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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – 1º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis 
relevantes en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz 
ou por medios técnicos e articulados, a velocidade lenta ou 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 se poida volver escoitar. 

 

1. Capta os puntos principais e detalles relevantes de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves e articulados de maneira lenta e clara (p. e. 
descricións de persoas, compras, a través de Internet, conversacións telefónicas, 
conversacións sobre deporte,  comida ou animais, plans para a fin de semana), 
sempre que as condicións acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

 

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os puntos e ideas principais ou os 
detalles relevantes do texto. 

 

2. Entende o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas 
(p. e. en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, centros de lecer, de estudos ou 
traballo) 

 

Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a 
organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados asociados (p. e. estrutura 
interrogativa para facer unha suxestión). 

 

3. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversación formal ou 
informal entre dous ou máis interlocutores, que ten lugar na súa presenza, cando o 
tema lle resulta coñecido e o discurso está articulado con claridade, a velocidade 
media e nunha variedade estándar da lingua. 

 

 

4. Comprende, nunha conversación 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 o 
interlocutor está disposto a repetir ou reformular o que dixo. 

 

Producir textos breves e comprensíbeis, tanto en conversación cara a cara 
coma por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 

 2. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de 
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informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se da, se solicita e se intercambia 
información sobre temas de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou 
de interese persoal, educativo ou ocupacional. Xustifícanse brevemente os 
motivos de determinadas accións e plans, aínda que ás veces haxa 
interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e a reformulación 
para organizar o discurso e seleccionar expresións e estruturas, ou o 
interlocutor teña que solicitar ás veces a repetición do mesmo. 

 

cortesía básicas (saúdo e tratamento). 

 

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos 
orais monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura simple e clara, 
utilizando, entre outros, procedementos como a adaptación da mensaxe a 
patróns da primeira lingua ou outras, ou o uso de elementos léxicos 
aproximados, se non se dispón doutros máis precisos. 

 

  3. Participa en conversacións informais cara a cara ou por teléfono, ou outros 
medios técnicos, nas que estabelece  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. 

 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso 
habitual; empregar para comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante 
axustados ao contexto e á intención comunicativa (repetición léxica, elipses, 
deixis persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores e marcadores 
conversacionais frecuentes). 

 

   4. Toma parte nunha conversación formal, reunión ou entrevista de carácter 
académico ou ocupacional (p. e. para describir persoas, animais, cousas e lugares, 
falar de actividades, expresar habilidades, falar de acontecementos), intercambiando 
información suficiente, expresando as súas ideas sobre temas habituais, dando a súa 
opinión sobre problemas prácticos cando se lle pregunta directamente, e 
reaccionando de forma sinxela ante comentarios, sempre que poida pedir que se lle 
repitan os puntos clave se o necesita. 

 

Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso coma en soporte dixital, 
breves e ben estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, 
que traten de asuntos cotiáns, de temas de interese ou relevantes para os 
propios estudos e ocupacións, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico 
de uso común. 

Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas ou 
Internet, formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu 
interese, nos ámbitos persoal, académico e ocupacional. 
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Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os puntos e ideas principais ou os 
detalles relevantes do texto. 
 

Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto e un 
repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como patróns discursivos de 
uso frecuente relativos á organización textual (introdución do tema, 
desenvolvemento e cambio temático, e peche textual). 
 

Comprende correspondencia persoal en calquera formato na que se fala dun 
mesmo, na que se describen persoas, obxectos e lugares ou 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. 
 

Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e inferir 
do contexto e do cotexto, con apoio visual, os significados de palabras e 
expresións de uso menos frecuente ou máis específico. 
Recoñecer as principais convencións ortográficas, tipográficas e de 
puntuación, así como abreviaturas e símbolos de uso común (p. e. $, %, @), e 
os seus significados asociados 

Entende o esencial de correspondencia formal na que se lle comunican asuntos do 
seu interese no contexto persoal, educativo ou ocupacional (p. e. sobre un curso de 
idiomas ou unha compra por Internet). 
 

 
Capta as ideas principais de textos xornalísticos breves en calquera soporte, se os 
números, os nomes, as ilustracións e os títulos vehiculan gran parte da mensaxe. 
 

Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os recursos básicos de 
cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de puntuación máis 
comúns, cun control razoábel de expresións e estruturas sinxelas e un léxico 
de uso frecuente. 
Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e 
de estrutura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas e modelos 
convencionais propios de cada tipo de texto. 
 

Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa formación, 
ocupación, intereses ou afeccións (p. e. para subscribirse a unha publicación dixital, 
matricularse nun taller, ou asociarse a un club deportivo). 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso 
habitual, e empregar para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante 
axustados ao contexto e á intención comunicativa (repetición léxica, elipses, 
deixis persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores e marcadores 

 Escribe notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, chats), nos que se fan breves 
comentarios ou se dan instrucións e indicacións relacionadas con actividades e 
situacións da vida cotiá e do seu interese. 
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discursivos frecuentes). 
 

Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opinións e puntos de vista breves, simples e directos en 
situacións habituais e cotiás, aínda que en situacións menos correntes e sobre 
temas menos coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 
 

Escribe notas, anuncios e mensaxes breves (p. e. en Twitter ou Facebook) 
relacionados con actividades e situacións da vida cotiá, do seu interese persoal ou 
sobre temas de actualidade, respectando as convencións e normas de cortesía e de 
etiqueta. 
 

 

Escribe correspondencia persoal na que se estabelece e se mantén o contacto social 
(p. e. con amigos noutros países), intercámbiase información, descríbense en termos 
sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais (p. e. unhas vacacións 
interesantes ou anécdotas relacionadas coas súas afeccións); danse instrucións, 
fanse e acéptanse ofrecementos e suxestións (p. e. cancelan, confirman ou 
modifican unha invitación ou uns plans), e exprésanse opinións de xeito sinxelo. 
 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – 2º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión 
do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto: uso do contexto verbal e 
non verbal, e dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a 
quen, con que intencións, onde e cando), que permiten inferencias do 
significado baseadas no contexto; uso dos coñecementos referenciais 
sobre o tema, así como identificación de palabras clave. 

 

 PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e 
terminar o discurso e expresar benvidas, desculpas e agradecementos, e 
identifica a relación de formalidade entre as persoas interlocutoras e o 
propósito comunicativo. 

 

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

 

 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. 

 

 B1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais e os 
detalles máis salientables en textos orais breves e ben estruturados, 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a 
velocidade lenta, nun rexistro estándar, e que versen sobre asuntos 
cotiáns en situacións habituais ou sobre temas xerais ou do propio 
campo de interese nos ámbitos persoal, público e educativo, sempre 
que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida 
volver escoitar o dito. 

 

 PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa 
informal espontánea, relacionada coas actividades de aula, e de simulacións 
sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos fins comunicativos, se 
a produción é articulada con claridade e cunha velocidade media, pero con 
pausas. 

 
 

 B1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a información principal de 
textos orais ou audiovisuais breves, articulados pausadamente e con 
claridade, que conteñan narracións e/ou descricións moi sinxelas, que 
traten sobre asuntos moi previsibles da vida cotiá ou moi coñecidos. 

 

 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. 

 Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos 
monolóxicos que aborden descricións, narracións e explicacións 

 PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a maioría das veces ou intervén 
na lingua estranxeira, cunha pronuncia comprensible, e persevera no seu uso 
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breves e sinxelas sobre acontecementos, experiencias, condicións de 
vida e coñecementos diversos, con certa fluidez e pronuncia 
intelixible, utilizando conectores textuais e con dominio do 
vocabulario elemental, para lograr a finalidade da comunicación. 

 

aínda que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións 

 B2.3. Participar en conversas espontáneas relacionadas coas 
actividades de aula e en simulacións sobre temas cotiáns e de interese 
persoal con diversos fins comunicativos, establecendo contacto social 
en función da situación de comunicación, reformulando e rectificando 
se non se comprende, e pedindo aclaración se non entende algo. 

 

 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. 

 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 

 

 B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema 
dun texto coa axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos 
coñecementos previos sobre o tema, inferencia de significados polo 
contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas 
que xa coñecen, etc.), para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto. 

 

 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. 

 Comprender mensaxes breves e sinxelas que conteñan instrucións, 
indicacións e información básica referida a necesidades inmediatas ou 
de carácter educativo ou ocupacional moi básico, de estrutura moi 
sinxela, especialmente se contan con apoio visual. 

 

 PLB3.5. Entende información básica de correspondencia formal na que se 
informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, educativo ou 
ocupacional (por exemplo, sobre un curso de idiomas ou unha compra por 
internet). 

 B3.4. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e 
contextualizados, en situacións de comunicación significativas para a 
súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda de elementos textuais e non 
textuais, sobre temas variados e outros relacionados con outras 
materias do currículo. 
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 B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves e de estrutura simple, por exemplo copiando formatos, 
fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de texto, 
identificando as ideas pertinentes e necesarias, ou pondo una idea 
principal en cada parágrafo. 

 

 PLB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue 
modelos de textos de características similares, planifica o texto, elabora un 
borrador, corrixe tanto a ortografía como a orde das ideas e das palabras, 
etc. 

 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 básicos de cohesión e de coherencia, e as convencións 
ortográficas básicas, os signos de puntuación máis comúns, cun 
control razoable de expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso 
frecuente para a súa idade e o seu nivel escolar; así como as 
convencións ortográficas máis habituais na redacción de textos en 
soporte electrónico 

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

 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. 

 

 PLB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o 
contacto social, se intercambia información sobre si mesmo/a e a súa vila 
(por exemplo), se describen en termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais (por exemplo, unhas vacacións), se dan instrucións 
sinxelas, se fan e aceptan ofrecementos e suxestións (por exemplo, 
cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou duns plans) e 
se expresan opinións de xeito sinxelo. 

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

 

 

 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. 

 

 

 Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan 
erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que 

 PLEB5.3. Utiliza as convencións básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou 
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solicitar repeticións. 
 

manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves para manter a atención, 
etc.) 

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

 PLEB5.7. Coñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente 
para comprender e elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 

 

  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – 3º ES0 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis 
relevantes en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou 
por medios técnicos e articulados, a velocidade lenta ou 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 se poida volver escoitar. 

 

 

1.Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversación formal ou 
informal entre dous ou máis interlocutores, que ten lugar na súa presenza, cando o 
tema lle resulta coñecido e o discurso está articulado con claridade, a velocidade media 
e nunha variedade estándar da lingua. 

 
 
 

2.Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, 
actividades de lecer), condicións de vida (contorno, estrutura social), relacións 
interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no centro educativo, nas 
institucións), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da voz, contacto 
visual), e convencións sociais (costumes, tradicións). 

 

2.Comprende, nunha conversación 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 o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o que dixo. 

 

 

3.Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso 
habitual; empregar para comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante 

3. Participa en conversacións informais cara a cara ou por teléfono, ou outros medios 
técnicos, nas que estabelece  contacto social, intercambia información e expresa 
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axustados ao contexto e á intención comunicativa (repetición léxica, elipses, 
deixis persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores e marcadores 
conversacionais frecuentes). 

 

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. 
          

 
4.Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, 
actividades de lecer, incluídas manifestacións artísticas como a música ou o cine), 
condicións de vida (contorno, estrutura social), relacións interpersoais (entre 
homes e mulleres, no traballo, no centro educativo, nas institucións), e 
convencións sociais (costumes, tradicións). 
 

4.Entende información específica esencial en páxinas Web e outros materiais de 
referencia ou consulta claramente estruturados sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionais, ou do seu interese (p. e. sobre un tema curricular, 
un programa informático, unha cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

 

 

 
5.Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto, os constituíntes e a organización 
de estruturas sintácticas de uso frecuente na comunicación escrita, así como os 
seus significados asociados (p. e. estrutura afirmativa e negativa para mostrar 
aprobación ou desaprobación). 
 

 
 
5. Comprende o esencial (p. e. nas lecturas graduadas ou nas seccións de Reading) de  
istorias de ficción breves e ben estruturadas e faise unha idea do carácter dos distintos 
personaxes, das súas relacións e do argumento. 

 
6.Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e 
de estrutura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais 
propios de cada tipo de texto. 
Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estruturas sociais, relacións interpersoais, 
patróns de actuación, comportamento e convencións sociais, respectando as 
normas de cortesía máis importantes nos contextos respectivos. 
 

6.Escribe notas, anuncios e mensaxes breves (p. e. en Twitter ou Facebook) relacionados 
con actividades e situacións da vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre temas de 
actualidade, respectando as convencións e normas de cortesía e de etiqueta. 
 

 7.  Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando 
os expoñentes máis comúns das citadas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis frecuente para organizar o texto escrito, de xeito sinxelo, coa suficiente 
cohesión interna e coherencia con respecto ao contexto de comunicación. 
    

7.Escribe informes moi breves en formato convencional con información sinxela e 
relevante sobre feitos habituais e os motivos de certas accións, nos ámbitos académico 
e ocupacional, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares e 
sinalando os principais acontecementos de forma esquemática. 
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8.Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso 
habitual, e empregar para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante 
axustados ao contexto e á intención comunicativa (repetición léxica, elipses, 
deixis persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores e marcadores 
discursivos frecuentes). 
 

8.Escribe correspondencia persoal na que se estabelece e se mantén o contacto social 
(p. e. con amigos), intercámbiase información, descríbense en termos sinxelos sucesos 
importantes e experiencias persoais (p. e. a vitoria nunha competición); danse 
instrucións, fanse e acéptanse ofrecementos e suxestións (p. e. dan instrucións de como 
chegar a un lugar, poñen ou aceptan queixas ou dan consello), e exprésanse opinións de 
modo sinxelo 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
 

 

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – 4º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou 
os detalles relevantes do texto. 

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, 
e que traten de aspectos concretos ou abstractos detemas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos habituais, ou sobre os 
propios intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que exista apoio visual e as condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe, e que se poida volver escoitar o dito 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de comprensión global, selectiva ou detallada), mellorándoo 
se é o caso (sacando conclusións sobre a actitude do falante e sobre o contido, 
baseándose na entoación e na velocidade da fala), deducindo intencións a partir do 
volume da voz do falante, facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e intuíndo o que non se comprende e o que non se coñece mediante 
os propios coñecementos e as propias experiencias. 

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. 

PLEB1.5. 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 e na que se tratan temas coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, cando o 
discurso está articulado con claridade e nunha variedade estándar da lingua. 
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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, explotando os recursos dos que se dispón e limitando 
a expresión a estes; recorrendo, entre outros, a procedementos como a 
definición simple de elementos para os que non se teñen as palabras precisas, 
ou comezando de novo cunha nova estratexia cando falla a comunicación. 
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 

PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos para entender e facerse entender, como a 
utilización de expresións memorizadas ou fixas (para pedir que lle falen máis a modo, 
que lle repitan ou que lle aclaren) e o uso de exemplos e definicións, ou de aspectos 
paralingüísticos como os acenos, a entoación, etc. 

B2.3. Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en conversa cara a 
cara como por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro formal, 
neutro ou informal, nos que se intercambia información, ideas e opinións, se 
xustifican de maneira simple pero suficiente os motivos de accións e plans, e 
se formulan hipóteses, aínda que ás veces haxa vacilacións para buscar 
expresións e pausas para reformular e organizar o discurso, e sexa necesario 
repetir o dito para axudar a persoa interlocutora a comprender algúns 
detalles. 

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. 

PLEB2.5. Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, 
nas que intercambia información e se expresa e xustifica brevemente opinións e 
puntos de vista; narra e describe de forma coherente feitos ocorridos no pasado ou 
plans de futuro reais ou inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá 
indicacións ou instrucións con certo detalle; expresa e xustifica sentimentos, e 
describe aspectos concretos e abstractos de temas como, por exemplo, a música, o 
cine, a literatura ou os temas de actualidade. 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto. 

B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas (identificar os 
conceptos principais e palabras clave do tema, coñecer sinónimos procurar 
termos relacionados en internet; e localizar recursos da biblioteca do seu 
centro docente), para a procura de información en diferentes fontes, e 
analizar a súa credibilidade seguindo criterios como a autoría, a data de 
publicación, ligazóns relevantes, funcionalidade e tipo de texto (divulgativo, 
educativo, de opinión, etc.). 

PLEB3.1. Nas actividades de lectura da aula, explica como sabe inferir significados a 
partir do seu coñecemento do mundo, do coñecemento doutros idiomas, do 
contexto lingüístico, dos apoios visuais (imaxes, tipografía, deseño, etc.), así como 
das características do medio en que aparece impresa a información (carteis, folletos, 
revistas, xornais, páxinas web, etc.). 
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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 rexistro formal, informal ou neutro, que 
traten asuntos cotiáns ou menos habituais, de temas de interese ou 
salientables para os propios estudos, a ocupación ou o traballo, e que 
conteñan estruturas e un léxico de uso común, de carácter tanto xeral como 
máis específico. 
B3.4. Comprender a intención de comunicación, fórmulas de saúdo, 
despedida e outras convencións básicas de correspondencia de carácter 
persoal e formal, sempre que non conteña expresións idiomáticas, e poder 
reaccionar de xeito adecuado felicitacións, invitacións, citas médicas, 
solicitude de información, etc. 

 

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 

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). 

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 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. 

 

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. 

 

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. 

PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera 
soporte, nos que solicita e se transmite información e opinións sinxelas e nos que 
resalta os aspectos que lle resultan importantes (por exemplo, nunha páxina web ou 
unha revista xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha profesora), respectando as 
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 convencións e as normas de cortesía. 
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1.Avaliación e cualificación – 1º/2º ESO 

Avaliación 

Procedementos:  Recompilación de material. Traballo na casa. Actividades do libro, actividades en edixgal e traballo a través de 
webex. 

Instrumentos: Entregas do alumnado 
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Cualificación final 

Nota da segunda avaliación e traballo da terceira ata 1,5 mais.  
Valorarase o número de traballos entregado, a nota, e que sexan entregados en prazo (se o houbese). Se falta algún traballo 
deberá ser xustificado. 
Tamén valorarase a conexión ás clases webex (dentro das posibilidades de conexión do alumnado). 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Avaliarase con probas obxectivas. Poderán incluirse probas como speaking, listening, reading, writing e gramática. Realizarase de 
forma presencial ou telemática dependendo das circunstancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnado de materia 
pendente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios de avaliación:  Ó ser a lingua estranxeira unha asignatura de contidos e aprendizaxe progresivos e tendo en conta que 
tódolos os cursos se revisa e retoma o curso anterior, previo á introducción de novos contidos, o seguemento e avaliación deste 
alumnado farase no curso no que se atopen. 
Poderase propoñer a realización de tarefas de repaso, a correxir polo profesorado, pero que non terán unha cualificación numérica. 
Se o alumnado acadase os obxectivos do presente curso, entenderanse, lóxicamente, acadados os do curso anterior. Se non se dese 
esta circumstancia, o profesorado poderá, aínda así e a través do correspondente seguimento, considerar superada a materia 
pendente. Todo esto tendo en conta o traballo na aula e a evolución no aprendizaxe. 
Contemplarase tamén a posibilidade de una proba final de mínimos. 
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Criterios de cualificación: Corrección e comprensión da materia. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Entregas do alumnado do material proporcionado pola docente.  
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1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Exercicios do libro, exercicios online, fichas de repaso, explicación e revisión de teoría, kahoot, resolución de dudas.... 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Clases online para todo o alumnado (dentro das posibilidades de cada estudante). Material subido a edixgal ou enviado por 
correo electrónico. 

Materiais e recursos Ordenador, libro de clase, material subido pola docente, diferentes sitios web. 

2. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias Email, edixgal, clases online e teléfono. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1.Avaliación e cualificación – 3º/4º ESO 

Avaliación 

Procedementos:  Aportación de material , especificado no apartado de metodoloxía do 3º trimestre,  e seguimento do traballo . 

Instrumentos:  Traballo realizado polo alumnado e participación nas sesións telemáticas. 

Cualificación final 

Nota da segunda avaliación + 1,5 máximo. 
Para sumar ata 1,5 á nota da avaliación teranse en conta o traballo realizado polo alumnado e a asistencia ás sesións telemáticas 
na plataforma Webex. Valorarase que o traballo sexa  completo e que se consulte e se xustifique ó profesorado se non o está, que 
se entregue en prazo (si se tivese marcado), que as entregas sexan constantes e regulares ó longo do trimestre e que se consulte e 
xustifique ó profesorado se non o son. Tamén a calidade do traballo, atendendo sempre e sen esquecer a situación de cada 
alumno/a: maior grao de autonomía persoal que implica o traballo a distancia, problemas puntuais de conectividade etc… 
 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Avaliación mediante probas obxectivas. Éstas poderán constar de distintas partes que sexan instrumento de avaliación das catro 
destrezas e poderán conter distintos exercicios de expresión e comprensión oral  e de expresión e comprensión escrita (listening, 
reading, speaking and writing ). Estas probas constituirán o 100% da cualificación final e serán adaptadas se non puidesen facerse 
de forma presencial e houberan de realizarse de forma telemática. 
Os contidos serán os da 1ª e 2ª avaliacións. 
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Alumnado de materia 
pendente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios de avaliación:  Ó ser a lingua estranxeira unha asignatura de contidos e aprendizaxe progresivos e tendo en conta que 
tódolos os cursos se revisa e retoma o curso anterior, previo á introducción de novos contidos, o seguemento e avaliación deste 
alumnado farase no curso no que se atopen. 
Poderase propoñer a realización de tarefas de repaso, a correxir polo profesorado, pero que non terán unha cualificación numérica. 
Se o alumnado acadase os obxectivos do presente curso, entenderanse, lóxicamente, acadados os do curso anterior. Se non se dese 
esta circumstancia, o profesorado poderá, aínda así e a través do correspondente seguimento, considerar superada a materia 
pendente. Todo esto tendo en conta o traballo na aula da 1ª e 2ª avaliacións  e a evolución no aprendizaxe. 
Contemplarase tamén a posibilidade de una proba final de mínimos. 
 

 

Criterios de cualificación: Grao de consecución de obxectivos específicos e adquisición de contidos do curso anterior. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: .Traballo desenvolvido polo alumnado no curso no que se atopa, traballo do terceiro 
trimestre e, de  precisarse, proba final. 
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1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Exercicios do libro de texto, exercicios e material de audio aportado pola profesora, consulta e seguimento do traballo 
na plataforma Webex. Ofreceuse tamén a posibilidade de facer, na citada plataforma e fóra de horario, sesións 
individuais ou en grupos de 3 ou 4 alumnos/as, para resolución de dúbidas, explicacións máis puntuais ou práctica oral. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

O material proporciónase a través do correo electrónico e tamén se xestiona a través da plataforma Webex. 
Nestes momentos, os problemas de conectividade do alumnado son puntuais. 

Materiais e recursos Libro de texto, material de diverso tipo aportado pola profesora, páxinas web e plataforma Webex. 

2. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias Correo electrónico, plataforma Webex, páxina web do centro e comunicación vía tutor/a e directora. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


