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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

1º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente e 
claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves que conteñan 
vocabulario propio do nivel.  

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e 
terminar o discurso e expresar benvidas, desculpas e agradecementos. 

B1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais e os 
detalles máis salientables en textos orais breves e ben estruturados 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos producidos en 
contextos reais e simulados. 

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis relevantes en 
conversas cotiás, reais ou simuladas, que se refiran a necesidades 
prácticas ou materiais, sentimentos ou sensacións físicas básicas, 
expresadas con certa naturalidade e boa articulación, se pode escoitalas 
de novo ou solicitar que se repita ou se reformule o dito. 

  

PLEB1.3. Comprende o esencial en situacións de comunicación, cara a cara 
ou gravadas, nas que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas habituais 
para a súa idade e o seu nivel escolar, que se refiran aos ámbitos persoal 
público e educativo, sempre que se fale pausadamente e con claridade, e se 
poida escoitar máis dunha vez. 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos 
persoais, horarios e prezos). 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información 
relevante en presentacións sobre temas educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou do seu interese inmediato (por exemplo, sobre 
un tema curricular ou unha profesión).  

B2.3. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos 
monolóxicos que aborden descricións, narracións e explicacións breves 
e sinxelas sobre acontecementos, experiencias, condicións de vida e 
coñecementos diversos, con certa fluidez e pronuncia intelixible, 
utilizando conectores 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, 
narracións, peticións de información e expresión dos gustos sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a 
repetir ou a reformular o dito. 

B2.4. Producir textos breves e comprensibles, en conversas cara a 
cara, nun rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que 
se dá, se solicita e intercambia información básica sobre temas de 
importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese persoal 
ou educativo propios da súa idade e do seu nivel escolar, e se 
xustifican brevemente e de xeito básico os motivos de determinadas 
accións e plans sinxelos, aínda que ás veces haxa interrupcións ou 
vacilacións, resulten evidentes as pausas e a reformulación para 
organizar o discurso e seleccionar expresións e estruturas, e o 
interlocutor teña que solicitar ás veces que se lle repita o dito, e mesmo 

PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas emitidas por 
medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos (tempo atmosférico, 
noticias presentadas con imaxes moi redundantes, etc.) e sobre transaccións 
habituais de bens e servizos, pronunciadas con lentitude e claridade, aínda 
que deba escoitalas máis dunha vez. 
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solicite axuda ao interlocutor para expresar adecuadamente o seu 
texto. 

B3.4. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e 
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, breves, sinxelos e ben estruturados, escritos nun rexistro 
informal ou estándar, que traten de asuntos cotiáns, de temas coñecidos 
e previsibles de interese ou relevantes para os propios estudos, e que 
conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común e habitual. 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a maioría das veces ou intervén 
na lingua estranxeira, cunha pronuncia comprensible, e persevera no seu uso 
aínda que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións. 

B3.5. Identificar información persoal básica (descrición física, data e 
lugar de nacemento, idade e sexo, estado civil, orixe e nacionalidade, 
profesión, gustos, etc.) e no ámbito público, presentada ou solicitada en 
cartas, formularios, fichas, cuestionarios, anuncios, etc. 

 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con 
apoio visual (por exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle permitan 
ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos concretos e sinxelos 
de temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos ou a súa 
ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o 
contido destas.  

 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos 
e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun 
rexistro estándar ou informal, utilizando adecuadamente os recursos 
máis básicos de cohesión e de coherencia, e as convencións 
ortográficas básicas e os signos de puntuación máis comúns, cun control 
razoable de expresións e estruturas básicas e sinxelas, e un léxico de 
uso frecuente para a súa idade e o seu nivel escolar. Tomar notas e 
escribir mensaxes moi breves e sinxelas a partir dunha información moi 
sinxela e predicible. 

PLEB2.5. Participa en conversas informais cunha pronuncia comprensible 
cara a cara, por teléfono ou por outros medios técnicos, nas que establece 
contacto social, intercambia información e expresa opinións e puntos de vista, 
fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións, ou discute os pasos que hai que seguir para realizar unha 
actividade conxunta. 

B4.3. Completar documentos básicos nos que se solicite información 
persoal. 

 

PLEB3.2. Entende información específica esencial en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta de carácter pedagóxico claramente 
estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redundantes 
sobre temas relativos a materias educativas ou do seu interese (por exemplo, 
sobre un tema curricular, un programa informático, unha cidade, un deporte 
ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles. 

B4.4. Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e 
indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de 
inmediata necesidade. 

 

PLEB3.4. Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa 
en narracións breves moi sinxelas en lingua estándar, e en guías de lecer, 
dicionarios, catálogos, etc. 
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B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención ás 
marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 
minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte impreso e dixital 

PLEB3.5. Entende información básica (lugar, prezo, horarios, datos ou 
preguntas relativas á información persoal, etc.) de correspondencia formal na 
que se informa sobre asuntos do seu interese. 

B5.6. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos 
adquiridos en todas as linguas que coñece para establecer similitudes e 
diferenzas coa nova lingua e desenvolver unha competencia 
comunicativa plurilingüe, e apreciar a riqueza persoal e social que 
proporciona ser unha persoa plurilingüe. 

PLB5.5. Nas actividades de aula, reflexiona sobre a utilización para a 
comprensión e a elaboración de textos do coñecemento adquirido noutras 
linguas sobre elementos morfosintácticos e discursivos básicos e habituais no 
uso da lingua. 

B5.7. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito 
comunicativo, utilizando os expoñentes máis comúns e básicos desas 
funcións e os patróns discursivos igualmente básicos de uso máis 
frecuente, e amosar control sobre un conxunto de estruturas 
gramaticais e modelos de oracións e frases dentro dun repertorio 
básico memorizado. 

PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando adecuadamente 
as estruturas morfosintácticas básicas para realizar as funcións 
comunicativas propias do seu nivel, e estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes, elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e paratextuais). 

B5.8. Comprender e utilizar un repertorio léxico oral básico suficiente 
para comunicar información, contidos elementais doutras materias do 
currículo e opinións breves, simples e directas en situacións habituais e 
cotiás propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

PLB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente 
para comprender e elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 

B5.9. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro 
docente, relacionados cos elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

2º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais e os 
detalles máis salientables en textos orais breves e ben estruturados, 

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e 
terminar o discurso e expresar benvidas, desculpas e agradecementos 

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis relevantes en 
conversas cotiás, reais ou simuladas. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información 
relevante en presentacións sobre temas educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou do seu interese inmediato . 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos 
persoais, horarios e prezos...) 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, 
narracións, peticións de información e expresión dos gustos sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese 

B2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos 
monolóxicos 

PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas emitidas por 
medios audiovisuais 

B2.2. Producir textos breves e comprensibles 
PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con 
apoio visual 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases feitas curtas, grupos de palabras 
e fórmulas básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás 

PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela de 
carácter educativo ou ocupacional moi habitual e traballado previamente, 
intercambiando información suficiente e básica de carácter persoal e sobre 
hábitos, gustos ou estudos, preguntando sobre problemas prácticos e 
reaccionando de forma sinxela ante comentarios, sempre que poida pedir que 
se lle repitan os puntos clave se o necesita, e se o interlocutor coopera, 
falando amodo e con claridade, repetindo ou reformulando 

B2.6. Intercambia información ou responde a preguntas directas simples 
e breves, relativas a información persoal, hábitos, gustos, estudos etc., 
en relación con ámbitos e temas inmediatos cos que xa estea 
familiarizado. 

 

B3.4. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e 
contextualizados 

B2.7. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente 
estruturados 

PLB3.3. Entende información específica esencial en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta claramente estruturados e nun rexistro 
estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre temas relativos a 
materias educativas, ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa informático, unha cidade, un deporte ou o ambiente), 
sempre que poida reler as seccións difíciles. 
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B3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas que conteñan 
instrucións, indicacións e información básica 

PLB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e en 
rexistro estándar na que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si mesmo/a; se 
describan persoas, obxectos e lugares; se narren acontecementos pasados, 
presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se expresen sentimentos, desexos 
e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude 
PLB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción adaptados para 
o seu nivel. 

B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, obxectos e persoas, e 
narrar de xeito lineal feitos e experiencias sinxelas, así como expor 
información básica e previamente preparada relacionada con temas 
cotiáns ou con materias do currículo. 

PLB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con información 
sinxela e relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais no ámbito 
educativo, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e 
lugares.  

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información 
persoal relativa a actividades diarias, intereses (deportes, música, etc.), 
gustos, etc. 

PLB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa 
aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con 
información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con 
actividades cotiás e de inmediata necesidade. 

PLB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e 
dixital, en situacións de comunicación reais ou simuladas. 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte 
dixital, na que se dea información persoal básica e se expresen gustos, 
sentimentos e opinións.  

PLB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional, describindo de 
xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares.  

B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, obxectos e persoas, e 
narrar de xeito lineal feitos e experiencias sinxelas, así como expor 
información básica e previamente preparada relacionada con temas 
cotiáns ou con materias do currículo. 

PLB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa 
aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se 
cometan erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan 
que solicitar repeticións.  

 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e 
visibles dos países nos que se fala a lingua estranxeira, , evitando 
estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

B5.2, Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as normas 
ortográficas básicas da palabra e da oración. 

PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando adecuadamente 
as estruturas morfosintácticas básicas para realizar as funcións 
comunicativas propias do seu nivel. 

B5.3. Incorporar á produción do texto oral e escrito os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a estruturas 
sociais, relacións interpersoais, patróns de actuación, comportamento e 
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convencións sociais, respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 

 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

                                                                           3º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Identificar información xeral e específica relevante de textos 
sinxelos emitidos cara a cara ou por medios audiovisuais sobre temas 
concretos e coñecidos 

PLEB1.1. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información 
relevante en presentacións sobre temas educativos, ocupacionais ou do seu 
interese . 

B1.3. Comprender os puntos principais e información específica en 
mensaxes e anuncios públicos breves, claros e sinxelos, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información. 

 

PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, 
anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados de xeito lento e 
claro.  

B1.4. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles 
máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, 
claramente estruturados, e transmitidos de viva voz ou por medios 
técnicos e articulados a unha velocidade media, nun rexistro formal, 
informal ou neutro, e que versen sobre asuntos cotiáns en situacións 
habituais ou sobre temas xerais ou do propio campo de interese nos 
ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, sempre que as 
condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e que se poida volver 
escoitar o dito. 

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa 
formal ou informal entre dúas ou máis persoas interlocutoras que ten lugar na 
súa presenza, cando o tema lle resulte coñecido e o discurso está articulado 
con claridade, a velocidade media e nunha variedade estándar da lingua.  

B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica de 
conversas claras e pausadas que teñen lugar na súa presenza, nas que 
se describan, narren ou se dean opinións sobre temas habituais para a 
súa idade e o seu nivel escolar, sempre que poida pedir información. 

 

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, 
narracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria 
e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular 
o dito. 

B1.6. Comprender preguntas, solicitude de informacións e cambios moi 
evidentes de tema en situacións comunicativas cara a cara en que se 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista (por exemplo, en 
centros de estudos ou de traballo) na que participa, o que se lle pregunta 
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lle pregunte sobre asuntos básicos e coñecidos persoais, educativos, 
ocupacionais ou do seu interese, sempre que poida pedir que se lle 
repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

sobre asuntos persoais, educativos, ocupacionais ou do seu interese, así 
como comentarios sinxelos e predicibles relacionados con estes, sempre que 
poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo.  

B2. 2. Manexar frases curtas, grupos de palabras e fórmulas para 
desenvolverse de xeito suficiente e comprensible en breves intercambios 
en situacións habituais e cotiás, interrompendo en ocasións o discurso 
para procurar expresións, articular palabras menos frecuentes e reparar 
a comunicación en situacións menos comúns.  

 

PLEB2.1. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa ou intervén 
na lingua estranxeira e persevera no seu uso cunha actitude positiva, aínda 
que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións, manifestando 
interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

B2.3. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou 
ceder a quenda de palabra, aínda que se dependa en grande medida 
da actuación da persoa interlocutora 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con 
apoio visual, que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre 
aspectos concretos de temas do seu interese ou relacionados cos seus 
estudos ou a súa ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas de 
oíntes sobre o contido destas. 

B2.5. Participar en conversas básicas sobre temas predicibles e con 
propósitos comunicativos propios da súa idade (invitar, ofrecer axuda, 
propor, reaccionar perante invitacións e propostas), e expresar 
sentimentos e opinións de forma básica.  

 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, 
como son as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, 
seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento).  

B2.6. Participar de forma sinxela nunha entrevista persoal na que dá 
información, reacciona ante comentarios ou expresa ideas sobre 
cuestións habituais, sempre que poida pedir de cando en vez que lle 
aclaren ou repitan o dito. 

PLEB2.5. Participa en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, nas que establece contacto social, intercambia 
información e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou 
discute os pasos que hai que seguir para realizar unha actividade conxunta. 

B3.2. Comprender, en notas persoais e anuncios públicos, mensaxes 
breves que conteñan información, instrucións e indicacións básicas 
relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá. 

 

PLEB3.1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións de funcionamento e 
manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas, así como instrucións para 
a realización de actividades e normas de seguridade (por exemplo, nun 
centro docente, un lugar público ou unha zona de lecer). 

B3.4. Comprender correspondencia persoal breve e sinxela na que se 
describen persoas, obxectos e lugares, se narran acontecementos 
sinxelos e se expresan sentimentos, desexos e opinións sobre temas 
xerais, coñecidos ou do seu interese.  

 

PLEB3.4. Entende información específica esencial en páxinas web e outros 
materiais de referencia, ou consulta claramente estruturados sobre temas 
relativos a materias educativas, asuntos ocupacionais ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles. 
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B3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre cuestións 
prácticas relativas aos seus intereses nos ámbitos propios da súa idade 
e do seu nivel escolar. 

 

PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal en calquera formato na que 
se fala de si mesmo/a, se describen persoas, obxectos e lugares, se narran 
acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios, e se 
expresan sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou 
do seu interese. 

B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude 
adecuados á idade, aos intereses e ao nivel escolar, seguindo a liña 
argumental, o carácter básico dos personaxes e as súas relacións. 

PLEB3.7. Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas para a mocidade) 
de historias de ficción breves e ben estruturadas, e faise unha idea do 
carácter dos personaxes, das súas relacións e do argumento. 

 PLEB4.1. Escribe correspondencia formal básica e breve 

B4.2. Características textuais. Uso de recursos básicos para elaborar 
textos con coherencia, cohesión e adecuación, propios do seu nivel 
escolar. 

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de certas 
accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de xeito sinxelo 
situacións, persoas, obxectos e lugares, e sinalando os principais 
acontecementos de forma esquemática.  

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

 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa 
á súa formación, á súa ocupación, aos seus intereses ou ás súas afeccións 
(por exemplo, para subscribirse a unha publicación dixital, matricularse nun 
taller, ou asociarse a un club deportivo).  

B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas: 

– Uso das normas básicas de ortografía da palabra e da oración  

 

PLEB4.5. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves nas redes sociais 
relacionados con actividades e situacións da vida cotiá, do seu interese 
persoal ou sobre temas de actualidade, respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

▪ B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

– Achegamento a aspectos culturais visibles próximos ao seus 
intereses  

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

 

PLEB4.6. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o 
contacto social (por exemplo, con amigos/as noutros países), se intercambia 
información, se describen en termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais 

▪ B5.4. Plurilingüismo: 

– Recoñecemento da realidade multilingüe do propio contorno. 

– Recurso aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua 
para mellorar a aprendizaxe da lingua estranxeira e lograr unha 

PLEB4.7. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte 
impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un 
esforzo por utilizar a lingua estranxeira, cunha pronunciación clara, aceptable 
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competencia comunicativa integrada. 

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

e comprensible dos esquemas fónicos e fonolóxicos básicos, aínda que teña 
que repetir algunha vez por solicitude das persoas interlocutoras, e pide 
axuda e aclaracións aos compañeiros e ás compañeiras cando non progresa 
a comunicación.  

PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as 
regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos, para 
facerse comprensible case sempre. 

PLEB5.3. Utiliza as convencións máis habituais propias da lingua estranxeira 
no desenvolvemento do proceso comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou 
manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves para manter a atención, 
facer preguntas por preferencias, expresar opinións, etc.) en rexistro 
estándar. 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e 
visibles dos países onde se fala a lingua estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas culturas do resto do alumnado, de ser o 
caso, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

PLEB5.5. Identifica e utiliza os expoñentes máis comúns propios do seu nivel 
para realizar as funcións comunicativas, así como os patróns discursivos de 
uso máis frecuente para o propósito comunicativo.  

PLEB5.6. Domina as estruturas morfosintácticas e discursivas máis habituais 
para comprender e expresar en rexistros estándar intencións e significados 
mediante as funcións comunicativas propias do seu nivel, e reflexiona sobre a 
utilidade do coñecemento adquirido noutras linguas para comprender e 
elaborar textos na lingua meta. 

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do seu 
nivel educativo 

PLEB5.8. Explica o sentido dun texto, resumíndoo ou reformulándoo, na 
propia lingua, para un interlocutor próximo real ou simulado que descoñece a 
lingua estranxeira, coa finalidade de facer o texto comprensible e garantir a 
relación fluída entre falantes e culturas, amosando respecto perante as 
diferenzas. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

                                                                                           4º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis relevantes en textos orais breves ou de 
lonxitude media, claramente estruturados, e transmitidos de viva voz ou 
por medios técnicos e articulados a unha velocidade media, nun 
rexistro formal, informal ou neutro 

PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais e 
información relevante en presentacións ou charlas ben estruturadas e de 
exposición clara sobre temas coñecidos ou do seu interese relacionados co 
ámbito educativo ou ocupacional 

B1.3. Comprender os detalles de información relativa a datos persoais, 
horarios, prezos e números, así como comprender preguntas e 
instruccións básicas e seguir indicacións breves relativas a necesidades 
cotiás ou ocupacionais relativas a situacións de comunicación básicas 
dos ámbitos persoal e profesional. 

 

PLEB1.3. Identifica a idea esencial de anuncios publicitarios, series e 
películas ben estruturados e articulados con claridade, nunha variedade 
estándar da lingua, e cando as imaxes facilitan a comprensión. 

B1.4. Comprender textos orais sinxelos nos que soliciten ou dean 
información de carácter básico e sinxelo, identificando funcións de 
comunicación variadas e captando tanto as liñas xerais como os 
aspectos secundarios de relevancia 

PLEB1.4. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes 
gravadas 

B1.5. Comprender as ideas principais e outros aspectos relevantes 
para o propósito comunicativo de textos orais de carácter informal que 
relaten experiencias persoais 

PLEB1.5. Identifica as ideas principais e detalles relevantes dunha conversa 
formal ou informal de certa duración entre dous ou máis interlocutores que 
ten lugar na súa presenza 

B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para 
producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos breves ou de lonxitude 
media, e de estrutura simple e clara 

PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben estruturadas, ensaiadas previamente 
e con apoio visual, explicando as ideas principais brevemente e con 
claridade, e respondendo a preguntas sinxelas de oíntes articuladas de 
maneira clara e a velocidade media. 

B2.2. Pronunciar e entoar os enunciados de maneira clara e 
comprensible, aínda que as persoas interlocutoras poidan necesitar 
repeticións se se trata de palabras e estruturas pouco frecuentes, en 
cuxa articulación poden cometerse erros que non interrompan a 
comunicación. 

 

PLEB2.5. Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara, ou 
por outros medios técnicos, sobre asuntos cotiáns. 
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B2.3. Producir textos breves ou de lonxitude media 
PLEB3.2. Procura e entende información específica de carácter concreto en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta 

B2.4. Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para facer 
comprensible a mensaxe 

PLEB3.4. Localiza con facilidade información específica de carácter concreto 
en textos xornalísticos en calquera soporte, ben estruturados e de extensión 
media, tales como noticias glosadas; recoñece ideas significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e identifica as conclusións principais en textos de 
carácter claramente argumentativo, sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 

B2.6. Comprender preguntas e dar información básica sobre si mesmo 
e relativas aos ámbitos educativo e persoal (datos persoais, formación, 
opinións, plans, intereses), aínda que teña que solicitar aclaracións ou 
repetir as súas respostas para facerse comprender. 

PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte incluíndo 
foros en liña ou blogs, na que se describen con certo detalle feitos e 
experiencias, impresións e sentimentos, onde se narran feitos e experiencias, 
reais ou imaxinarios, e se intercambian información, ideas e opinións sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos de temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e 
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, breves ou de lonxitude media e ben estruturados, 
escritos nun rexistro formal, informal ou neutro 

PLEB4.1. Escribe, nun formato convencional, informes breves e sinxelos nos 
que dá información esencial sobre un tema educativo ou ocupacional, ou 
menos habitual (por exemplo, un accidente), describindo brevemente 
situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha 
clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela os motivos de certas 
accións. 

B3.4. Comprender a intención de comunicación, fórmulas de saúdo, 
despedida e outras convencións básicas de correspondencia de 
carácter persoal e formal 

PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves nos que 
solicita e se transmite información e opinións sinxelas e nos que resalta os 
aspectos que lle resultan importantes , respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas 
para elaborar textos escritos breves ou de media lonxitude (por 
exemplo, reformulando estruturas a partir doutros textos de 
características e propósitos comunicativos similares, ou redactando 
borradores previos, e revisando contido, ortografía e presentación do 
texto antes da súa escritura definitiva). 

PLEB4.4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats 
nos que describe experiencias, impresións e sentimentos; narra de forma 
lineal e coherente feitos relacionados co seu ámbito de interese, actividades e 
experiencias pasadas (por exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores 
vacacións, un acontecemento importante, un libro ou unha película), ou feitos 
imaxinarios, e intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
sinalando os aspectos que lle parecen importantes, e xustificando 
brevemente as súas opinións sobre eles. 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de 
lonxitude media, coherentes e de estrutura clara, sobre temas de 
interese persoal, ou asuntos cotiáns ou menos habituais, nun rexistro 

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en formato electrónico, seguindo, por 
exemplo, o modelo Europass. 
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formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os recursos de 
cohesión, as convencións ortográficas e os signos de puntuación máis 
comúns, e amosando un control razoable de expresións e estruturas, e 
un léxico de uso frecuente, de carácter tanto xeral como máis 
específico dentro da propia área de especialización ou de interese.  

B4.4. Seleccionar e achegar información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao destinatario, ao 
propósito comunicativo, ao tema tratado e ao soporte textual, e 
expresando opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 

PLEB4.8. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte 
impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

 

B5.4. Valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse 
con compañeiros e compañeiras doutros países, como recurso de 
acceso á información e como instrumento de enriquecemento persoal, 
ao coñecer culturas e maneiras de vivir diferentes. 

 

PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e comprensible, e 
utiliza adecuadamente os esquemas fonolóxicos básicos, aínda que teña que 
repetir algunha vez por solicitude das persoas interlocutoras. 

B5.8. Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto léxico oral e escrito 
de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios intereses, os estudos e as ocupacións, así 
como  un repertorio limitado de expresións e modismos de uso 
frecuente, cando o contexto ou o apoio visual facilitan a comprensión. 

PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros 
ortográficos e de puntuación que impidan a comprensión, e utiliza o corrector 
informático para detectar e corrixir erros tipográficos e ortográficos. 

B5.9. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro 
docente, relacionados cos elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

PLEB5.5. Comprende e utiliza con corrección suficiente e adecuación 
sociolingüística os recursos lingüísticos propios do seu nivel, e frases feitas e 
locucións idiomáticas sinxelas e habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

• A avaliación do alumnado será inicial, formativa e sumativa, ademais de continua 

ao longo do curso, dado que as características do ensino- aprendizaxe dunha 

lingua estranxeira debe basearse na comunicación na lingua.  

• As instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do 

terceiro trimestre do curso académico 2019/20 determinan que tamén ha de ser 

avaliación diagnóstico na terceira avaliación.  

 

• Serán avaliadas as catro destrezas comunicativas (comprensión e expresión oral 
e escrita) a través das seguintes tarefas correspondente a cada bloque de 
aprendizaxe: 
 

o B1: Actividades de comprensión oral interactivas en plataformas con audios e 

vídeos a disposición do alumnado.  

o B2: Gravación ou directos en vídeo conferencia por parte do alumnado de tarefas 

de interaccións coa profesora ou interpares, monólogos, presentacións, etc.  

o B3: Tarefas interactivas ou documentos de texto de comprensión escrita.  

o B4: Tarefas de expresión escrita presentadas na plataforma virtual. 

o B5: Participación en tarefas e proxectos tranversais e/ou interdisciplinares con 

elaboración de produtos finais (carteis, infografías, fotografías interactivas, 

folletos...), evitando estereotipos lingüísticos e culturais, e utilizando os 

elementos sintáctico-discursivos correspondentes ao seu nivel. 

Cualificación 

final 

• Primeira e segunda avaliación cos instrumentos previstos na programación inicial: 
 

MEDIA EXAMES ACTIVIDADES, TAREFAS, TRABALLOS 
EXAMES ORAIS EXAMES ESCRITOS 

 
30% 40% 

CO EO CE EE 
15% 15% 20% 20% 

70% 30% 

 

• Terceira avaliación e final: 

o A cualificación final da avaliación ordinaria de xuño corresponderá á media 

aritmética das dúas primeiras, que ao tempo poderá ser incrementada coa 

entrega dun mínimo do 80% das tarefas correspondentes ao longo do 

período correspondente á terceira avaliación, e cando a calidade dese 

traballo sexa superior a un 5. Esta mesma nota será a que aparecerá como 

nota da terceira avaliación. Polo tanto, a cualificación final nunca será inferior 

ás notas das avaliacións previas, pero si poderá ser superior, atendendo ás 

instrucións do 27 de abril, e servirá para a superación da materia no caso de 

alumnado con algunha avaliación anterior suspensa. 
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Proba 

extraordinaria 

de setembro 

• Probas de comprensión e expresión escritas presenciais ou online. 

según a circunstancia sanitaria na que nos atopemos e según vaian marcando as 

distintas disposicións da Consellería de Educación. Os temas serán os impartidos 

na primeira e segunda avaliación, con preguntas dos temas tratados na terceira 

cunha valoración extra.  

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

• Cumprimento de obxectivos, contidos e estándares imprescindibles na 

materia pendente. 

Criterios de cualificación: 

Dúas posibilidades: 

• Nota media das dúas primeiras avaliacións superior a 5 para superar a materia 

directamente. 

• No caso de non ser superada pola primeira vía, a cualificación será a media obtida 

nas tarefas de repaso e reforzo na seguinte porcentaxe: Con posibilidade da 

realización dunha proba presencial según as circunstancias sanitarias o 

determinen. 

• Se a nota final da avaliación ordinaria de xuño non é igual ou superior ao 5, o 

alumno/-a deberá realizar a proba extraordinaria de setembro que será cualificada:  

40% tarefas de comprensión escrita, 40% tarefas de expresión escrita, 10% 

comprensión oral, 10% expresión oral. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

•  Tarefas de reforzo correspondentes ao curso da materia pendente entregadas 

nas plataformas de traballo habitual e material extra individualizado cando sexa 

requerido. Deberán ser entregadas como mínimo o 80% das tarefas e ter unha 

cualificación mínima de 5 na media da súa cualificación. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• Seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020, da 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa para o desenvolvemento do 

terceiro trimestre do curso académico 2019/20, durante 

este trimestre desenvolveranse principalmente 

actividades de recuperación, repaso e reforzo dos 

contidos vistos ao longo dos dous primeiros trimestres, e 

posible ampliación sempre e cando os obxectivos e as 

competencias clave imprescindibles sexan adquiridos 

satisfactoriamente.  

• As actividades proporanse semanalmente, coa 

finalidade de que o alumnado poida repasar e reforzar 

os contidos da etapa correspondente, prestando 

especial atención ao alumnado coa materia pendente, 

así como ao alumnado con necesidades específicas. As 
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tarefas serán programadas para que se poidan realizar 

no mesmo número de sesións de clase que o alumnado 

tería semanalmente nunha situación normal, de 

maneira a non sobrecargalo de traballo. Serán 

publicadas nas plataformas EDIXGAL(1º ESO), 

EDMODO(2º ESO), GoogleClassroom (3º e 4º), por ser 

as plataformas utilizadas ata o momento da suspensión 

das clases presenciais. 

• Serán tarefas de comprensión e expresión orais e 

escritas, con máis peso para as tarefas escritas, como as 

circunstancias determinan, e pequenos proxectos dentro 

da materia ou interdisciplinares realizados 

telemáticamente e adaptadas aos diferentes ritmos de 

aprendizaxe.  

• Constarán de actividades presentadas en PDF ou 

interactivas, audios ou vídeos. Con formato 

principalmente de cuestionarios abertos e pechados, 

exercicios de opción múltiple, exercicios de resposta 

curta, exercicios de léxico e grámatica, producións 

orais e escritas. 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

 

• Todo o alumnado ten garantida a conectividade e os medios 

informáticos para poder seguir a distancia as actividades de 

ensino-aprendizaxe por ser identificado o alumnado con 

problemas ou carencias de equipos ou conectividade, e 

resoltas estas dificultades. 

• Buscarase a aprendizaxe activa e participativa, a pesares 

das circunstancias, con contacto continuado co alumnado a 

través do teléfono persoal ou correo electrónico para 

resolución de dúbidas ou problemas xurdidos. 

• Proporase traballo individual, parellas ou en grupo e 

cooperativo para o logro dos obxectivos e das competencias 

correspondentes. 

• Proporcionaranse actividades de reforzo para o alumnado 

con dificultades, avaliacións ou materia pendente.  

• Realizarase práctica da comprensión e expresión orais e 

escritas para acadar unha auténtica competencia 

comunicativa a través das tarefas, gravacións, 

videoconferencias. Ainda que a parte oral require nestas 

circunstancias unhas posibilidades temporais e técnicas que 

as dificultan.  

• Buscarase a creatividade, emprendemento e valores no 

deseño e  realización das tarefas. 

• Deseñaranse e proporanse materiais creados buscando o 

interese do alumnado, partindo da realidade mais cercana a 

eles para sentirse motivados no proceso ensino-
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aprendizaxe, e fomentando a aprendizaxe cooperativa.  

 

Materiais e recursos 

• Uso de material real (información en webs educativas, 

informativas, revistas) e adaptado ao nivel do alumnado. 

• Uso de plataformas educativas para entrega de materiais e 

tarefas profesor-alumnado-profesor. 

• Materiais creados con diferentes ferramentas de autor. 

• Vídeos e audios compartidos nas plataformas de publicación 

das tarefas ou insertados en fichas interactivas. 

• Videoconferencia semanal co grupo e individual cando as 

necesidades ou dificultades do alumnado o precisan. 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

• A través das plataformas de traballo, correo electrónico, 

ABALAR MÓBIL e teléfono persoal do profesorado.  

Publicidade  

• Programación na páxina web do centro. 

• Tarefas nas plataformas educativas: EDIXGAL- EDMODO-

GOOGLECLASSROOM 

• Produtos derivados das actividades do alumnado en redes 

sociais do departamento e do centro e/ou web do centro. 


