca de solucións 
- Descrición de actividades dentro de proxectos sociais 

- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 
do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a proxectos sociais, situacións de conflito no 

instituto e resolución de conflitos 
- Léxico relativo ás estruturas coloquiais no contorno escolar 
- Os indefinidos (irgend-, viele, einige, etc.) 
- A declinación do artigo demostrativo 
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- A n-DekIination 
- O pluscuamperfecto 
- A oración subordinada temporal con nachdem 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar os contidos lingüísticos adquiridos: ver que se sabe do 
tema e que se quere expresar 
* Utilizar axeitadamente os os recursos lingüísticos ou temáticos 
(dicionario, gramática, etc.) 

- Execución: 
* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustarse a modelos e fórmulas propostos para 
cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Expresión do interese en participar e emprender proxectos sociais 
- Narración de conflitos no contorno escolar e busca de solucións 
- Descrición de actividades dentro de proxectos sociais 

- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 
do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a proxectos sociais, situacións de conflito no 

instituto e resolución de conflitos 
- Léxico relativo ás estruturas coloquiais no contorno escolar 
- Os indefinidos (irgend-, viele, einige, etc.) 
- A declinación do artigo demostrativo 
- A n-DekIination 
- O pluscuamperfecto 
- A oración subordinada temporal con nachdem 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Conflitos habituais no contorno escolar 

• Propostas para a resolución de conflitos no contorno escolar 

• Compromisos sociais para axudar os demais 

• Os registros lingüísticos coloquiais no contorno escolar 

• Valoración positiva do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Expresa o seu interese por un compromiso social 

• Expón e fala sobre conflitos habituais no instituto 

• Utiliza fórmulas para solucionar conflitos de forma asertiva e 
construtiva 

• Extrae información global e específica de textos e audicións 

• Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
a páxina web 

• Aprender a aprender: utilización de diferentes estratexias de 
comprensión oral e escrita (selección de información xeral ou 
específica segundo conveña, prestarlle atención aos recursos 
extralingüísticos); listaxes de palabras; a autoavaliación (Das kann 
ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 
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• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a aspectos culturais 
de Alemaña 

 
 
A unidade didáctica 5 
 

Obxectivos • Falar sobre preferencias á hora de residir: tipo de vivenda, lugar, rural 
ou cidade 

• Ler e comprender anuncios de vivendas 

• Solicitar información sobre unha vivenda 

• Falar sobre os proxectos tras a etapa escolar. Ideas de futuro 

• Ser quen de redactar unha carta de solicitude 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario relacionado 
coa descrición de lugares para vivir, o rural ou a cidade) e estruturas 
aprendidas (adverbios en grao comparativo; o Futur I; o Genitiv) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Observar imaxes e asociar a descrición coas audicións 
- Formular hipóteses sobre o contido e/ou o contexto das audicións 

a partir de imaxes 

- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 
requirida e o tipo de texto (global, selectiva, ideas principais e 
secundarias, etc.) 

- Audición e lectura de oracións e palabras 
- Aproveitar coñecementos lingüísticos xa adquiridos para resolver 

dificultades na comprensión (asociar outras linguas, 
coñecementos gramaticais, outras formas verbais, etc.) 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Narración de soños e plans de futuro 
- Expresión de aceptación ou de rexeitamento ante prognósticos de 

futuro 
- Narración de textos ofrecendo traballo e prácticas para a xente 

moza 
- Descripión das vantaxes e desvanxates de vivir independizado ou 

non 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo aos anuncios de vivendas e aos lugares para 

residir 
- Léxico relativo ás opcións tras acabar a etapa escolar 
- Os adxectivos para cualificar os lugares de residencia 
- A comparación cos adverbios oft e häufig 
- O futuro con werden + Infinitiv 
- Expresar ideas de futuro coa estrutura do verbo werden ou unha 

forma verbal en presente 
- O xenitivo con -s 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Adecuar o texto ao destinatario 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 



 
Instituto de Educación Secundaria Arcebispo Xelmírez I 
Departamento de Alemán / Fachschaft Deutsch 
 
Programación didáctica 
Curso 2021-2022 
 
 

 323 

* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Aproveitar o coñecemento de palabras noutras linguas 
* Asociar préstamos doutras linguas 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Narración de soños e plans de futuro 
- Representación de diálogos buscando alugar un cuarto por 

teléfono 
- Expresión de aceptación ou de rexeitamento ante prognósticos de 

futuro 
- Formulación de argumentos e réplicas sobre os seguintes temas: 

independizarse; os pisos compartidos 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo aos anuncios de vivendas e aos lugares para 

residir 
- Léxico relativo ás opcións tras acabar a etapa escolar 
- Os adxectivos para cualificar os lugares de residencia 
- A comparación cos adverbios oft e häufig 
- O futuro con werden + Infinitiv 
- Expresar ideas de futuro coa estrutura do verbo werden ou unha 

forma verbal en presente 
- O xenitivo con -s 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (carta formal 

de solicitude, anuncio, diálogo, etc.) para adaptar a comprensión 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 

requirida e o tipo de texto (global, detallada, básica, puntos 
principais, etc.) 

- Identificar o tema do texto coa axuda de imaxes e elementos 
textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas coñecidas 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
(imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Petición formal por carta para facer prácticas ou traballar 
- Ofrecemento de información sobre o alugueiro de vivendas. 

Anuncios 
- Narración dun diálogo a partir dunha gráfica 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo aos anuncios de vivendas e aos lugares para 

residir 
- Léxico relativo ás opcións tras acabar a etapa escolar 
- Os adxectivos para cualificar os lugares de residencia 
- A comparación cos adverbios oft e häufig 
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- O futuro con werden + Infinitiv 
- Expresar ideas de futuro coa estrutura do verbo werden ou unha 

forma verbal en presente 
- O xenitivo con -s 
- A grafía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar os contidos lingüísticos adquiridos: ver que se sabe do 
tema e que se quere expresar 
* Utilizar axeitadamente os os recursos lingüísticos ou temáticos 
(dicionario, gramática, etc.) 

- Execución: 
* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustarse a modelos e fórmulas propostos para 
cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Formulación de soños e plans de futuro 
- Petición formal por carta para facer prácticas ou traballar 
- Narración dun diálogo a partir dunha gráfica 
- Formulación das vantaxes e das desvantaxes de vivir nun piso 

compartido 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo aos anuncios de vivendas e aos lugares para 

residir 
- Léxico relativo ás opcións tras acabar a etapa escolar 
- Os adxectivos para cualificar os lugares de residencia 
- A comparación cos adverbios oft e häufig 
- O futuro con werden + Infinitiv 
- Expresar ideas de futuro coa estrutura do verbo werden ou unha 

forma verbal en presente 
- O xenitivo con -s 
- A grafía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • O futuro tras a etapa escolar: facer unha carreira universitaria, seguir 
formándose, traballar, intercambios, viaxes, etc. 

• O rexistro lingüístico formal entre adultos 

• Independizarse. Os pisos compartidos 

• Comparación e contraste entre a cultura galega e a de fala alemá, 
favorecendo a valoración crítica da galega e mais a aceptación e o 
respecto pola alemá 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Fala e indica as súas preferencias: vivir no rural ou na cidade 

• Extrae información global e detallada de anuncios de vivendas 

• Formula ideas sobre o futuro ao rematar a etapa escolar 

• Redacta unha carta de solicitude 

• Elabora un diálogo en resposta a un anuncio de vivenda 

• Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Aprender a aprender: traballar gráficas de diálogos; utilización de 
diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (selección de 
información xeral ou específica segundo conveña, prestarlle atención 
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aos recursos extralingüísticos); listaxes de palabras; a autoavaliación 
(Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a aspectos culturais 
de Alemaña 

 
 
A unidade didáctica 6 
 

Obxectivos • Coñecer aspectos interesantes en alemán en formato e estilo 
xornalístico 

• Recoñecer distintos dialectos alemáns 

• Coñecer aspectos culturais alemáns: música e traxes tradicionais 

• Comprender textos humorísticos en alemán 

• Pór en práctica as estratexias de comprensión oral e escrita vistas 
até o de agora 

• Coñecer vocabulario e conceptos novos e sorprendentes dentro do 
contexto alemán 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Observar imaxes e asociar a descrición coas audicións 
- Formular hipóteses sobre o contido e/ou o contexto das audicións 

a partir de imaxes 

- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 
requirida e o tipo de texto (global, selectiva, completar, etc.) 

- Audición e lectura de oracións e palabras 
- Aproveitar coñecementos lingüísticos xa adquiridos para resolver 

dificultades na comprensión (asociar outras linguas, 
coñecementos gramaticais, outras formas verbais, etc.) 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Descrición de situacións, obxectos ou costumes típicos dos países 

de fala alemá 
- Narración de acontecementos habituais e puntuais 
- Intercambio de información, opinións e puntos de vista 
- Expresión do coñecemento e da confirmación 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo á cultura dos países de fala alemá: comidas, 

música, instrumentos, traxes tradicionais, etc. 
- Posta en práctica dos elementos lingüísticos adquiridos 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Adecuar o texto ao destinatario 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
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* Aproveitar o coñecemento de palabras noutras linguas 
* Asociar préstamos doutras linguas 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente 

• Funcións comunicativas: 
- Expresión de suposicións e deducións ante diferentes temas e 

tarefas propostas 
- Expresión de aceptación, gusto ou rexeitamento en relacíon 

cunha canción, argumentando o motivo 
- Lectura en voz alta dun texto utilizando diferentes métodos: en voz 

baixa, só, en grupo, etc. 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo á cultura dos países de fala alemá: comidas, 

música, instrumentos, traxes tradicionais, etc. 
- Posta en práctica dos elementos lingüísticos adquiridos 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados para adaptar a 

comprensión 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión (global, detallada, 

básica, etc.) 
- Identificar o tema do texto coa axuda de imaxes e elementos 

textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas coñecidas 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
(imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de situacións, obxectos ou costumes típicos dos países 

de fala alemá 
- Narración de acontecementos habituais e puntuais 
- Intercambio de información, opinións e puntos de vista 
- Expresión do coñecemento e da confirmación 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo á cultura dos países de fala alemá: comidas, 

música, instrumentos, traxes tradicionais, etc. 
- Posta en práctica dos elementos lingüísticos adquiridos 
- A grafía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar os contidos lingüísticos adquiridos: ver que se sabe do 
tema e que se quere expresar 
* Utilizar axeitadamente os os recursos lingüísticos ou temáticos 
(dicionario, gramática, etc.) 

- Execución: 
* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustarse a modelos e fórmulas propostos para 
cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 

• Funcións comunicativas: 
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- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Descrición de situacións, obxectos ou costumes típicos dos países 

de fala alemá 
- Narración de acontecementos habituais e puntuais 
- Intercambio de información, opinións e puntos de vista 
- Expresión do coñecemento e da confirmación 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo á cultura dos países de fala alemá: comidas, 

música, instrumentos, traxes tradicionais, etc. 
- Posta en práctica dos elementos lingüísticos adquiridos 
- A grafía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Costumes, música tradicional, traxes típicos, comidas e dialectos nos 
países de fala alemá 

• Comparación e contraste entre a cultura galega e a de fala alemá, 
favorecendo a valoración crítica da galega e mais a aceptación e o 
respecto pola alemá 

• Distinción de rexistros 

• Valoración do sentido lúdico da aprendizaxe 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Coñece aspectos novos e interesantes dos países de fala alemá 

• Pon en marcha as estratexias de comprensión que viu até o de agora 

• Coñece datos culturais relativos a dialectos, traxes tradicionais e 
música popular 

• Capta o humor en textos humorísticos 

• Coñece palabras novas e conceptos interesantes 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Aprender a aprender: pór en práctica as estratexias de comprensión 
traballadas até o de agora; listaxes de palabras pouco habituais pero 
interesantes; a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a datos culturais dos 
países de fala alemá; coñecer aspectos novos e palabras pouco 
habituais pero interesantes 

 
 
4.4. A temporalización dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os bloques de cada unidade didáctica especificados no punto 4.3. desenvolven as 
competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que son as recollidas no devandito 
decreto. Para a distribución temporal da materia no segundo curso terase en conta a dificultade 
dos distintos temas a desenvolver. Así, o número de horas dedicadas a cada unidade didáctica 
dependerá do seu nivel de dificultade e mais da resposta do grupo. 

En principio, a distribución das seis unidades didácticas ao longo do curso académico 
farase en función das tres avaliacións previstas: 

• No período correspondente á primeira avaliación impartiranse as unidades didácticas 
1 e 2. 
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• No período correspondente á segunda avaliación impartiranse as unidades didácticas 
3 e 4. 

• No período correspondente á avaliación final impartiranse as unidades didácticas 5 e 
6. 

 
 
4.5. A avaliación 
 
Tendo en conta que a adquisición dunha lingua non é un estudo de temas perfectamente illados, 
senón un sistema progresivo de coñecementos encadeados, o Departamento de Alemán opta 
por un sistema de avaliación continua. 

No comezo do ano académico, os alumnos serán informados do xeito en que van ser 
avaliados. Os alumnos tamén serán informados con regularidade sobre a súa situación verbo da 
propia aprendizaxe e verbo dos obxectivos que se espera acadar.  
 
 
4.5.1. Os criterios de avaliación 
 
Teranse en conta os criterios de avaliación previstos no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo 
cal se estabelece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29), que orientarán a elaboración dos diferentes 
exercicios e probas. 
 
 
4.5.2. Os procedementos e instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe 
 
Os procedementos e instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os estándares de aprendizaxe avaliaranse ao longo do curso mediante a realización de 
varios exercicios e probas orais e escritos. Un exercicio ou unha proba parciais poderán ser 
superados malia suspender os anteriores, porque se entenderá que o alumno acadou o nivel 
esixido cando supere os problemas dos anteriores exercicios ou probas parciais. 

Os diferentes exercicios e probas que se realicen ao longo do curso serán de: 

• Gramática 

• Vocabulario 

• Comprensión lectora 

• Expresión escrita 

• Comprensión oral 

• Expresión oral 
Para o alumnado con necesidades específicas haberá unha adaptación destes 

instrumentos, que consistirá en: 

• Exercicios e probas escritos máis curtos, con preguntas breves, cerradas, claras e 
con vocabulario o máis sinxelo posíbel. En todo caso, cada exercicio ou proba estará 
adaptado ao nivel de estudos do alumno. 

• Unha maior duración e flexibilidade dos exercicios e probas escritos, incluída a 
posibilidade de dividilos en dúas sesións. 

• A posibilidade de completar os exercicios e probras escritos de forma oral cando 
fiquen incompletos. 

Aos exercicios e probas escritos terán acceso exclusivamente os seus autores e mais os 
profesores do Departamento de Alemán. Non se autorizará facer fotocopia destes documentos, 
que serán arquivados no Departamento de Alemán durante cinco anos. En caso de reclamación 
aplicarase o procedemento previsto na normativa vixente. 
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4.5.3. O grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe para superar a materia 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe acredítase coa superación 
dos exercicios ou probas que se realicen ao longo do curso, que dependerá da demostración, 
por parte do alumno, dun nivel de coñecemento suficiente do material didáctico elixido para 
traballar na aula. 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 4.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 4.5.4. (comprensión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 4.5.2. (comprensión 

oral) 

• Bloque 2. Produción de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 4.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 4.5.4. (expresión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 4.5.2. (expresión oral) 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 4.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 4.5.4. (comprensión lectora) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 4.5.2. (comprensión 

lectora) 

• Bloque 4. Produción de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 4.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 4.5.4. (expresión escrita) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 4.5.2. (expresión 

escrita) 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 4.3. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 4.5.4. (gramática e vocabulario) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 4.5.2. (gramática e 

vocabulario) 
 
 
4.5.4. Os criterios de cualificación 
 
O nivel de logro dos obxectivos previstos exprésase en forma numérica, como resultado de dividir 
entre 6 a seguinte suma: 

Nota dos exercicios e probas de gramática 
+  nota dos exercicios e probas de vocabulario 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión lectora 
+ nota dos exercicios e probas de expresión escrita 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión oral 
+ nota dos exercicios e probas de expresión oral 
 Debe terse en conta o seguinte: 

• A nota máxima en cada exercicio ou proba é un 10. 

• Cada unha das seis notas pondera exactamente igual. 

• Para superar a materia en cada trimestre, o alumno terá que conseguir unha nota 
mínima de 5. 
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• Se a nota media tivese centésimas, redondearase á alza a partir de 0,5. 

• A nota final da avaliación ordinaria de xuño calcularase facendo a media das medias 
obtidas polo alumno nos tres trimestres. 

 
 
Segunda lingua estranxeira 
 
No bacharelato é necesario asegurar as bases adquiridas no manexo da lingua alemá e transmitir 
novas estratexias de aprendizaxe acordes co desenvolvemento psicolóxico do alumnado. A 
progresión estabelecida para o 2º curso do bacharelato é máis lenta que a que se estabelece 
para o 1º curso, porque se considera conveniente, por unha banda, unificar os ritmos de 
aprendizaxe e facer fincapé nas estratexias, e, por outra banda, preparar o alumnado que cursa 
a materia de Alemán como lingua estranxeira para as probas de aptitude para o acceso á 
universidade. O obxectivo é que, ao final do bacharelato, o alumnado adquira o nivel B1 (o 
Zertifikatsniveau) do Marco común europeo de referencia para a aprendizaxe, o ensino e a 
avaliación das linguas. 
 
 
4.6. Os contidos 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), dividimos os contidos en cinco bloques: 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais. 

• Bloque 2. Produción de textos orais. 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

• Bloque 4. Produción de textos escritos. 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 
Os contidos de cada bloque son os recollidos no denvandito decreto. 
Cada un destes bloques comprende, para cada conxunto de actividades, os criterios de 

avaliación e mais os estándares de aprendizaxe entre os cales existe unha relación non unívoca 
debido á especial natureza da actividade lingüística. Isto supón que, coa finalidade de avaliar o 
grao de adquisición das diversas competencias necesarias para levar a cabo as accións 
recollidas en cada un dos estándares de aprendizaxe, haberá que aplicar todos os criterios de 
avaliación descritos para a actividade correspondente. Asemade, dos estándares de aprendizaxe 
haberá que derivar os correspondentes contidos competenciais (estratéxicos, socioculturais e 
sociolingüísticos, funcionais, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonolóxicos e ortográficos), 
cuxo grao de consecución se avaliará aplicando os criterios respectivos. 
 
 
4.7. A contribución ao desenvolvemento das competencias clave 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), en cada bloque dos especificados no punto 4.6. e concretados en unidades didácticas no 
punto 4.8. desenvólvense as competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que 
son as recollidas no devandito decreto. 
 A aprendizaxe da lingua alemá como lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento 
das seguintes competencias clave: 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía (CMCT). 

• Competencia dixital (CD). 

• Aprender a aprender (CAA). 

• Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CIEE). 

• Competencias sociais e cívicas (CSC). 
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• Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Dadas as características da materia, a CCL é a competencia a de máis peso e presenza. 
Aquí indícanse unicamente as competencias máis representativas á hora de estabelecer 

os estándares de aprendizaxe evaluables, o cal non significa, obviamente, que queden excluídas 
outras competencias. 

A) Competencia en comunicación lingüística: 
É esta a competencia principal a desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 
A aprendizaxe do alemán ten como obxectivos, non só servir como ferramenta de 
comunicación con outros falantes, senón tamén o acceso á información nun ámbito 
lingüístico maior que o da lingua materna. No plano formativo, ademais, serve para 
ampliar os esquemas lingüísticos mentais do alumno, sentando a base para a 
posterior aprendizaxe doutras linguas estranxeiras. Ambos niveis arriba 
mencionados (o informativo e formativo) desenvólvense paralelamente tamén 
noutras competencias que se mencionan a continuación, como son a CAA, a CSC 
e a CCEC, especialmente. 

B) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Cómpre destacar a relación dos procedementos utilizados na aprendizaxe das 
ciencias e a competencia CMCT (formulación de hipótese, verificación; aplicación 
de fórmulas fixas á sintaxe do idioma e posterior sistematización) coa aprendizaxe 
do alemán. En calquera caso, estabelecer vínculos cos coñecementos adquiridos 
na aprendizaxe doutras materias facilita a aprendizaxe do idioma como unha 
materia máis. As matemáticas, a ciencia e a tecnoloxía forman parte da vida cotiá e 
son necesarias para comprendela. A lectura e a comprensión de datos estatísticos 
e de porcentaxes, por exemplo, son necesarios para comprender conversacións 
diarias. 

C) Competencia dixital: 
Esta competencia está presente en todos os ámbitos e resulta de vital importancia 
na adquisición da lingua estranxeira, dado que abre as portas a un contacto moi real 
e inmediato coa actualidade e a cultura dos países xermanófonos. Por outra banda, 
a rede acumula moitos recursos específicos para a aprendizaxe das linguas 
estranxeiras. Familiarizar o alumnado con todos estes recursos é esencial para 
garantir a súa autonomía á hora de afrontar a aprendizaxe para toda a vida que 
supón a aprendizaxe de linguas estranxeiras e mais a autoavaliación necesaria para 
o seu progreso. 

D) Aprender a aprender: 
É sen dúbida esta una das competencias máis importantes a desenvolver por parte 
do alumnado na súa aprendizaxe da lingua alemá. Por unha banda é imprescindíbel 
sentar as bases para unha posterior aprendizaxe autónoma, dado que o alumno 
pode e debe seguir ampliando coñecementos no futuro, sen mediación dun docente, 
cando conclúa os seus estudos de forma oficial. Por outra banda, as ferramentas 
de autoaprendizaje adquiridas son reutilizábeis na adquisición doutros 
coñecementos. Ademais, o coñecemento dunha lingua estranxeira posibilita o 
acceso a un espectro maior de coñecemento sen intermediarios. 

E) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Algo tan natural como pór en contacto un alumno galego de 12 anos con outro 
xermanófono a 2.000 quilómetros de distancia era hai poucos anos unha grande 
empresa. A aprendizaxe do alemán é unha ferramenta para espertar e satisfacer a 
curiosidade, achegando o que antes era inaccesíbel, ou accesíbel en peores 
condicións. 

F) Competencias sociais e cívicas: 
Grazas á aprendizaxe do alemán, o alumno debe e pode ampliar a súa visión do 
mundo, posto que a capacidade para pensar lingüísticamente doutra forma, así 
como para acceder directamente a outras convencións sociais, subliñan a variedade 
do mundo e as súas relacións, facilitando a empatía con outros individuos. 

G) Conciencia e expresións culturais: 
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Resaltar a proximidade entre diferentes falantes e nacionalidades, desmantelar 
clixés e colocar estereotipos nun segundo plano, é necesario para aprender sen 
impedimentos a lingua alemá. Simultaneamente, a aprendizaxe da lingua posibilita 
este mesmo proceso, sendo a cultura e as súas diferentes manifestacións, 
argumento frecuente para explicar non só as tradicións e as convencións dos países 
de fala alemá, senón moitas das características que definen o idioma. Como 
elemento motivador, a aprendizaxe do idioma posibilita o acceso a expresións 
culturais –cine en versión orixinal, música, cultura urbana, historia e arte, 
actualidade– que doutra forma non serían accesíbeis. 

 
 
4.8. A programación didáctica específica por unidades 
 
O material didáctico elixido para traballar na aula é geni@l klick. B1, da editorial Klett-
Langenscheidt, que se compón dun libro do curso, un libro de traballo e dous discos compactos 
con diálogos, textos de comprensión oral e cancións. Este material atense ás disposicións 
vixentes e está deseñado para ser utilizado na educación secundaria obrigatoria, polo que ten 
en conta as características e as capacidades do alumnado. O curso propón actividades 
adaptadas aos intereses, ás experiencias e mais ás ambicións do alumnado. Traballaranse as 
leccións 7 a 12 (unidades didácticas 1 a 6). 
 geni@l klick. B1 desenvolve un enfoque didáctico baseado sobre a comunicación e a 
adquisición da competencia comunicativa a través das súas subcompetencias (gramatical, 
discursiva, estratéxica e sociocultural), e considera que a capacidade de comunicarse nunha 
lingua estranxeira é unha necesidade na sociedade contemporánea. Fomenta, de maneira 
dinámica e participativa, todos os aspectos necesarios para o ensino e a aprendizaxe dunha 
lingua estranxeira. É dicir, os usos e as formas de comunicación, a reflexión sobre a lingua e a 
súa aprendizaxe (lingua oral, lingua escrita, gramática, ortografía, léxico e fonética) e sobre os 
seus aspectos socioculturais. Dáselle valor ao desenvolvemento da autonomía na aprendizaxe 
como medio para implicar o alumno. Promóvese a utilización de estratexias de aprendizaxe, 
deixando que o alumno seleccione as máis axeitadas ao seu propio estilo. 

Outros materiais didácticos que se poderán utilizar durante o curso son: 
A) Lecturas complementarias no marco das actuacións do instituto destinadas ao 

fomento da lectura: Utilizaranse fragmentos fotocopiados de textos que poidan servir 
como punto de partida para a consolidación da comprensión lectora e da expresión 
oral e escrita. A lectura e a posterior discusión sobre estes textos escritos servirán 
para acadar os devanditos obxectivos. 

B) Cine: Está prevista a proxección dunha ou varias películas en alemán. Traballarase 
con didactizacións que permitan aproveitar ao máximo os aspectos lingüísticos das 
obras. 

C) Música: Traballarase na clase con música de grupos que cantan en alemán (Die 
Prinzen, Rammstein, Die Toten Hosen, Xavier Naidoo, etc.) coa finalidade de 
fomentar sobre todo a destreza da comprensión oral. Elixiranse aquelas cancións 
que permitan a realización de múltiples exercicios gramaticais e creativos e que 
estimulen a motivación da clase. 

D) Tecnoloxías da información e da comunicación: Procurarase a realización de 
exercicios individuais e en grupo na aula de informática. Trátase de que o alumnado 
aprenda a navegar por páxinas da internet redactadas en lingua alemá e de que 
seleccione só aquelas informacións que considere importantes para a realización 
das súas tarefas, que consistirán, por exemplo, na busca de notas de prensa actuais 
e a contestación por escrito a preguntas relacionadas cos textos. 

 
 
A unidade didáctica 1 
 

Obxectivos • Ser quen de describir un cadro e interpretalo 

• Utilizar argumentos e contraargumentos 
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• Falar e opinar sobre a arte e o que non é arte 

• Ser quen de describir obxectos 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario para 
describir cadros e imaxes, materiais e calidades de obxectos) e 
estruturas aprendidas (o Partizip I, a oración subordinada con bevor, 
o adxectivo sen artigo) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Observar imaxes (fotos e cadros) e asociar a descrición coas 

audicións 
- Solicitar aclaración sobre as dificultades léxicas do texto 
- Formular hipóteses sobre o contido e/ou o contexto das audicións 

a partir de elementos paralingüísticos (imaxes, xestos, expresións 
faciais, etc.) 

- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 
requirida e o tipo de texto (global, selectiva, ideas principais e 
secundarias, etc.) 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Descricións de cadros e de imaxes, localización de obxectos 

neles, actividades representadas, calidades físicas abstractas 

- Expresión da opinión persoal 
- Petición e ofrecemento de información, opinións e puntos de vista 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo á arte e aos tipos de materiais, adxectivos para 

describir calidades ou formas materiais 
- Léxico para manifestar sentimentos (repaso) 
- O Partizip I 
- A oración subordinada temporal: bevor 
- A declinación do adxectivo sen artigo diante dun substantivo 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Adecuar o texto ao destinatario 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións faciais, posturas, etc.) 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Descricións de cadros e de imaxes, localización de obxectos 

neles, actividades representadas, calidades físicas abstractas 

- Expresión da opinión persoal 
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- Petición e ofrecemento de información, opinións e puntos de vista 
- Representación dun diálogo escrito nun grupo pequeno a partir da 

imaxe dun cadro 
- Proxecto: “A arte na nosa cidade”. Exposición oral nun grupo 

pequeno con imaxes de exposicións de arte 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo á arte e aos tipos de materiais, adxectivos para 

describir calidades ou formas materiais 
- Léxico para manifestar sentimentos (repaso) 
- O Partizip I 
- A oración subordinada temporal: bevor 
- A declinación do adxectivo sen artigo diante dun substantivo 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilizar a información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (descritivo, 

narrativo, foro da internet, collage de palabras, Wörterschlange, 
cómic na internet, etc.) para adaptar a comprensión 

- Observar imaxes (fotos e cadros) e asociar a descrición coas 
audicións 

- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 
requirida e o tipo de texto (global, detallada, básica, puntos 
principais, etc.) 

- Identificar o tema do texto coa axuda de imaxes e elementos 
textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas coñecidas 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
(imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Descricións de cadros e de imaxes, localización de obxectos 

neles, actividades representadas, calidades físicas abstractas 

- Organización creativa do discurso con diferentes formatos: xogos 
de palabras, collage, etc. 

- Petición e ofrecemento de opinións, puntos de vista e descricións 
- Expresión da aprobación, a aceptación e o rexeitamento 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo á arte e aos tipos de materiais, adxectivos para 

describir calidades ou formas materiais 
- Léxico para manifestar sentimentos (repaso) 
- O Partizip I 
- A oración subordinada temporal: bevor 
- A declinación do adxectivo sen artigo diante dun substantivo 
- A grafía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar os contidos lingüísticos adquiridos: ver que se sabe do 
tema e que se quere expresar 
* Utilizar axeitadamente os os recursos lingüísticos ou temáticos 
(dicionario, gramática, etc.) 

- Execución: 
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* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustarse a modelos e fórmulas propostos para 
cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Petición e ofrecemento de opinións, puntos de vista e descricións 
- Formulación de argumentos 
- Expresión da aprobación, da aceptación ou do rexeitamento 
- Proxecto: “A arte na nosa cidade”. Exposición oral nun grupo 

pequeno con imaxes de exposicións de arte 
- Representación dun diálogo escrito nun grupo pequeno a partir da 

imaxe dun cadro 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo á arte e aos tipos de materiais, adxectivos para 

describir calidades ou formas materiais 
- Léxico para manifestar sentimentos (repaso) 
- O Partizip I 
- A oración subordinada temporal: bevor 
- A declinación do adxectivo sen artigo diante dun substantivo 
- A grafía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Valoración e comparación de diferentes manifestacións artísticas 

• Valoración e crítica construtiva sobre a natureza da arte 

• A linguaxe non verbal a través das imexes 

• A apreciación da arte 

• Valoración positiva do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Describe un cadro ou unha imaxe e mais obxectos 

• Opina sobre a arte 

• Argumenta sobre que considera arte 

• Extrae información global e específica de textos e audicións 

• Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
foros na internet e deseño de cómics por computador 

• Aprender a aprender: completar regras gramaticais; traballar con 
parellas de antónimos (Lernzieharmonika); utilización de diferentes 
estratexias de comprensión oral e escrita (selección de información 
xeral ou específica segundo conveña, prestarlle atención aos 
recursos extralingüísticos); listaxes de palabras; a autoavaliación 
(Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: a valoración da arte dentro da 
cultura alemá; semellanzas e diferenzas coa galega 

 
 
A unidade didáctica 2 
 

Obxectivos • Falar sobre experiencias durante unha viaxe 

• Facerse comprender no contexto dunha viaxe e das vacacións 
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• Solucionar problemas e dificultades durante unha viaxe 

• Facer peticións formais 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario relacionado 
coas viaxes e as vacacións) e estruturas aprendidas (verbos con 
preposición e adverbios pronominais darauf, daran, etc.; o uso do 
Konjunktiv II como petición formal; as oracións de relativo con 
preposicións) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Observar imaxes e asociar con audicións sobre viaxes 
- Solicitar aclaración sobre as dificultades léxicas do texto 
- Formular hipóteses sobre o contido e/ou o contexto das audicións 

a partir de imaxes 

- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 
requirida e o tipo de texto (global, selectiva, ideas principais e 
secundarias, etc.) 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais durante as viaxes 
- Petición e ofrecemento de información, opinións e axuda 
- Descricións de viaxes e formas de viaxar 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación durante as 

viaxes 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo ao transporte, ás viaxes e ás vacacións 
- Léxico e estruturas para pedir ou dar información e axuda 
- Os verbos preposicionais con acusativo e dativo 
- Os adverbios preposicionais darauf, auf wen, davon, von wem, 

etc. 
- Preguntar por cousas e persoas utilizando verbos e adverbios 

preposicionais 
- As oracións de relativo con preposición 
- O uso do Konjunktiv II para pedir de maneira cortés e educada 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Adecuar o texto ao destinatario e ao contexto 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, 
expresións faciais, posturas, etc.) 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais durante as viaxes 
- Petición e ofrecemento de información, opinións e axuda 
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- Descricións de viaxes e formas de viaxar 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación durante as 

viaxes 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo ao transporte, ás viaxes e ás vacacións 
- Léxico e estruturas para pedir ou dar información e axuda 
- Os verbos preposicionais con acusativo e dativo 
- Os adverbios preposicionais darauf, auf wen, davon, von wem, 

etc. 
- Preguntar por cousas e persoas utilizando verbos e adverbios 

preposicionais 
- As oracións de relativo con preposición 
- O uso do Konjunktiv II para pedir de maneira cortés e educada 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (test, narrativo, 

blog de viaxes, diálogos, informativo, anuncios, mensaxe de 
correo electrónico, etc.) para adaptar a comprensión 

- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 
requirida e o tipo de texto (global, detallada, básica, puntos 
principais, etc.) 

- Identificar o tema do texto coa axuda de imaxes e elementos 
textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas coñecidas 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
(imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais durante as viaxes 
- Descricións de viaxes e formas de viaxar 
- Narración de viaxes e acontecementos durante as viaxes 
- Expresión cortés solicitando información e axuda 
- Proxecto: “Publicidade da nosa cidade”. Descrición breve oral de 

lugares interesantes da cidade 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo ao transporte, ás viaxes e ás vacacións 
- Léxico e estruturas para pedir ou dar información e axuda 
- Os verbos preposicionais con acusativo e dativo 
- Os adverbios preposicionais darauf, auf wen, davon, von wem, 

etc. 
- Preguntar por cousas e persoas utilizando verbos e adverbios 

preposicionais 
- As oracións de relativo con preposición 
- O uso do Konjunktiv II para pedir de maneira cortés e educada 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar os contidos lingüísticos adquiridos: ver que se sabe do 
tema e que se quere expresar 
* Utilizar axeitadamente os os recursos lingüísticos ou temáticos 
(dicionario, gramática, etc.) 

- Execución: 
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* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustarse a modelos e fórmulas propostos para 
cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais durante as viaxes 
- Expresión das ventaxas e das desventaxas nas distintas formas 

de viaxar habituais entre a xente moza: campos de traballo e 
Interrail 

- Proxecto: “Publicidade da nosa cidade”. Descrición breve oral de 
lugares interesantes da cidade 

- Expresión de desexos relacionados coas viaxes 
- Narración de acontecementos nunha viaxe seguindo un modelo 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo ao transporte, ás viaxes e ás vacacións 
- Léxico e estruturas para pedir ou dar información e axuda 
- Os verbos preposicionais con acusativo e dativo 
- Os adverbios preposicionais darauf, auf wen, davon, von wem, 

etc. 
- Preguntar por cousas e persoas utilizando verbos e adverbios 

preposicionais 
- As oracións de relativo con preposición 
- O uso do Konjunktiv II para pedir de maneira cortés e educada 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Valoración da importancia de viaxar 

• Comparación e contraste entre a cultura galega e a do país a onde se 
vai viaxar 

• Formas de cortesía 

• Comparación de distintas formas de viaxar 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Fala e expón experiencias xurdidas durante unha viaxe 

• Faise entender e comunícase nunha viaxe 

• Soluciona pequenos prolemas que xorden nas viaxes 

• Fai peticións formais 

• Extrae información global e específica de textos e audicións 

• Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
o correo electrónico, os anuncios na internet, o blog 

• Aprender a aprender: traballar con tarxetas para memorizar mellor; 
utilización de diferentes estratexias de comprensión oral e escrita 
(selección de información xeral ou específica segundo conveña, 
prestarlle atención aos recursos extralingüísticos); listaxes de 
palabras; a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno; 
aspectos sociais dos países visitados 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a aspectos culturais 
dos países de fala alemá e doutros países visitados; semellanzas e 
diferenzas coa cultura galega 
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A unidade didáctica 3 
 

Obxectivos • Reflexionar sobre cambios ocorridos entre ontre e hoxe 

• Ser quen de contar que cambiou na propia vida 

• Coñecer e comprender feitos históricos de Alemaña: a división do 
país e a caída do muro 

• Comprender de forma global un texto histórico e outro literario 
ambientados nesa época 

• Presentar de forma sinxela un resumo dos acontecementos históricos 
máis importantes desa época 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario relacionado 
con datos históricos) e estruturas aprendidas (os verbos en 
Präteritum, a oración subordinada con als, a pasiva en pasado, a 
formación de palabras: a sustantivación) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilizar información previa sobre o tema (historia recente de 

Alemaña tras a Segunda Guerra Mundial) 
- Observar imaxes e asocialas coas audicións 
- Formular hipóteses sobre o contido e/ou o contexto das audicións 

a partir de imaxes 

- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 
requirida e o tipo de texto (global, selectiva, ideas principais e 
secundarias, etc.) 

- Aproveitar coñecementos lingüísticos xa adquiridos para resolver 
dificultades na comprensión (asociar outras linguas, 
coñecementos gramaticais, outras formas verbais, etc.) 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de actividades, gustos e costumes da infancia e 

comparación cos actuais 
- Narracións de acontecemeentos importantes persoais e da 

historia recente de Alemaña 
- Presentacións sobre temas históricos: “Desde a construción do 

muro até a súa caída” 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a datos e feitos históricos (construción e caída do 

muro) 
- A oración subordinada temporal con als en pasado 
- A pasiva en pasado 
- A formación de palabras 
- A lectura dos anos 
- A entoación e o ritmo 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Adecuar o texto ao destinatario 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir un termo ou unha expresión 
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- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de actividades, gustos e costumes da infancia e 

comparación cos actuais 
- Narracións de acontecementos importantes persoais e da historia 

recente de Alemaña 
- Presentación oral dun tema preparado 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a datos e feitos históricos (construción e caída do 

muro) 
- A oración subordinada temporal con als en pasado 
- A pasiva en pasado 
- A formación de palabras 
- A lectura dos anos 
- A entoación e o ritmo 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Mobilizar a información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 

(historia recente de Alemaña tras a Segunda Guerra Mundial) 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (narrativo, 

extracto literario, foro da internet, etc.) para adaptar a 
comprensión 

- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 
requirida e o tipo de texto (global, detallada, básica, puntos 
principais, etc.) 

- Identificar o tema do texto coa axuda de imaxes e elementos 
textuais, utilizando coñecementos previos ou polo contexto 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
(imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

- Inferir e formular hipóteses sobre significados a partir da 
comprensión de elementos significativos, explicacións, sinónimos, 
definicións, etc. 

• Funcións comunicativas: 
- Narración de acontecementos da historia recente de Alemaña: a 

caída do muro e a reunificación 
- Narración de acontecementos persoais ocorridos no pasado e 

descrición de estados e situacións presentes 
- Narración dunha historia (“Mauerblümchen”) ambientada na 

época da caída do muro de Berlín (extracto literario) 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a datos e feitos históricos (construción e caída do 

muro) 
- A oración subordinada temporal con als en pasado 
- A pasiva en pasado 
- A formación de palabras 
- A lectura dos anos 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar os contidos lingüísticos adquiridos: ver que se sabe do 
tema e que se quere expresar 
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* Utilizar axeitadamente os os recursos lingüísticos ou temáticos 
(dicionario, gramática, etc.) 

- Execución: 
* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustarse a modelos e fórmulas propostos para 
cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 

• Funcións comunicativas: 
- Narración de acontecementos persoais ocorridos no pasado e 

descrición de estados e situacións presentes 
- Redacción dun tema preparado seguindo os procesos axeitados 

(introdución, desenvolvemento e conclusión) e estruturas modelo 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a datos e feitos históricos (construción e caída do 

muro) 
- A oración subordinada temporal con als en pasado 
- A pasiva en pasado 
- A formación de palabras 
- A lectura dos anos 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Comparación e contraste persoal e de mozos alemáns sobre como 
eran antes e como son agora 

• Coñecer e valorar aspectos da historia recente de Alemaña 

• Os rexistros lingüísticos desa época 

• Valoración positiva do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Reflexiona sobre cambios ocorridos entre o pasado e hoxe 

• Conta que camboiu na súa vida e no seu contorno 

• Coñece e comprende feitos históricos de Alemaña 

• Extrae información global e específica dun texto histórico e outro 
narrativo 

• Presenta de forma sinxela un resumo dos acontecementos históricos 
de Alemaña traballados 

• Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía: lectura de anos e cifras 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
foros na internet, o blog e o correo electrónico 

• Aprender a aprender: coñecer a formación de palabras, elaboración 
de mindmaps; utilización de diferentes estratexias de comprensión 
oral e escrita (selección de información xeral ou específica segundo 
conveña, prestarlle atención aos recursos extralingüísticos); listaxes 
de palabras; táboas de verbos; a autoavaliación (Das kann ich) e o 
uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a aspectos culturais 
e históricos de Alemaña 

 
 
A unidade didáctica 4 
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Obxectivos • Explicar posíbeis compromisos persoais (proxectos, labor social, etc.) 

• Ser quen de falar sobre problemas e conflitos habituais dentro do 
contexto escolar 

• Utilizar fórmulas asertivas e construtivas para a resolución dos 
conflitos 

• Coñecer diferentes proxectos e programas de compromiso social 

• Extraer de forma global e específica información de distintos tipos de 
textos e audicións 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario relacionado 
co compromiso e o labor social, resolución de conflitos no centro 
escolar) e estruturas aprendidas (os indefinidos; o artigo 
demostrativo; a n-Deklination; o pluscuamperfecto; a oración 
subordinada con nachdem) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (narrativo, foro 

da internet, etc.) para adaptar a comprensión 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión: global, detallada, 

básica, puntos principais 
- Identificar o tema do texto coa axuda de imaxes e elementos 

textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas coñecidas 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
dados (imaxes, palabras, etc.) 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Narración de situacións en que a xente precisa a axuda dos 

demais 
- Narración dun conflito e a súa resolución positiva 
- Descrición de actividades dentro de proxectos sociais 

- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 
do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a proxectos sociais, situacións de conflito no 

instituto e resolución de conflitos 
- Léxico relativo ás estruturas coloquiais no contorno escolar 
- Os indefinidos (irgend-, viele, einige, etc.) 
- A declinación do artigo demostrativo 
- A n-DekIination 
- O pluscuamperfecto 
- A oración subordinada temporal con nachdem 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 
- * Mobilizar contidos lingüísticos xa adquiridos: repasar o que se 

sabe do tema e que se quere expresar 
* Utilizar axeitadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso 
dun dicionario ou dunha gramática, etc. 
* Elaborar textos breves con anotacións importantes (Spickzettel) 
para lembrar e ordenar datos que se queren expresar 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 
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- Lingüísticos: 
* Modificar palabras de significado parecido 
* Definir un termo ou unha expresión 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Expresión de suxestións para comprometerse socialmente 
- Representación en parellas de diálogos sobre conflitos no 

contorno escolar e a súa resolución 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a proxectos sociais, situacións de conflito no 

instituto e resolución de conflitos 
- Léxico relativo ás estruturas coloquiais no contorno escolar 
- Os indefinidos (irgend-, viele, einige, etc.) 
- A declinación do artigo demostrativo 
- A n-DekIination 
- O pluscuamperfecto 
- A oración subordinada temporal con nachdem 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (informativo, 

diálogos, páxina web) para adaptar a comprensión 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión: global, detallada, 

básica, palabras clave 
- Identificar o tema do texto coa axuda de imaxes e elementos 

textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas ou situacións coñecidas 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
dados (imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Narración de situacións en que a xente precisa a axuda dos 

demais 
- Narración de conflitos no contorno escolar e busca de solucións 
- Descrición de actividades dentro de proxectos sociais 

- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 
do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a proxectos sociais, situacións de conflito no 

instituto e resolución de conflitos 
- Léxico relativo ás estruturas coloquiais no contorno escolar 
- Os indefinidos (irgend-, viele, einige, etc.) 
- A declinación do artigo demostrativo 
- A n-DekIination 
- O pluscuamperfecto 
- A oración subordinada temporal con nachdem 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
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- Planificación: 
* Mobilizar os contidos lingüísticos adquiridos: ver que se sabe do 
tema e que se quere expresar 
* Utilizar axeitadamente os os recursos lingüísticos ou temáticos 
(dicionario, gramática, etc.) 

- Execución: 
* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustarse a modelos e fórmulas propostos para 
cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Expresión do interese en participar e emprender proxectos sociais 
- Narración de conflitos no contorno escolar e busca de solucións 
- Descrición de actividades dentro de proxectos sociais 

- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 
do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo a proxectos sociais, situacións de conflito no 

instituto e resolución de conflitos 
- Léxico relativo ás estruturas coloquiais no contorno escolar 
- Os indefinidos (irgend-, viele, einige, etc.) 
- A declinación do artigo demostrativo 
- A n-DekIination 
- O pluscuamperfecto 
- A oración subordinada temporal con nachdem 
- A ortografía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Conflitos habituais no contorno escolar 

• Propostas para a resolución de conflitos no contorno escolar 

• Compromisos sociais para axudar os demais 

• Os registros lingüísticos coloquiais no contorno escolar 

• Valoración positiva do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Expresa o seu interese por un compromiso social 

• Expón e fala sobre conflitos habituais no instituto 

• Utiliza fórmulas para solucionar conflitos de forma asertiva e 
construtiva 

• Extrae información global e específica de textos e audicións 

• Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Competencia dixital: o uso das novas tecnoloxías para comunicarse: 
a páxina web 

• Aprender a aprender: utilización de diferentes estratexias de 
comprensión oral e escrita (selección de información xeral ou 
específica segundo conveña, prestarlle atención aos recursos 
extralingüísticos); listaxes de palabras; a autoavaliación (Das kann 
ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a aspectos culturais 
de Alemaña 
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A unidade didáctica 5 
 

Obxectivos • Falar sobre preferencias á hora de residir: tipo de vivenda, lugar, rural 
ou cidade 

• Ler e comprender anuncios de vivendas 

• Solicitar información sobre unha vivenda 

• Falar sobre os proxectos tras a etapa escolar. Ideas de futuro 

• Ser quen de redactar unha carta de solicitude 

• Incorporar nas súas producións léxico novo (vocabulario relacionado 
coa descrición de lugares para vivir, o rural ou a cidade) e estruturas 
aprendidas (adverbios en grao comparativo; o Futur I; o Genitiv) 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Observar imaxes e asociar a descrición coas audicións 
- Formular hipóteses sobre o contido e/ou o contexto das audicións 

a partir de imaxes 

- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 
requirida e o tipo de texto (global, selectiva, ideas principais e 
secundarias, etc.) 

- Audición e lectura de oracións e palabras 
- Aproveitar coñecementos lingüísticos xa adquiridos para resolver 

dificultades na comprensión (asociar outras linguas, 
coñecementos gramaticais, outras formas verbais, etc.) 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Narración de soños e plans de futuro 
- Expresión de aceptación ou de rexeitamento ante prognósticos de 

futuro 
- Narración de textos ofrecendo traballo e prácticas para a xente 

moza 
- Descripión das vantaxes e desvanxates de vivir independizado ou 

non 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo aos anuncios de vivendas e aos lugares para 

residir 
- Léxico relativo ás opcións tras acabar a etapa escolar 
- Os adxectivos para cualificar os lugares de residencia 
- A comparación cos adverbios oft e häufig 
- O futuro con werden + Infinitiv 
- Expresar ideas de futuro coa estrutura do verbo werden ou unha 

forma verbal en presente 
- O xenitivo con -s 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Adecuar o texto ao destinatario 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Aproveitar o coñecemento de palabras noutras linguas 
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* Asociar préstamos doutras linguas 
- Paralingüísticos e paratextuais: 

* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Narración de soños e plans de futuro 
- Representación de diálogos buscando alugar un cuarto por 

teléfono 
- Expresión de aceptación ou de rexeitamento ante prognósticos de 

futuro 
- Formulación de argumentos e réplicas sobre os seguintes temas: 

independizarse; os pisos compartidos 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo aos anuncios de vivendas e aos lugares para 

residir 
- Léxico relativo ás opcións tras acabar a etapa escolar 
- Os adxectivos para cualificar os lugares de residencia 
- A comparación cos adverbios oft e häufig 
- O futuro con werden + Infinitiv 
- Expresar ideas de futuro coa estrutura do verbo werden ou unha 

forma verbal en presente 
- O xenitivo con -s 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados (carta formal 

de solicitude, anuncio, diálogo, etc.) para adaptar a comprensión 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 

requirida e o tipo de texto (global, detallada, básica, puntos 
principais, etc.) 

- Identificar o tema do texto coa axuda de imaxes e elementos 
textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas coñecidas 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
(imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Petición formal por carta para facer prácticas ou traballar 
- Ofrecemento de información sobre o alugueiro de vivendas. 

Anuncios 
- Narración dun diálogo a partir dunha gráfica 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo aos anuncios de vivendas e aos lugares para 

residir 
- Léxico relativo ás opcións tras acabar a etapa escolar 
- Os adxectivos para cualificar os lugares de residencia 
- A comparación cos adverbios oft e häufig 
- O futuro con werden + Infinitiv 
- Expresar ideas de futuro coa estrutura do verbo werden ou unha 

forma verbal en presente 
- O xenitivo con -s 
- A grafía e os signos de puntuación 
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Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar os contidos lingüísticos adquiridos: ver que se sabe do 
tema e que se quere expresar 
* Utilizar axeitadamente os os recursos lingüísticos ou temáticos 
(dicionario, gramática, etc.) 

- Execución: 
* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustarse a modelos e fórmulas propostos para 
cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Formulación de soños e plans de futuro 
- Petición formal por carta para facer prácticas ou traballar 
- Narración dun diálogo a partir dunha gráfica 
- Formulación das vantaxes e das desvantaxes de vivir nun piso 

compartido 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo aos anuncios de vivendas e aos lugares para 

residir 
- Léxico relativo ás opcións tras acabar a etapa escolar 
- Os adxectivos para cualificar os lugares de residencia 
- A comparación cos adverbios oft e häufig 
- O futuro con werden + Infinitiv 
- Expresar ideas de futuro coa estrutura do verbo werden ou unha 

forma verbal en presente 
- O xenitivo con -s 
- A grafía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • O futuro tras a etapa escolar: facer unha carreira universitaria, seguir 
formándose, traballar, intercambios, viaxes, etc. 

• O rexistro lingüístico formal entre adultos 

• Independizarse. Os pisos compartidos 

• Comparación e contraste entre a cultura galega e a de fala alemá, 
favorecendo a valoración crítica da galega e mais a aceptación e o 
respecto pola alemá 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Fala e indica as súas preferencias: vivir no rural ou na cidade 

• Extrae información global e detallada de anuncios de vivendas 

• Formula ideas sobre o futuro ao rematar a etapa escolar 

• Redacta unha carta de solicitude 

• Elabora un diálogo en resposta a un anuncio de vivenda 

• Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos 
adquiridos 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Aprender a aprender: traballar gráficas de diálogos; utilización de 
diferentes estratexias de comprensión oral e escrita (selección de 
información xeral ou específica segundo conveña, prestarlle atención 
aos recursos extralingüísticos); listaxes de palabras; a autoavaliación 
(Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 
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• Conciencia e expresións culturais: achegamento a aspectos culturais 
de Alemaña 

 
 
A unidade didáctica 6 
 

Obxectivos • Coñecer aspectos interesantes en alemán en formato e estilo 
xornalístico 

• Recoñecer distintos dialectos alemáns 

• Coñecer aspectos culturais alemáns: música e traxes tradicionais 

• Comprender textos humorísticos en alemán 

• Pór en práctica as estratexias de comprensión oral e escrita vistas 
até o de agora 

• Coñecer vocabulario e conceptos novos e sorprendentes dentro do 
contexto alemán 

Contidos Bloque 1 • Estratexias de comprensión: 
- Observar imaxes e asociar a descrición coas audicións 
- Formular hipóteses sobre o contido e/ou o contexto das audicións 

a partir de imaxes 

- Utilizar diferentes estratexias de comprensión segundo a tarefa 
requirida e o tipo de texto (global, selectiva, completar, etc.) 

- Audición e lectura de oracións e palabras 
- Aproveitar coñecementos lingüísticos xa adquiridos para resolver 

dificultades na comprensión (asociar outras linguas, 
coñecementos gramaticais, outras formas verbais, etc.) 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Descrición de situacións, obxectos ou costumes típicos dos países 

de fala alemá 
- Narración de acontecementos habituais e puntuais 
- Intercambio de información, opinións e puntos de vista 
- Expresión do coñecemento e da confirmación 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo á cultura dos países de fala alemá: comidas, 

música, instrumentos, traxes tradicionais, etc. 
- Posta en práctica dos elementos lingüísticos adquiridos 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 2 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Concibir a mensaxe con claridade 
* Adecuar o texto ao destinatario 

- Execución: 
* Expresar mensaxes sinxelas axustándose a modelos e fórmulas 
previamente dados 
* Sacar o máximo proveito dos coñecementos previos 
* Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais: 

- Lingüísticos: 
* Aproveitar o coñecemento de palabras noutras linguas 
* Asociar préstamos doutras linguas 

- Paralingüísticos e paratextuais: 
* Pedir axuda 
* Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado 
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* Usar a linguaxe corporal culturalmente pertinente 

• Funcións comunicativas: 
- Expresión de suposicións e deducións ante diferentes temas e 

tarefas propostas 
- Expresión de aceptación, gusto ou rexeitamento en relacíon 

cunha canción, argumentando o motivo 
- Lectura en voz alta dun texto utilizando diferentes métodos: en voz 

baixa, só, en grupo, etc. 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo á cultura dos países de fala alemá: comidas, 

música, instrumentos, traxes tradicionais, etc. 
- Posta en práctica dos elementos lingüísticos adquiridos 
- A entoación e a pronuncia 

Bloque 3 • Estratexias de comprensión: 
- Identificar os diferentes tipos de texto presentados para adaptar a 

comprensión 
- Utilizar diferentes estratexias de comprensión (global, detallada, 

básica, etc.) 
- Identificar o tema do texto coa axuda de imaxes e elementos 

textuais, utilizando coñecementos previos ou por comparación 
con outras linguas coñecidas 

- Formular hipóteses sobre o contido a partir de elementos previos 
(imaxes, palabras, etc.) 

- Reformular as hipóteses elaboradas a partir da comprensión de 
novos elementos 

• Funcións comunicativas: 
- Descrición de situacións, obxectos ou costumes típicos dos países 

de fala alemá 
- Narración de acontecementos habituais e puntuais 
- Intercambio de información, opinións e puntos de vista 
- Expresión do coñecemento e da confirmación 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo á cultura dos países de fala alemá: comidas, 

música, instrumentos, traxes tradicionais, etc. 
- Posta en práctica dos elementos lingüísticos adquiridos 
- A grafía e os signos de puntuación 

Bloque 4 • Estratexias de produción: 
- Planificación: 

* Mobilizar os contidos lingüísticos adquiridos: ver que se sabe do 
tema e que se quere expresar 
* Utilizar axeitadamente os os recursos lingüísticos ou temáticos 
(dicionario, gramática, etc.) 

- Execución: 
* Expresar mensaxes con claridade e coherencia estruturándoas 
axeitadamente e axustarse a modelos e fórmulas propostos para 
cada tipo de texto 
* Aproveitar e utilizar os coñecementos previos 

• Funcións comunicativas: 
- Xestión das relacións persoais e sociais 
- Descrición de situacións, obxectos ou costumes típicos dos países 

de fala alemá 
- Narración de acontecementos habituais e puntuais 
- Intercambio de información, opinións e puntos de vista 
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- Expresión do coñecemento e da confirmación 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización 

do discurso 

• Estruturas sintáctico-discursivas: 
- Léxico relativo á cultura dos países de fala alemá: comidas, 

música, instrumentos, traxes tradicionais, etc. 
- Posta en práctica dos elementos lingüísticos adquiridos 
- A grafía e os signos de puntuación 

Bloque 5 • Costumes, música tradicional, traxes típicos, comidas e dialectos nos 
países de fala alemá 

• Comparación e contraste entre a cultura galega e a de fala alemá, 
favorecendo a valoración crítica da galega e mais a aceptación e o 
respecto pola alemá 

• Distinción de rexistros 

• Valoración do sentido lúdico da aprendizaxe 

• Valoración do traballo nun grupo pequeno 

Estándares de 
aprendizaxe 

• Coñece aspectos novos e interesantes dos países de fala alemá 

• Pon en marcha as estratexias de comprensión que viu até o de agora 

• Coñece datos culturais relativos a dialectos, traxes tradicionais e 
música popular 

• Capta o humor en textos humorísticos 

• Coñece palabras novas e conceptos interesantes 

Competencias 
clave 

• Competencia en comunicación lingüística: está presente en todas as 
unidades didácticas ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 

• Aprender a aprender: pór en práctica as estratexias de comprensión 
traballadas até o de agora; listaxes de palabras pouco habituais pero 
interesantes; a autoavaliación (Das kann ich) e o uso do portfolio 

• Competencias sociais e cívicas: traballar nun grupo pequeno 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: posta en marcha de 
habilidades sociais cooperando e traballando en equipo 

• Conciencia e expresións culturais: achegamento a datos culturais dos 
países de fala alemá; coñecer aspectos novos e palabras pouco 
habituais pero interesantes 

 
 
4.9. A temporalización dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os bloques de cada unidade didáctica especificados no punto 4.8. desenvolven as 
competencias clave propias de cada estándar de aprendizaxe, que son as recollidas no devandito 
decreto. Para a distribución temporal da materia no segundo curso terase en conta a dificultade 
dos distintos temas a desenvolver. Así, o número de horas dedicadas a cada unidade didáctica 
dependerá do seu nivel de dificultade e mais da resposta do grupo. 

En principio, a distribución das seis unidades didácticas ao longo do curso académico 
farase en función das tres avaliacións previstas: 

• No período correspondente á primeira avaliación impartiranse as unidades didácticas 
1 e 2. 

• No período correspondente á segunda avaliación impartiranse as unidades didácticas 
3 e 4. 

• No período correspondente á avaliación final impartiranse as unidades didácticas 5 e 
6. 
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4.10. A avaliación 
 
Tendo en conta que a adquisición dunha lingua non é un estudo de temas perfectamente illados, 
senón un sistema progresivo de coñecementos encadeados, o Departamento de Alemán opta 
por un sistema de avaliación continua. 

No comezo do ano académico, os alumnos serán informados do xeito en que van ser 
avaliados. Os alumnos tamén serán informados con regularidade sobre a súa situación verbo da 
propia aprendizaxe e verbo dos obxectivos que se espera acadar.  
 
 
4.10.1. Os criterios de avaliación 
 
Teranse en conta os criterios de avaliación previstos no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo 
cal se estabelece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29), que orientarán a elaboración dos diferentes 
exercicios e probas. 
 
 
4.10.2. Os procedementos e instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), os estándares de aprendizaxe avaliaranse ao longo do curso mediante a realización de 
varios exercicios e probas orais e escritos. Un exercicio ou unha proba parciais poderán ser 
superados malia suspender os anteriores, porque se entenderá que o alumno acadou o nivel 
esixido cando supere os problemas dos anteriores exercicios ou probas parciais. 

Os diferentes exercicios e probas que se realicen ao longo do curso serán de: 

• Gramática 

• Vocabulario 

• Comprensión lectora 

• Expresión escrita 

• Comprensión oral 

• Expresión oral 
Para o alumnado con necesidades específicas haberá unha adaptación destes 

instrumentos, que consistirá en: 

• Exercicios e probas escritos máis curtos, con preguntas breves, cerradas, claras e 
con vocabulario o máis sinxelo posíbel. En todo caso, cada exercicio ou proba estará 
adaptado ao nivel de estudos do alumno. 

• Unha maior duración e flexibilidade dos exercicios e probas escritos, incluída a 
posibilidade de dividilos en dúas sesións. 

• A posibilidade de completar os exercicios e probras escritos de forma oral cando 
fiquen incompletos. 

Aos exercicios e probas escritos terán acceso exclusivamente os seus autores e mais os 
profesores do Departamento de Alemán. Non se autorizará facer fotocopia destes documentos, 
que serán arquivados no Departamento de Alemán durante cinco anos. En caso de reclamación 
aplicarase o procedemento previsto na normativa vixente. 
 
 
4.10.3. O grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe para superar a materia 
 
De acordo co previsto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29), o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe acredítase coa superación 
dos exercicios ou probas que se realicen ao longo do curso, que dependerá da demostración, 
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por parte do alumno, dun nivel de coñecemento suficiente do material didáctico elixido para 
traballar na aula. 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 4.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 4.10.4. (comprensión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 4.10.2. (comprensión 

oral) 

• Bloque 2. Produción de textos orais: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 4.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 4.10.4. (expresión oral) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 4.10.2. (expresión 

oral) 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 4.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 4.10.4. (comprensión lectora) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 4.10.2. (comprensión 

lectora) 

• Bloque 4. Produción de textos escritos: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 4.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 4.10.4. (expresión escrita) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 4.10.2. (expresión 

escrita) 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural: 
- Estándares de aprendizaxe: v. apartado 4.8. 
- Grao mínimo de consecución: 50% 
- Peso da cualificación: v. apartado 4.10.4. (gramática e vocabulario) 
- Procedementos e instrumentos de avaliación: v. apartado 4.10.2. (gramática e 

vocabulario) 
 
 
4.10.4. Os criterios de cualificación 
 
O nivel de logro dos obxectivos previstos exprésase en forma numérica, como resultado de dividir 
entre 6 a seguinte suma: 

Nota dos exercicios e probas de gramática 
+  nota dos exercicios e probas de vocabulario 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión lectora 
+ nota dos exercicios e probas de expresión escrita 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión oral 
+ nota dos exercicios e probas de expresión oral 
 Debe terse en conta o seguinte: 

• A nota máxima en cada exercicio ou proba é un 10. 

• Cada unha das seis notas pondera exactamente igual. 

• Para superar a materia en cada trimestre, o alumno terá que conseguir unha nota 
mínima de 5. 

• Se a nota media tivese centésimas, redondearase á alza a partir de 0,5. 

• A nota final da avaliación ordinaria de xuño calcularase facendo a media das medias 
obtidas polo alumno nos tres trimestres. 
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Materias pendentes: seguimento, recuperación e avaliación 
 
 
1. As actividades de reforzo e de recuperación 
 
O alumnado que teña pendente aprobar a materia do curso anterior de Alemán como lingua 
estranxeira ou de Alemán como segunda lingua estranxeira recibirá do profesorado de Alemán 
as instrucións de traballo e mais o apoio permanente para a superación da materia suspensa, de 
acordo coas seguintes pautas: 

• O traballo será organizado con cada alumno individualmente. 

• A temporalización levarase a cabo por trimestres. 

• O material didáctico será o libro de texto do curso académico anterior. 

• Se no horario non está prevista unha clase específica para a materia pendente, o 
profesor comunicaralle ao alumno a posibilidade de acordar conxuntamente reunións 
regulares nos recreos, e, en todo caso, sempre que o alumno o precise e o profesor 
estea dispoñíbel. 

 
 
2. Os criterios para a superación das materias pendentes 
 
En cada trimestre haberá unha proba escrita parcial que consistirá nun exercicio de vocabulario 
e de comprensión lectora que reflicta a interiorización das habilidades repasadas durante o 
período. 

A estas probas terán acceso exclusivamente os seus autores e mais os profesores do 
Departamento de Alemán. Non se autorizará facer fotocopia destes documentos, que serán 
arquivados no Departamento de Alemán durante cinco anos. En caso de reclamación aplicarase 
o procedemento previsto na normativa vixente.   
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Medidas de atención á diversidade 
 
De acordo co previsto no artigo 7 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo cal se estabelece o 
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 
Galicia (DOG do 29), procurarase darlle unha atención educativa axeitada ao alumnado que 
presenta características que inciden especialmente no seu proceso de aprendizaxe: alumnado 
con TDAH (trastorno de déficit de atención con hiperactividade), con dislexia, con síndromes do 
espectro autista (v.g. Asperger), con dificultades sensoriais (visuais ou auditivas), con dificultades 
psicocognitivas, con sobredotación intelectual, con dificultades motoras, estranxeiros 
recentemente incorporados ao sistema, etc. 
 Trátase de: 

• Previr a aparición ou evitar a consolidación das dificultades de aprendizaxe. 

• Facilitar o proceso de socialización e a autonomía do alumnado. 

• Asegurar a coherencia, a progresión e a continuidade do proceso educativo. 

• Fomentar as actitudes de respecto cara ás diferenzas individuais. 
 Esta atención educativa pode concretarse en: 

• Utilizar estratexias expositivas con que intentar compensar as carencias deste tipo 
de alumnado (asegurar a atención, manter o contacto visual, utilizar unha linguaxe 
sinxela, expor a idea principal ao principio, focalizar a exposición nas ideas centrais, 
utilizar estímulos visuais, promover a participación mediante preguntas sinxelas, 
etc.). 

• Sempre que sexa preciso, unha adaptación curricular individualizada: modificación 
dos elementos de acceso ao currículo (métodos de comunicación alternativos, 
actividades de reforzo ou de ampliación, etc.). 

• Unha avaliación diferenciada que teña en conta as dificultades de xeneralización na 
aprendizaxe, a baixa tolerancia á frustración, o desfase que poida darse en certas 
áreas ou materias, e as dificultades na comprensión e na expresión oral e escrita 
(probas curtas e con preguntas breves, cerradas, claras e con vocabulario sinxelo, 
que poidan ser completadas de forma oral; flexibilidade en canto á duración; etc.). 

• Unha especial disposición do espazo da aula. 

• A elección dun material didáctico específico. 

• A coordinación co persoal de apoio, etc. 
Estas medidas tomaranse sempre en colaboración co Departamento de Orientación, coa 

mestra ou mestre de Audición e Linguaxe e coa titora ou titor. 
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Outras actividades previstas 
 
 
Á marxe das actividades ordinarias, o Departamento de Alemán ten previsto levar a cabo outras 
accións das cales ao final do curso se deixará constancia na memoria académica, e das cales 
aquí salientamos as seguintes: 
 
1. Viaxe de estudos a un país de fala alemá ou intercambio cun instituto dun país de fala alemá 
 
Normalmente, o Departamento de Alemán organiza unha viaxe de estudos a un país de fala 
alemá ou ben un intercambio cun instituto dun país de fala alemá: 

• Destino: Alemaña, Austria ou Suíza 

• Datas: preferentemente xusto antes do Nadal 

• Participantes: 
- Viaxe de estudos: 23 alumnos escollidos entre os matriculados en Alemán no 4º curso da 

ESO e no 1º do bacharelato que cursasen a materia desde o 1º curso da ESO 
- Intercambio: a determinar en cada caso 

• Acompañantes: os profesores Laureano Araujo e Sagrario Torrado 

• Tema central: 
- Viaxe de estudos: historia contemporánea 
- Intercambio: a determinar en cada caso 

Durante este curso académico, porén, estes desprazamentos están condicionados, por 
unha banda, pola incerteza xeral debida á situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-
19, e, por outra banda, polo impacto que a pandemia vai ter nas economías familiares. 
 
2. Charlas aos pais dos alumnos do 6º curso de educación primaria 
 
Como vén sucedendo desde o curso académico 2003-2004, o profesorado do departamento, 
acompañado polo director, polo orientador e por colegas doutros departamentos de linguas 
estranxeiras, impartiralles unha breve charla informativa aos pais do alumnado do 6º curso de 
educación primaria dos colexios Raíña Fabiola e López Ferreiro sobre a posibilidade que van ter 
os seus fillos de estudaren alemán no Instituto de Educación Secundaria Arcebispo Xelmírez I. 
Este ano, a charla, que se vai facer co apoio dunha presentación de PowerPoint, terá lugar 
previsibelmente na aula magna do instituto, e aproveitarase a ocasión para repartir entre os 
interesados a folla informativa “O alemán no IES Arcebispo Xelmírez I de Santiago de 
Compostela”. 
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Avaliación da práctica docente 
 
 
O profesorado avalía a súa propia práctica docente en relación ao grao de adquisición das 
competencias por parte do alumnado. Cos datos obtidos ao longo do curso, na memoria 
académica procuraranse identificar as dimensións das competencias que mellor adquirise o 
alumnado e detectar aquelas que rexistraron un menor grao de adquisición. Estas conclusións 
poderán servir para propor melloras verbo da organización dos contidos, da súa secuenciación, 
das actividades de aprendizaxe ou de avaliación ou dos aspectos metodolóxicos. 
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Docencia non presencial 
 
 
Marco normativo durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020 
 
O Goberno de España, mediante o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo cal se declara 
o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 
(BOE do 14), suspendeu a actividade educativa presencial. O estado de alarma prorrogouse 
mediante os Reais decretos 476/2020, do 27 de marzo (BOE do 28), 487/2020, do 10 de abril 
(BOE do 11), 492/2020, do 24 de abril (BOE do 25), 514/2020, do 8 de maio (BOE do 9), 
537/2020, do 22 de maio (BOE do 23), e 555/2020, do 5 de xuño (BOE do 6). 
 No tocante ao ensino, o Goberno de España publicou a Orde EFP/365/2020, do 22 de 
abril, pola cal se estabelecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do 
curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada pola 
COVID-19 (BOE do 24). Para o ensino non presencial, a Consellaría de Educación, Universidade 
e Formación Profesional da Xunta de Galicia emitiu varias disposicións, as últimas das cales 
foron as instrucións do 28 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, polas cales se amplían e concretan determinados aspectos 
das Instrucións do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 
académico 2019-2020, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, publicadas 
no sitio web da consellaría. En atención á situación excepcional do terceiro trimestre do curso 
2019-2020, estas instrucións prevén o seguinte: 

• Punto 10.1 das directrices xerais: “o profesorado organizará[...] plans de recuperación e 
adaptación do currículo e das actividades educativas para o curso 2020-2021, co obxecto 
de permitir o avance de todo o alumnado”. 

• Punto 3.2 das directrices específicas para o ensino secundario: faranse as “adaptacións 
necesarias das programacións didácticas do [...] curso 2020-2021, para incorporar aqueles 
obxectivos, contidos e aprendizaxes que, polas circunstancias especiais do terceiro 
trimestre [do curso 2019-2020], non puidesen ser abordados”. 

 
 
Balance do terceiro trimestre do curso 2019-2020 
 
Dado que practicamente todo o alumnado superou a segunda avaliación durante o curso 2019-
2020, no terceiro trimestre de docencia non presencial foi innecesario levar a cabo actividades 
de recuperación. En consecuencia, os esforzos puideron centrarse nas actividades de ampliación 
de contidos para asentar e ampliar a comprensión e a produción de textos orais, a comprensión 
e a produción de textos escritos e mais o coñecemento da lingua e a consciencia plurilingüe e 
intercultural. Todo o alumnado, polo tanto, tivo a oportunidade de traballar e repasar amplamente 
as unidades didácticas 5 e 6, conque se considera que non houbo obxectivos, contidos e 
aprendizaxes que non puidesen ser debidamente abordados. 
 
 
Balance do curso 2020-2021 
 
Por mor da aplicación estrita das normas relativas á COVID-19 por parte do profesorado do 
departamento (limpeza de mesas e cadeiras, limpeza das mans, apertura das fiestras, control da 
distancia de seguridade, etc.), a duración das clases diminuíu sensibelmente, o cal, como é 
natural, tivo unha certa repercusión na implementación da programación académica. 
 En termos xerais, foron sobre todo as competencias escrita e oral (esta afectada, a 
maiores, pola obrigatoriedade do uso das máscaras) as que máis sufriron o impacto da perda de 
horas lectivas. A isto hai que lle engadir a necesidade de non forzar en exceso o ritmo das clases 
para evitar, na medida do posíbel, o desgaste psicolóxico dun alumnado xa abondo afectado 
pola situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. 
 Malia todo isto, e cos matices mencionados, pode dicirse que os resultados acadados 
foron globalmente satisfactorios. Os obxectivos fixados na programación académica foron 
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acadados grazas á boa disposición do alumnado e tamén ao uso complementario das clases 
virtuais. 
 
 

Marco normativo para o curso 2021-2022 
 
No artigo 2.4 da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e 
Formación Profesional, pola cal se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de 
educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso 
académico 2021-2022 (DOG do 30), alúdese ás “medidas que se adoptarán no caso de 
suspensión da actividade lectiva para facer efectivo o ensino non presencial” no “contexto da 
COVID-19”. Na disposición adicional oitava da resolución concrétase: “Os centros educativos 
cumprirán as medidas que se establezan no Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 
nos centros de ensino non universitario de Galicia que estea vixente no curso 2021/2022 co 
obxectivo de protexer e previr no máximo posible o risco de contaxio por COVID-19. A tal efecto 
revisarán, de acordo co previsto no citado protocolo, os seus plans de continxencia e demais 
documentación prevista”. 

No que atinxe a actividade do Departamento de Alemán, estas instrucións concrétanse 
basicamente na incorporación á programación didáctica do previsto nos dous seguintes puntos: 
1. Aprendizaxes imprescindíbeis non adquiridas no curso 2020-2021: 

• Plans de reforzo e recuperación. 

• Axustes curriculares individualizados a partir dos informes individualizados elaborados 
ao final do curso e da avaliación inicial. 

2. Posíbeis escenarios en función da situación sanitaria: actividade lectiva presencial, 
semipresencial e/ou non presencial: adaptacións necesarias para a docencia non 
presencial: 

• Aprendizaxes imprescindíbeis para a adquisición das competencias clave: obxectivos 
e competencias clave que o alumnado poderá lograr como consecuencia da adaptación 
da programación. 

• Procedementos e instrumentos de avaliación máis axeitados para a consecución deste 
obxectivo: adaptación que permita determinar o nivel competencial acadado polo 
alumnado. 

 
1. Aprendizaxes imprescindíbeis non adquiridas no curso 2020-2021: 
 
Tendo en conta que a adquisición dunha lingua non é un estudo de temas perfectamente illados, 
senón un sistema progresivo de coñecementos encadeados, o Departamento de Alemán opta 
por un sistema de avaliación continua. 
 Todo o alumnado do departamento superou o curso 2020-2021, de maneira que se 
considera que non houbo obxectivos, contidos e aprendizaxes que non puidesen ser 
debidamente abordados. En consecuenica, considérase innecesario elaborar un plan de reforzo 
e recuperación e mais axustes curriculares individualizados. 
 Con todo, e aínda que a boa disposición do alumnado e mais o uso complementario das 
clases virtuais axudou a paliar en parte a perda de horas lectivas e a lograr que os resultados 
acadados fosen globalmente satisfactorios, o Departamento de Alemán é consciente da 
necesidade de que no curso 2021-2022 se traballen con especial intensidade as destrezas 
escrita e oral. 
 Polo tanto, os bloques 2 (produción de textos orais) e 4 (produción de textos escritos) 
dos contidos que se detallan para os distintos cursos ao longo desta programación didáctica, 
serán, na medida do posíbel, obxecto dunha especial atención durante o curso académico 2021-
2022. 
 
2. A actividade lectiva non presencial durante o curso 2021-2022: 
 
2.1. Contexto do ensino non presencial 
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Para manter a docencia con suspensión da actividade de ensino presencial cómpre ter presente 
que: 

• O noso modelo educativo é presencial, o cal significa que: 
- O profesorado do departamento ten unha obvia falta de competencia dixital: non ten 

formación nin experiencia suficientes en teledocencia (de feito, a utilización das aulas 
virtuais é moi escasa). 

- Unha parte moi importante do alumnado tamén adoece de falta de competencia dixital: 
non está afeita a utilizar recursos en liña e, polo tanto, non domina tarefas tan comúns 
como traballar en aulas virtuais, enviar mensaxes de correo electrónico, participar en 
foros de debate ou elaborar documentos con procesadores de texto. 

- A plataforma educativa Moodle do instituto, digna de eloxio por ser de código aberto, 
precisa, porén, de moita aprendizaxe para ser utilizada. 

• A maiores, a fenda dixital afecta o alumnado doutras maneiras: é o caso, por exemplo, do 
alumnado que carece dun acceso fácil aos recursos necesarios para a teledocencia por 
motivos socioeconómicos (os pais teletraballan, non hai suficientes computadores na 
familia, etc.), ou do alumnado que non dispón dunha conexión óptima á internet. En 
consecuencia, a interacción co alumnado é limitada, é dicir: unha parte importante do 
alumnado non dispón dos medios precisos para o ensino non presencial. 

 
2.2. Aprendizaxes imprescindíbeis para a adquisición das competencias clave 
 
A programación didáctica adáptase a un posíbel escenario de ensino non presencial, de tal 
maneira que o alumnado poida acadar certos obxectivos e competencias clave: 
 
ESO 1º: 

• Envío, os días de clase, das indicacións precisas sobre o traballo a facer: 
explicacións gramaticais, exercicios no libro de texto e no libro de exercicios, 
aclaracións sobre os exercicios, remisión das correspondentes gravacións (para os 
exercicios a facer co apoio de material gravado), remisión de material de apoio 
(táboas, etc.), remisión ao glosario para a aprendizaxe do vocabulario máis 
importante, etc. 

• Envío, eses mesmos días, de material de traballo complementario: vídeos, música, 
artigos, imaxes, etc., para asentar e ampliar a comprensión e a produción de textos 
orais, a comprensión e a produción de textos escritos e mais o coñecemento da 
lingua e a consciencia plurilingüe e intercultural. 

• Recepción do traballo do alumnado: corrección, comentarios, explicacións 
complementarias, consellos, etc. 

• Unidade didáctica 1: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Coñece o alfabeto en alemán e deletrea 
o Recoñece e usa palabras internacionais 
o Coñece datos culturais e xeográficos sobre Alemaña, Austria e Suíza 

• Unidade didáctica 2: 
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- Competencias imprescindíbeis: 
o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 

desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 
o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 

contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Sabe presentarse e falar de si mesmo dando información xeral 
o Le e comprende información global e específica en textos escritos con 

diferentes formatos (mensaxe de correo electrónico, canción e diálogos) 
o Comprende datos globais e específicos de audicións sinxelas sobre mozos 

falando de si mesmos 
o Escribe unha mensaxe de correo electrónico, un Steckbrief e unha 

descrición dun cantante alemán coñecido a partir dun modelo dado 

• Unidade didáctica 3: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Nomea en alemán o seu material escolar 
o Extrae información global e específica de audicións sinxelas 
o Coida a orde dos elementos da oración nas súas producións 
o Recoñece e utiliza palabras compostas 

• Unidade didáctica 4: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Extrae información global e específica de audicións e de textos sinxelos 

sobre o contorno escolar 
o Coñece e utiliza formas de plural de palabras dentro do contorno escolar 
o Pregunta e responde que hora é, de forma oficial e non oficial 
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• Unidade didáctica 5: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Extrae a información requirida, tanto de textos escritos como de audicións 
o Utiliza o vocabulario e a gramática aprendidos 

• Unidade didáctica 6: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Describe de forma sinxela as actividades que realiza decote 
o Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos adquiridos 
o Participa e colabora nos xogos e nas actividades nun grupo pequeno 

 
ESO 2º:  

• Envío, os días de clase, das indicacións precisas sobre o traballo a facer: 
explicacións gramaticais, exercicios no libro de texto e no libro de exercicios, 
aclaracións sobre os exercicios, remisión das correspondentes gravacións (para os 
exercicios a facer co apoio de material gravado), remisión de material de apoio 
(táboas, etc.), remisión ao glosario para a aprendizaxe do vocabulario máis 
importante, etc. 

• Envío, eses mesmos días, de material de traballo complementario: vídeos, música, 
artigos, imaxes, etc., para asentar e ampliar a comprensión e a produción de textos 
orais, a comprensión e a produción de textos escritos e mais o coñecemento da 
lingua e a consciencia plurilingüe e intercultural. 

• Recepción do traballo do alumnado: corrección, comentarios, explicacións 
complementarias, consellos, etc. 

• Unidade didáctica 1: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 
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o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Coñece o alfabeto en alemán e deletrea 
o Recoñece e usa palabras internacionais 
o Coñece datos culturais e xeográficos sobre Alemaña, Austria e Suíza 

• Unidade didáctica 2: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Le e comprende información global e específica en textos escritos con 

diferentes formatos (mensaxe de correo electrónico, canción e diálogos) 
o Comprende datos globais e específicos de audicións sinxelas sobre mozos 

falando de si mesmos 
o Escribe unha mensaxe de correo electrónico, un Steckbrief e unha 

descrición dun cantante alemán coñecido a partir dun modelo dado 

• Unidade didáctica 3: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Nomea en alemán o seu material escolar 
o Extrae información global e específica de audicións sinxelas 
o Coida a orde dos elementos da oración nas súas producións 
o Recoñece e utiliza palabras compostas 

• Unidade didáctica 4: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 
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o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Extrae información global e específica de audicións e de textos sinxelos 

sobre o contorno escolar 
o Coñece e utiliza formas de plural de palabras dentro do contorno escolar 
o Pregunta e responde que hora é, de forma oficial e non oficial 

• Unidade didáctica 5: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Extrae a información requirida, tanto de textos escritos como de audicións 
o Utiliza o vocabulario e a gramática aprendidos 
o Participa de forma activa en xogos e traballos nun grupo pequeno 

• Unidade didáctica 6: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Describe de forma sinxela as actividades que realiza decote 
o Incorpora nas súas producións os novos elementos lingüísticos adquiridos 
o Participa e colabora nos xogos e nas actividades nun grupo pequeno 

 
ESO 3º: 

• Envío, os días de clase, das indicacións precisas sobre o traballo a facer: 
explicacións gramaticais, exercicios no libro de texto e no libro de exercicios, 
aclaracións sobre os exercicios, remisión das correspondentes gravacións (para os 
exercicios a facer co apoio de material gravado), remisión de material de apoio 
(táboas, etc.), remisión ao glosario para a aprendizaxe do vocabulario máis 
importante, etc. 

• Envío, eses mesmos días, de material de traballo complementario: vídeos, música, 
artigos, imaxes, etc., para asentar e ampliar a comprensión e a produción de textos 
orais, a comprensión e a produción de textos escritos e mais o coñecemento da 
lingua e a consciencia plurilingüe e intercultural. 
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• Recepción do traballo do alumnado: corrección, comentarios, explicacións 
complementarias, consellos, etc. 

• Unidade didáctica 1: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Redacta textos sinxelos seguindo un modelo dado 
o Comprende información global e específica de textos e audicións 
o Utiliza os novos elementos lingüísticos adquiridos 

• Unidade didáctica 2: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Fai peticións e mandatos co imperativo 
o Comprende información global e específica de textos e audicións 
o Utiliza os novos elementos lingüísticos nas súas producións 

• Unidade didáctica 3: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Felicita ou expresa bos desexos 
o Comprende información específica e global de textos e de audicións 
o Utiliza os novos elementos lingüísticos adquiridos 

• Unidade didáctica 4: 
- Competencias imprescindíbeis: 
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o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Comprende descricións de camiños na cidade 
o Comprende información global e específica de audicións e de textos 
o Utiliza os novos elementos lingüísticos adquiridos 

• Unidade didáctica 5: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Sabe pedir nun restaurante e pedir a conta 
o Escribe un texto sinxelo durante unha viaxe (postais) 
o Comprende información global e específica de textos e audicións 
o Utiliza os novos elementos lingüísticos adquiridos 

• Unidade didáctica 6: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Describe un día normal e as actividades que realiza, así como a súa 

frecuencia ou hora 
o Comprende a información global e específica de textos e audicións 
o Utiliza nas súas producións os novos elementos lingüísticos adquiridos 

 
ESO 4º: 

• Envío, os días de clase, das indicacións precisas sobre o traballo a facer: 
explicacións gramaticais, exercicios no libro de texto e no libro de exercicios, 
aclaracións sobre os exercicios, remisión das correspondentes gravacións (para os 
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exercicios a facer co apoio de material gravado), remisión de material de apoio 
(táboas, etc.), remisión ao glosario para a aprendizaxe do vocabulario máis 
importante, etc. 

• Envío, eses mesmos días, de material de traballo complementario: vídeos, música, 
artigos, imaxes, etc., para asentar e ampliar a comprensión e a produción de textos 
orais, a comprensión e a produción de textos escritos e mais o coñecemento da 
lingua e a consciencia plurilingüe e intercultural. 

• Recepción do traballo do alumnado: corrección, comentarios, explicacións 
complementarias, consellos, etc. 

• Unidade didáctica 1: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Redacta textos sinxelos seguindo un modelo dado 
o Comprende información global e específica de textos e audicións 
o Utiliza os novos elementos lingüísticos adquiridos 

• Unidade didáctica 2: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Fai peticións e mandatos co imperativo 
o Comprende información global e específica de textos e audicións 
o Utiliza os novos elementos lingüísticos nas súas producións 

• Unidade didáctica 3: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 
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- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Felicita ou expresa bos desexos 
o Comprende información específica e global de textos e de audicións 
o Utiliza os novos elementos lingüísticos adquiridos 

• Unidade didáctica 4: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Comprende descricións de camiños na cidade 
o Comprende información global e específica de audicións e de textos 
o Utiliza os novos elementos lingüísticos adquiridos 

• Unidade didáctica 5: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Sabe pedir nun restaurante e pedir a conta 
o Escribe un texto sinxelo durante unha viaxe (postais) 
o Comprende información global e específica de textos e audicións 
o Utiliza os novos elementos lingüísticos adquiridos 

• Unidade didáctica 6: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Describe un día normal e as actividades que realiza, así como a súa 

frecuencia ou hora 
o Comprende a información global e específica de textos e audicións 
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o Utiliza nas súas producións os novos elementos lingüísticos adquiridos 
 
Bac 1º: 

• Envío, os días de clase, das indicacións precisas sobre o traballo a facer: 
explicacións gramaticais, exercicios no libro de texto e no libro de exercicios, 
aclaracións sobre os exercicios, remisión das correspondentes gravacións (para os 
exercicios a facer co apoio de material gravado), remisión de material de apoio 
(táboas, etc.), remisión ao glosario para a aprendizaxe do vocabulario máis 
importante, etc. 

• Envío, eses mesmos días, de material de traballo complementario: vídeos, música, 
artigos, imaxes, etc., para asentar e ampliar a comprensión e a produción de textos 
orais, a comprensión e a produción de textos escritos e mais o coñecemento da 
lingua e a consciencia plurilingüe e intercultural. 

• Recepción do traballo do alumnado: corrección, comentarios, explicacións 
complementarias, consellos, etc. 

• Unidade didáctica 1: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Pide e comprende información xeral dentro do contexto da cidade 
o Utiliza os novos elementos lingüísticos adquiridos 
o Comprende información global e específica de diferentes tipos de textos e 

audicións 

• Unidade didáctica 2: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Sabe expresar cumprimentos, ofrece axuda e argumenta de forma sinxela 
o Comprende información global e específica de textos e audicións 
o Usa os novos elementos lingüísticos adquiridos 

• Unidade didáctica 3: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 



 
Instituto de Educación Secundaria Arcebispo Xelmírez I 
Departamento de Alemán / Fachschaft Deutsch 
 
Programación didáctica 
Curso 2021-2022 
 
 

 369 

en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Fala sobre distintos deportes 
o Expresa en alemán a data e utiliza ordinais 
o Expresa gusto ou preferencia. 
o Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

• Unidade didáctica 4: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Comprende diálogos relativos ás compras 
o Sabe describir roupa 
o Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

• Unidade didáctica 5: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Describe onde vive e mais o seu cuarto 
o Indica a posición e mais a colocación de obxectos 
o Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

• Unidade didáctica 6: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 
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o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Expresa sentimentos ou estado de ánimo en alemán 
o Descúlpase ou contradí 
o Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

 
Bac 2º: 

• Envío, os días de clase, das indicacións precisas sobre o traballo a facer: 
explicacións gramaticais, exercicios no libro de texto e no libro de exercicios, 
aclaracións sobre os exercicios, remisión das correspondentes gravacións (para os 
exercicios a facer co apoio de material gravado), remisión de material de apoio 
(táboas, etc.), remisión ao glosario para a aprendizaxe do vocabulario máis 
importante, etc. 

• Envío, eses mesmos días, de material de traballo complementario: vídeos, música, 
artigos, imaxes, etc., para asentar e ampliar a comprensión e a produción de textos 
orais, a comprensión e a produción de textos escritos e mais o coñecemento da 
lingua e a consciencia plurilingüe e intercultural. 

• Recepción do traballo do alumnado: corrección, comentarios, explicacións 
complementarias, consellos, etc. 

• Ao alumnado que está a preparar o Goethe-Zertifikat B1: envío periódico de 
exercicios de comprensión lectora e de comprensión oral, así como de exercicios de 
redacción, que o alumnado debe remitir para a súa corrección. A maiores, remisión 
periódica de exercicios de vocabulario. 

• Unidade didáctica 1: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Pide e comprende información xeral dentro do contexto da cidade 
o Utiliza os novos elementos lingüísticos adquiridos 
o Comprende información global e específica de diferentes tipos de textos e 

audicións 

• Unidade didáctica 2: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 



 
Instituto de Educación Secundaria Arcebispo Xelmírez I 
Departamento de Alemán / Fachschaft Deutsch 
 
Programación didáctica 
Curso 2021-2022 
 
 

 371 

docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Describe as calidades dos seus amigos 
o Comprende información global e específica de textos e audicións 
o Usa os novos elementos lingüísticos adquiridos 

• Unidade didáctica 3: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Expresa en alemán a data e utiliza ordinais 
o Expresa gusto ou preferencia 
o Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

• Unidade didáctica 4: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Comprende diálogos relativos ás compras 
o Sabe preguntar nun comercio pola talla, a cor e o prezo 
o Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

• Unidade didáctica 5: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Describe onde vive e mais o seu cuarto 
o Indica a posición e mais a colocación de obxectos 



 
Instituto de Educación Secundaria Arcebispo Xelmírez I 
Departamento de Alemán / Fachschaft Deutsch 
 
Programación didáctica 
Curso 2021-2022 
 
 

 372 

o Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

• Unidade didáctica 6: 
- Competencias imprescindíbeis: 

o Competencia en comunicación lingüística: é a competencia principal a 
desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

o Competencia dixital: esta competencia resulta de vital importancia no 
contexto de docencia non presencial. Familiarizar o alumnado cos recursos 
en liña é esencial para garantir a súa autonomía á hora de afrontar a 
aprendizaxe para toda a vida, en xeral, e para as situacións de docencia 
non presencial, en particular. 

o Aprender a aprender: é sen dúbida unha das competencias máis 
importantes a desenvolver por parte do alumnado nos momentos de 
docencia non presencial, cando tanta importancia gaña a autonomía na 
aprendizaxe. 

- Estándares de aprendizaxe imprenscindíbeis: 
o Expresa sentimentos ou estado de ánimo en alemán 
o Descúlpase ou contradí 
o Incorpora nas súas producións os elementos lingüísticos adquiridos 

 
2.3. Procedementos e instrumentos de avaliación 
 
A programación didáctica adáptase a un posíbel escenario de ensino non presencial, para que o 
alumnado poida ser avaliado, é dicir: para que o nivel competencial que acadou poida ser 
determinado: 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA: 
 
Os procedementos e instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe: 
 

Os diferentes exercicios e probas en liña que se realicen serán de: 

• Gramática: preferentemente mediante formularios 

• Vocabulario: preferentemente mediante formularios 

• Comprensión lectora: preferentemente mediante probas tipo test 

• Expresión escrita: preferentemente mediante formularios 

• Comprensión oral: preferentemente mediante probas tipo test 

• Expresión oral: preferentemente mediante videoconferencias ou gravacións de móbil 
Para o alumnado con necesidades específicas haberá unha adaptación destes 

instrumentos, que consistirá en: 

• Exercicios e probas escritos máis curtos, con preguntas breves, cerradas, claras e 
con vocabulario o máis sinxelo posíbel. 

• Unha maior duración e flexibilidade dos exercicios e probas escritos, incluída a 
posibilidade de dividilos en dúas sesións. 

• A posibilidade de completar os exercicios e probas escritos de forma oral cando 
fiquen incompletos. 

 
Os criterios de cualificación: 
 
O nivel de logro dos obxectivos previstos exprésase en forma numérica, como resultado de dividir 
entre 6 a seguinte suma: 

Nota dos exercicios e probas de gramática 
+  nota dos exercicios e probas de vocabulario 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión lectora 
+ nota dos exercicios e probas de expresión escrita 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión oral 
+ nota dos exercicios e probas de expresión oral 
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 Debe terse en conta o seguinte: 

• A nota máxima en cada exercicio ou proba é un 10. 

• Cada unha das seis notas pondera exactamente igual. 

• Para superar a materia no trimestre, o alumno ten que conseguir unha nota mínima 
de 5. 

• Se a nota media tivese centésimas, redondearase á alza a partir de 0,5. 
 
BACHARELATO: 
 
Os procedementos e instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe: 
 

Os diferentes exercicios e probas en liña que se realicen serán de: 

• Gramática: preferentemente mediante formularios 

• Vocabulario: preferentemente mediante formularios 

• Comprensión lectora: preferentemente mediante probas tipo test 

• Expresión escrita: preferentemente mediante formularios 

• Comprensión oral: preferentemente mediante probas tipo test 

• Expresión oral: preferentemente mediante videoconferencias ou gravacións de móbil 
Para o alumnado con necesidades específicas haberá unha adaptación destes 

instrumentos, que consistirá en: 

• Exercicios e probas escritos máis curtos, con preguntas breves, cerradas, claras e 
con vocabulario o máis sinxelo posíbel. 

• Unha maior duración e flexibilidade dos exercicios e probas escritos, incluída a 
posibilidade de dividilos en dúas sesións. 

• A posibilidade de completar os exercicios e probas escritos de forma oral cando 
fiquen incompletos. 

 
Os criterios de cualificación: 
 
O nivel de logro dos obxectivos previstos exprésase en forma numérica, como resultado de dividir 
entre 6 a seguinte suma: 

Nota dos exercicios e probas de gramática 
+  nota dos exercicios e probas de vocabulario 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión lectora 
+ nota dos exercicios e probas de expresión escrita 
+  nota dos exercicios e probas de comprensión oral 
+ nota dos exercicios e probas de expresión oral 
 Debe terse en conta o seguinte: 

• A nota máxima en cada exercicio ou proba é un 10. 

• Cada unha das seis notas pondera exactamente igual. 

• Para superar a materia no trimestre, o alumno ten que conseguir unha nota mínima 
de 5. 

• Se a nota media tivese centésimas, redondearase á alza a partir de 0,5. 


