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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

Segundo a Resolución do 26 de maio de 2022 da Secretaría xeral de 

Educación e Formación Profesional  polas que se ditan instruccións para o 

desenvolvemento das ensinanzas de educación secundaria obrigatoria no 

curso académico 2022/23,  as programacións didácticas de 1º e 3º da ESO 

hanse rexir segundo o currículo establecido pola LOMLOE e seán 

desenvolvidas na plataforma Proens. En canto aos cursos 2º e 4º ESO, as 

programacións  continuarán a estar reguladas de acordo co establecido na 

LOMCE. Polo tanto, este documento desenvolve a programación de 2º e 4º 

de ESO. 

 

1.1. Características do centro: 

O centro está situado no concello de San Sadurniño e o alumnado procede do propio 

concello e das parroquias dos arredores polo que  se trata dun centro eminentemente 

rural, dunha contorna dedicada ás labores da terra e o gando e ao sector servizos, 

polo que o nivel socio-económico e culturaldas familias é medio ou medio-baixo. 

Dentro deste contexto, a aprendizaxe dunha lingua estranxeira esixe unha motivación 

especial xa que non está entre as prioridades das familias, e polo tanto do alumnado, 

a valoración da lingua estranxeira como instrumento de relacións interculturais, motor 

de futuro, acceso ao futuro mercado laboral, etc. É, polo  tanto, prioritario para este 

departamento motivar ao alumnado na aprendizaxe da língua estranxeira e transmitir 

a súa importancia e valores. 

Ao tratarse dun CPI, actualmente o centro oferta as ensinanzas correspondentes a 

Educación Infantil, Primaria e Secundaria. No caso de Secundaria, os grupos e o 

número de alumnado por cursos   queda da seguinte forma: 

 

NIVEL 
                 

GRUPOS 
ALUMNADO 

1º ESO 
A 20 

B 21 

2º ESO A 29 

3º ESO A  22 

3º ESO B  16 
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4º ESO  18 

 

 
 

1.2. Departamento : Membros e Grupos  
 

PROFESOR

A 

GRUPOS OUTROS CARGOS 

 

  Ana Vilela Castro 

  

 1º ESO-A, 1 º ESO-B Língua Inglesa 
 

 2º ESO- A Língua Inglesa 
 

 1º ESO A, 1º ESO B Língua Española 
 

 

 

 Titoría 2º ESO 

 Coordinación 
de actividades 
extraescolares 

 
 
 
 

 Fernando García casal 

 

 

 3º ESO A, 3º ESO B  Língua Inglesa 
 

 4º ESO A Língua Inglesa 
 

 Valores Éticos 2º ESO 
 

 Reforzo de Língua Galega 1º ESO A, 
1º ESO B 

 

 Proxecto competencial 1º ESO A 
 
 

 
 
 
 

 

 Xefatura de 
Departamento. 
 

 Titoría 3º ESO A 

 

Xefatura de Departamento: No presente curso escolar 2022-2023 a xefatura do 

departamento será exercida por Fernando García Casal. 

 

 

1.3. Referencias normativas dos cursos 2º e 4º ESO  

 

➢ Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente 

pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 



5 
 

(LOMCE). 

➢ Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o 

currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 

3 de xaneiro de 2015). 

➢ Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a 

educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29). 

➢ Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 

Galicia (DOG do 29). 

➢ Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 

configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de 

educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa 

oferta (DOG do 21). 

➢ Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso 

académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia (DOG do 29). 

➢ Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación 

nas ensinanzas de Educación secundaria obrigatoria no sistema educativo de 

Galicia. 

➢ Resolución do 26 de maio de 2022 da Secretaría xeral de Educación e FP, polas 

que se dictan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de ESO no 

curso académico 2022/23 

➢ Instrucións conxuntas do 5 de setembro de 2022 da Consellería de Cultura, 

Educación, Formación Profesional e Universidade e da Consellería de Sanidade 

ao respecto da recomendacións xerais para a xestión da Covid-19 no ámbito 

educativo no curso 2022-2023. 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

A materia de língua estranxeira relaciónase moi directamente coa competencia en 

comunicación lingüística, (CCL), pero, debido aos seus trazos comunicativos, sociais 

e culturais, tamén contribúe ao desenvolvemento doutras competencias como a de 
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aprender a aprender, (CAA), a da competencia dixital,(CD), as competencias sociais 

e cívicas, (CSC), á da iniciativa persoal e espírito emprendedor, (CSIEE). De maneira 

máis tanxencial tamén contribúe á competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía, (CMCCT) especialmente mediante a utilización da lingua 

estranxeira como instrumento de información con outros contidos do currículo. 

Sen dúbida, a materia de lingua estranxeira contribúe á competencia en comunicación 

lingüística pois ofrece máis oportunidades para interactuar en situacións 

comunicativas e para reflexionar sobre a linguaxe en xeral a través da comparación 

entre as distintas linguas que se están a aprender. 

A lingua non só é un medio para a comunicación, tamén é unha ferramenta esencial 

para o acceso a outras aprendizaxes non lingüísticas, contribuíndo de xeito directo á 

competencia de aprender a aprender, xa que será a través dela que o alumnado 

accederá a distintos tipos de información, textos e contidos que lle permitan acceder 

á aprendizaxe. 

A aprendizaxe dunha lingua ten tamén un compoñente social que vai axudar ao 

desenvolvemento global das persoas. A contribución da materia de lingua estranxeira 

ás competencias sociais e cívicas prodúcese a través de dúas vías. Por unha banda, 

todas as linguas son un vehículo para a interacción social, e por outra banda, non 

podemos esquecer que toda lingua é un vehículo de transmisión cultural e que o seu 

coñecemento favorece a tolerancia e o respecto polas outras culturas, relacionando a 

cultura propia coa estranxeira, aceptando a diversidade de valores, e superando 

prexuízos, favorecendo actitudes socialmente positivas tales como a cooperación a 

través do traballo compartido, o respecto ao interlocutor ou a participación activa en 

debates. 

 

Desde a materia de lingua estranxeira, a contribución á competencia dixital é esencial. 

O tratamento da información vaise traballar desde esta área como un contido 

específico a través de actividades que requiran do alumnado o manexo de fontes 

informativas en distintas linguas, soportes e modelos lingüísticos e o seu 

procesamento e presentación posterior. Da mesma maneira a contribución á 

competencia dixital vai ser continua, desde o uso das TIC para a creación de dis tintos 

contextos comunicativos: chats, foros, correo electrónico, blogs, etc., pasando polo 
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uso de distintas ferramentas dixitais para manexar a información: CD, DVD, internet, 

presentacións de PowerPoint... ata o uso de distintos recursos para a aprendizaxe das 

linguas: programas de software específicos, páxinas web, dicionarios en liña, 

tradutores automáticos, etc. 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira ofrece igualmente oportunidades para o 

achegamento ás súas principais manifestacións artísticas e culturais. Así, 

contribuirase ao desenvolvemento da competencia da conciencia e expresións 

culturais do alumnado a través da presentación de modelos lingüísticos que conteñan 

valores artísticos ou culturais de maneira que aprenda a valoralos e a atopar goce 

estético neles. 

O coñecemento dunha lingua estranxeira vai facilitar a competencia de sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor. Permítelle manexarse en situacións nas que, doutro 

xeito, non sería posible ou necesitaría de axuda. Supón a superación de dificultades 

e xera autoconfianza e autoestima, converténdose nunha ferramenta esencial á hora 

de desenvolver aspectos relacionados coa autonomía propia. Mediante a preparación 

e realización de tarefas comunicativas, fomenta o desenvolvemento da capacidade de 

xestionar os proxectos e iniciativas propias a través do traballo cooperativo, 

identificando as metas e as necesidades, propoñendo obxectivos, planificando acción 

e estratexias para conseguilos, buscando solucións ante as dificultades. 

2.1. Perfil competencial de 2º e 4º ESO 
 

Remitímonos neste apartado á NORMATIVA LOMCE máis específicamente, ao 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galiza (DOG 

29 de xuño 2015) 

3. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS 

 

3.1. OBXECTIVOS XERAIS DA ESO 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 

alumnas as capacidades que lles permitan:  

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 
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entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos 

e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores 

comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática.  

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 

outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 

supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 

violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 

de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no 

campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.  

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia.  

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisións e asumir responsabilidades.  

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 

na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 

lectura e no estudo da literatura.  

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 

apropiada. 
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l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 

homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras 

culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 

incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación.  

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico 

e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación 

interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 

comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 

lusófona. 

 

3.2. OBXECTIVOS E CONTIDOS DE 2º e 4º ESO: 

Remitímonos neste apartado á NORMATIVA LOMCE máis específicamente, ao 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galiza (DOG 

29 de xuño 2015) 

 



10 
 

4. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES EN 2º e 4º ESO 
 

Todos os estándares serán valorados en cada unha das distintas avaliacións. 

Ademais, en cada unha, esa valoración farase tendo en conta as estruturas sintáctico-

discursivas e o léxico traballados na aula  ata ese momento, cumprindo o criterio de 

avaliación continua. Para levar a cabo a valoración dos estándares, empregaremos 

instrumentos de avaliación adaptados ás catro destrezas: comprensión escrita e  oral, 

expresión escrita e oral. Esta poderá ser realizada a través de probas específicas ou 

ben a través da  observación directa na aula empregando unhas rúbricas de avaliación 

adaptadas a cada destreza e tipo de actividade. Estas rúbricas aparecen ao final deste 

apartado. 

 

2º ESO 

 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Temporalización 
Grao mínimo de 

consecución para 
superar a materia 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

 
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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

 
Comprende a 
maioría das 

fórmulas básicas 

Proba comprensión 
oral 
Observación na aula 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos 
breves e sinxelos producidos en contextos reais 
e simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que conteñan 
vocabulario relativo a lugares, persoas, 
obxectos, acontecementos e accións ligados a 
temas sinxelos e habituais na súa idade e no 
seu contexto escolar. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

 
Comprende a 
metade das 

instrucións e textos 
breves e sinxelos 

Proba comprensión 
oral 
Observación na aula 

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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
 

Comprende a 
metade do 
esencial en 
situación de 
comunicación 

Proba comprensión 
oral 

Observación na aula 

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). 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

Distingue a metade 
das ideas principais 

e información 
relevante 

Proba comprensión 
oral 
Observación na aula 
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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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
Identifica case 
sempre o sentido 
xeral e algún dos 
puntos principais 

de conversas 
informais 

Proba comprensión 
oral 
Observación na aula 

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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

Case sempre 
comprende as 
funcións nas 

conversas informais 

Proba comprensión 
e expresión oral 
Intercambios orais 
Observación na aula 

PLEB1.7. Identifica a información esencial de 
mensaxes sinxelas emitidas por medios 
audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos 

1ª Avaliación 
 

2ª Avaliación 

Identifica bastante 
información esencial 

de mensaxes 

Proba comprensión 
oral 
Observación na aula 

(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. 

 

3ª Avaliación 
 

sinxelas 

 

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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

Interactúa 
suficientemente nas 
actividades de aula, 

empregando a 
lingua estranxeira 

na medida do 
posible 

Observación na aula 
Intercambios orais 

PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso 
da lingua estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas, e manifesta interese e respecto 
polas achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

Amosa unha 
actitude 

suficientemente 
positiva polo uso da 
lingua e suficiente 

respeto polos 
compañeiros 

Observación na aula 

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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

 
Fai presentacións 

breves, con 
vocabulario e 

estruturas 
suficientes do nivel 

Proba expresión oral 
Exposicións 
Observación directa 
na aula 

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), sempre que a persoa 
interlocutora coopere, falando amodo e con 
claridade, e repetindo ou reformulando. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

Desenvólvese case 
sempre en 

transaccións cotiás 

Proba expresión oral 
Role-plays 
Observación na aula 

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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

 
Participa en 

conversas informais 
intercambiando 

información 
suficiente 

Proba expresión oral 
Intercambios orais 
Observación na aula 
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PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na 
interacción, verificando a comprensión propia e 
a das demais persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, e 
cooperando activamente na realización das 
tarefas de comunicación, e manifesta interese e 
respecto polas achegas do seus compañeiros e 
das súas compañeiras. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
 

Colabora 
suficientemente e 
amosa respecto 

Observación na aula 

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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
 
 

 
Toma parte en 

conversas formais 
achegando 
información 
suficiente 

Proba expresión oral 
Intercambios orais 
Observación na aula 

PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións 
sinxelas de funcionamento e manexo de 
aparellos electrónicos ou de máquinas de uso 
común   e   coñecidos,   así   como   instrucións 

1ª Avaliación 
 

2ª Avaliación 

Segue a maioría das 
instrucións de 

funcionamento e 
realización de 

Proba comprensión 
escrita 
Observación na aula 

básicas e predicibles para a realización de 
actividades e normas de seguridade (por 
exemplo, manexo dun móbil ou prevención de 
riscos nunha excursión). 

3ª Avaliación  
actividades 

 

PLB3.2. Entende os puntos principais de 
anuncios e material publicitario de revistas 
propias da súa idade ou de internet, formulados 
de xeito simple e claro, e relacionados con 
asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal e 
educativo e ocupacional moi básico. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
Entende a metade 

dos puntos 
principais de 

anuncios 

Proba comprensión 
escrita 
Observación na aula 

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 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

 
Entende bastante 

información 
específica en 

páxinas web ou 
outros materiais 

Proba comprensión 
escrita 
Observación na aula 

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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

Comprende 
suficientemente 
correspondencia 

persoal 

Proba comprensión 
escrita 
Observación na aula 

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). 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

Entende a maioría 
da información de 
correspondencia 

formal 

Proba comprensión 
escrita 
Observación na aula 

PLB3.6. Comprende con fluidez textos de 
historias de ficción adaptados para o seu nivel. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

Comprende con 
suficiente fluidez 
textos de ficción 

adaptados 

Proba comprensión 
escrita 

Observación na aula 
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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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
Utiliza estratexias 

básicas de escritura 

Proba expresión 
escrita 
Redaccións 
Observación na aula 

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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
Escribe textos moi 

breves con 
suficiente 

corrección para o 
nivel 

Proba expresión 
escrita 

Redaccións 

Observación na aula 

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

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
Completa case todo 

nun cuestionario 
sinxelo 

Observación na aula 

PLB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes 
breves en soporte impreso e dixital, en situacións 
de comunicación reais ou simuladas, 
relacionados con actividades e situacións da 
vida cotiá e do seu interese persoal, ou sobre 
temas de actualidade de especial relevancia e 
facilmente comprensibles para a súa idade, 
respectando as convencións e as normas de 
cortesía, tamén cando se utilizan as redes 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

Escribe notas, 
anuncios e 

mensaxes con 
suficiente corrección 

para o nivel 

Proba expresión 
escrita 
Redaccións 
Observación na aula 

sociais.    

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 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
 

Escribe 
correspondencia 

persoal con 
suficiente corrección 

para o nivel 

Proba expresión 
escrita 
Redaccións 
Observación na aula 

PLB4.6. Fai unha presentación coidada dos 
textos escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

Fai unha 
presentación 

suficientemente 
coidada dos textos 

escritos 

Proba expresión 
escrita 
Redaccións 
Observación na aula 

PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría 
das súas intervencións nas actividades de aula, e 
na participación en simulacións con diversos fins 
comunicativos, facéndose comprender, 
producindo con suficiencia discriminativa trazos 
fonéticos significativos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e recoñecendo 
e producindo comprensiblemente patróns 
básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

Utiliza a lingua 
estranxeira na 
maioría das 
actividades e 

distingue 
suficientemente 
fonemas, ritmo, 

entoación e 
acentuación 

 

Proba expresión oral 

Intercambios orais 

Observación na aula 

PLEB5.2. Escribe cun dominio ortográfico 
suficiente para facer comprensible os textos, sen 
cometer erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas máis relevantes. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

Escribe cun dominio 
ortográfico suficiente 

para o nivel 

Proba expresión 
escrita 
Redaccións 
Observación na aula 

PLEB5.3. Utiliza as convencións básicas 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, etc.) 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

Utiliza a maioría das 
convencións básicas 

propias do nivel 

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

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

Identifica algún 
aspectos 

socioculturais 
básicos 

Observación na aula 

PLB5.5. Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e discursivos, 
así como os procesos de realización das 
actividades lingüísticas de comprensión e 
produción 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
Algunha vez utiliza o 

coñecemento 
adquirido noutras 

linguas 

Observación na aula 

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 e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

Comunica con 
suficiente eficacia 
empregando 
estruturas 
morfosintácticas 
propias do nivel 

Observación na aula 
Intercambios orais 

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

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

Coñece e emprega 
un vocabulario 
suficiente para o 

nivel 

Probas expresión 
oral e escrita 

Intercambios orais 

Redaccións 

   Observación na aula 

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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
 

Participa nalgún 
proxecto no que 
se utilicen varias 

linguas 

 

Exposicións 
Redaccións 
Observación na aula 

 

 
4º ESO 

 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Temporalización 

Grao mínimo de 
consecución 

para superar a 
materia 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
 

 
Reflexiona 

suficientemente 
sobre as súas 
estratexias de 
comprensión 

Observación na 
aula 

PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou escrito, 1ª Avaliación Distingue a Proba 
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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 (por exemplo, sobre un tema educativo 
ou de divulgación científica, ou unha charla sobre a 
formación profesional noutros países). 

 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
 
 

metade das 
ideas principais 
e información 

relevante 

comprensión oral e 
observación na 
aula 

PLEB1.3. Identifica a idea principal e aspectos 
significativos de noticias de televisión claramente 
articuladas cando hai apoio visual que 
complementa o discurso, así como o 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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

Identifica a idea 
principal e algúns 

aspectos 
significativos de 

noticias de 
televisión 

Proba 
comprensión oral e 
observación na 
aula 

PLEB1.4. Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de mensaxes gravadas ou de viva voz, 
claramente articuladas, que conteñan instrucións, 
indicacións ou outra información, mesmo de tipo 
técnico (por exemplo, en contestadores 
automáticos, ou sobre como realizar un 
experimento na clase, ou como utilizar unha 
máquina ou un dispositivo no ámbito ocupacional). 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

 
Capta a metade 

dos puntos 
principais de 

mensaxes orais 

Proba 
comprensión oral e 
observación na 
aula 

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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
 

Identifica a 
metade das ideas 

principais de 
conversas 

Proba 
comprensión oral e 
observación na 
aula 

PLEB1.6. Entende o que se lle di en transaccións 
e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en 
bancos, tendas, hoteis, restaurantes, transportes, 
centros docente e lugares de traballo) ou menos 
habituais (por exemplo, nunha farmacia, un 
hospital, nunha comisaría ou nun organismo 
público), se pode pedir confirmación dalgúns 
detalles. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
Entende 

suficientemente o 
que se lle di en 
transaccións 

cotiás 

Proba 
comprensión oral e 
observación na 
aula 
Role-plays 

PLEB1.7. Comprende, nunha conversa formal, ou 
entrevista na que participa (por exemplo, en 
centros de estudos ou de traballo), información 
relevante e detalles sobre asuntos prácticos 
relativos a actividades educativas ou ocupacionais 
de carácter habitual e predicible, sempre que poida 
pedir que se lle repita, ou que se reformule, aclare 
ou elabore, algo do que se lle dixo. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
Comprente 

suficientemente 
en conversas 

formais ou 
entrevistas 

Proba de 
expresión oral 
Role-plays 
Observación na 
aula 

PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal na 
que participa, explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre diversos asuntos 
de interese persoal, cotiáns ou menos habituais, 
así como a formulación de hipóteses, a expresión 
de sentimentos e a descrición de aspectos 
abstractos de temas (por exemplo, a música, o 
cine, a literatura ou os temas de actualidade). 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

Comprende, en 
conversas 

informais, o 
suficiente para 
levar a cabo 

distintas funcións 
comunicativas 

Proba de 
expresión oral 
Role-plays 
Observación na 
aula 

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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
Utiliza algúns 

recursos 
lingüísticos para 
facerse entender 

Proba de 
expresión oral 
Observación na 
aula 
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PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría das 
veces interactúa ou intervén na lingua estranxeira 
de xeito claro e comprensible, 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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

Nas actividades 
de aula, a maioría 

das veces 
emprega a lingua 

estranxeira e 
amosa respecto 

polos 
compañeiros 

Observación na 
aula 

PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben 
estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio 
visual (por exemplo, PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas educativos ou ocupacionais do 
seu interese, organizando a información básica de 
maneira coherente, explicando as ideas principais 
brevemente e con claridade, e respondendo a 
preguntas sinxelas de oíntes articuladas de maneira 
clara e a velocidade media. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
 

Fai presentacións 
breves con 
corrección 

suficiente para 
o nivel 

Proba de 
expresión oral 
Exposición 

PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente en 
situacións cotiás e menos habituais que poden 
xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros 
países por motivos persoais, educativos ou 
ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, 
compras, estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar 
atención, información, axuda ou explicacións, e 
facer unha reclamación ou unha xestión formal de 
maneira sinxela pero correcta e adecuada ao 
contexto. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
 

 
Desenvólvese 

suficientemente 
en situacións 

cotiás 

Proba de 
expresión oral 
Role-plays 
Observación na 
aula 

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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

 
Participa en 
conversas 

informais nas que 
se desenvolve 

suficientemente 
ben en diferences 

situacións 
comunicativas 

Proba de 
expresión oral 
Role-plays 
Observación na 
aula 

PLEB2.6. Toma parte en conversas formais, 
entrevistas e reunións de carácter educativo ou 
ocupacional, sobre temas habituais nestes 
contextos, intercambiando información pertinente 
sobre feitos concretos, pedindo e dando 
instrucións ou solucións a problemas prácticos, 
expondo os seus puntos de vista de maneira 
sinxela e con claridade, e razoando e explicando 
brevemente e de maneira coherente as súas 
accións, as súas opinións e os seus plans. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
Toma parte en 

conversas formais 
intercambiando 

información 
suficientemente 

pertinente e 
coherente 

Proba de 
expresión oral 
Role-plays 
Observación na 
aula 

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.). 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

Nas actividades 
de lectura na aula, 
explica como sabe 
inferir significados 

empregando 
algunha estratexia 

Observación na 
aula 

PLEB3.2. Procura e entende información 
específica de carácter concreto en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou consulta 
claramente estruturados (por exemplo, 
enciclopedias, dicionarios, monografías, 
presentacións) sobre temas relativos a materias 
educativas ou asuntos ocupacionais relacionados 
coa súa especialidade ou cos seus intereses, e 
analiza a información tendo en conta varios 
criterios (autoría, fiabilidade da páxina que o 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

Procura e entende 
bastante 

información 
específica en 
páxinas web 

Proba 
comprensión 
escrita 
Observación na 
aula 
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publica, datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do material. 

   

PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os puntos 
principais e información relevante de anuncios e 
comunicacións de carácter público, institucional ou 
corporativo e claramente estruturados, 
relacionados con asuntos do seu interese persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre 
lecer, cursos, bolsas e ofertas de traballo). 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

Entende o sentido 
xeral e a metade 

dos puntos 
principais en 

anuncios 

Proba 
comprensión 
escrita 
Observación na 
aula 

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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

Localiza bastante 
información 

específica en 
textos 

xornalísticos 

Proba 
comprensión 
escrita 
Observación na 
aula 

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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

Comprende 
suficientemente 
correspondencia 

persoal 

Proba 
comprensión 
escrita 
Observación na 
aula 

PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou 
correos electrónicos de carácter formal, oficial ou 
institucional, como para poder reaccionar en 
consecuencia (por exemplo, se se lle solicitan 
documentos para unha estadía de estudos no 
estranxeiro). 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

Entende o 
suficiente de 

cartas, faxes ou 
correos 

electrónicos 
formais 

Proba 
comprensión 
escrita 
Observación na 
aula 

PLEB3.7. Identifica información relevante en 
instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, 
dispositivos ou programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de seguridade 
ou de convivencia (por exemplo, nun evento 
cultural, nunha residencia de estudantes ou nun 
contexto ocupacional). 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

Identifica bastante 
información 
relevante en 

instruccións e 
normas 

Proba 
comprensión 
escrita 
Observación na 
aula 

PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais e os 
detalles máis relevantes de textos de ficción e 
textos literarios contemporáneos breves, ben 
estruturados e nunha variante estándar da lingua, 
nos que o argumento é lineal e se pode seguir sen 
dificultade, e os personaxes e as súas relacións se 
describen de maneira clara e sinxela. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

Comprende a 
maioría dos 

aspectos xerais e 
detalles de textos 

de ficción 

Proba 
comprensión 
escrita 
Observación na 
aula 

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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
 

Escribe informes 
breves e 

sinxelos con 
corrección 

suficente para o 
nivel 

Proba expresión 
escrita 

Redaccións clase 

PLEB4.2. Escribe correspondencia formal básica, 
dirixida a institucións públicas ou privadas ou 
entidades comerciais, fundamentalmente 
destinada a pedir ou dar información, solicitar un 
servizo ou realizar unha reclamación ou outra 
xestión sinxela, respectando as convencións 
formais e as normas de cortesía usuais neste tipo 
de textos. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

Escribe 
correspondencia 
formal con 
suficiente 
corrección para o 
nivel 

Proba expresión 
escrita 

Redaccións clase 

PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera soporte, nos que 

1ª Avaliación Escribe notas, 
anuncios ou 

Proba expresión 
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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 
convencións e as normas de cortesía. 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

mensaxes de 
forma 

suficientemente 
correcta e 
relevante 

escrita 

Redaccións clase 

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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
 

Escribe 
correspondencia 

persoal con 
suficiente 

corrección e 
coherencia 

Proba expresión 
escrita 

Redaccións clase 

PLEB4.5. Completa un cuestionario detallado con 
información persoal, educativa ou laboral (por 
exemplo, para facerse membro dunha asociación 
ou para solicitar unha bolsa). 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

Completa case 
todo un 

cuestionario 

Observación do 
cuestionario na 
aula 

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en formato 
electrónico, seguindo, por exemplo, o modelo 
Europass. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
Escribe un 

currículo sinxelo 

Observación do 
currículo na aula 

PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e apuntamentos 
con información sinxela e relevante sobre asuntos 
habituais e aspectos concretos nos ámbitos 
persoal, educativo e ocupacional, dentro da súa 
especialidade ou área de interese. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

Toma bastantes 
notas con 

información 
suficientemente 
relevante sobre 

asuntos habituais 

Observación na 
aula 

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

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

Fai unha 
presentación 

suficientemente 
coidada dos textos 

escritos 

Probas expresión 
escrita 
Redaccións 
Caderno 

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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

Exprésase cunha 
pronunciación 

suficientemente 
clara 

Proba expresión 
oral 
Exposicións 
Role-plays 
Observación na 
aula 

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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

Produce textos 
escritos en 
diferentes 

soportes sen case 
erros ortográficos 
e de puntuación 

Probas expresión 
escrita 
Redaccións 
Caderno 

PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en 
situacións cotiás e menos habituais que poden 
xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros 
países por motivos persoais, educativos ou 
ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, 
compras, estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar 
atención, información, axuda ou explicacións, e 
facer unha reclamación ou unha xestión formal de 
xeito sinxelo, pero correcta e adecuada ao 
contexto. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
 

Desenvólvese 
suficientemente 
en situacións 

cotiás e menos 
habituais 

Probas expresión 
escrita e oral 
Role-plays 
Observación na 
aula 

PLEB5.4. Recoñece os elementos culturais máis 
relevantes dos países onde se fala a lingua 
estranxeira, e establece relación entre aspectos 

1ª Avaliación 
 

2ª Avaliación 

Recoñece 
bastantes 
elementos 

Observación na 
aula 
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da cultura propia e da cultura meta para cumprir, de 
ser o caso, o papel de intermediario lingüístico e 
cultural, abordando con eficacia a resolución de 
malentendidos interculturais, e valorando 
positivamente as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

 

3ª Avaliación 
 

culturais 
relevantes dos 
países de fala 

inglesa 

 

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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

Comprende e 
utiliza con 
suficiente 

corrección os 
recursos 

lingüísticos 
propios do seu 
nivel, e algunha 

frase feita e 
locución 

idiomática 

Probas de 
expresión escrita e 
oral 
Exposicións 
Redaccións 
Role-plays 
Observación na 
aula 

PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico 
relativamente rico e variado, o que implica, entre 
outros, o emprego de sinónimos de uso máis 
frecuente e de palabras de significación próxima 
para evitar a repetición léxica. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 

Comprende e 
utiliza un léxico 
suficientemente 

rico e variado para 
o nivel 

Probas de 
expresión escrita e 
oral 
Exposicións 
Redaccións 
Role-plays 
Observación na 
aula 

PLEB5.7. 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. 

1ª Avaliación 

2ª Avaliación 

3ª Avaliación 

 
Participa nalgún 
proxecto no que 
se utilicen varias 

linguas 

Redaccións 
Exposicións 
Observación na 
aula 

 

Rúbricas para a avaliación de destrezas por tarefas 

Bloque I: Comprensión de textos orais 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

 
 

Atención 

 
Distráese durante a 
escoita. 

 
Distráese 
ocasionalmente. 

 
Non se distrae na 
escoita. 

 
Atende de forma 
constante durante 
toda a escoita. 

 

Propósito 

 
Non capta 
significado global. 

 
o 

 
Capta con dificultade 
o significado global. 

Recoñece 
expresa 
significado 
texto. 

e 
o 
do 

Expresa una 
síntese detallada 
do propósito do 
texto. 

 

Puntos 
principais 

 
Non distingue a 
idea ou ideas 
principais do texto. 

 

Distingue a idea 
principal do texto. 

Extrae ademais 
das ideas 
principais outras 
secundarias. 

 
Distingue entre as 
ideas principais e 
secundarias. 

 

 
Contexto 

 
Non identifica 
situación 
comunicativa. 

 
a 

 

Identifica 
dificultade 
situación 
comunicativa. 

 

con 
a 

Identifica   a 
situación 
comunicativa  e 
aporta algo de 
información sobre 
ela. 

Identifica a 
situación 
comunicativa e 
aporta información 
detallada. 

 

 
Inferencias 

 
No é capaz de 
inferir ningunha 
información da 
escoita. 

 

Realiza inferencias 
sobre a escoita, 
aínda con dificultade. 

 
Realiza inferencias 
sobre a escoita e 
aporta ideas 
derivadas. 

Realiza inferencias 
sobre a escoita e 
aporta ideas 
derivadas  e 
conclusións. 
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Bloque II: Produción de textos orais 

 

Interacción en grupo 

 
 En vías de 

adquisición 
Adquirido Avanzado Excelente 

 

 
Planificación 

 
Realiza 

argumento 

incompleto, 

rematar. 

 
un 

sen 

Realiza 

argumento 

non 

corresponde 

totalmente 

actividade. 

un 

que 

se 

 
coa 

 
 

O argumento 

correspóndese coa 

actividade. 

Realiza unha 

análise previa para 

preparar  a 

actividade. O 

argumento 

correspóndese coa 
actividade. 

 
 

Claridade 

Non fala 

claramente e/ou ten 

erros de 

pronunciación 

(máis dun). 

Fala claramente 

case sempre aínda 

que con algúns 

erros de 

pronunciación (un 

ou máis). 

Fala claramente 

sempre, pero ten 

erros de 

pronunciación (un 

ou máis). 

 

Fala claramente 

sempre e non ten 

erros de 

pronunciación. 

 

Precisión 

Os argumentos non 

están citados con 

precisión ou non 

hai feitos citados. 

Un 

argumentos 

citado 

precisión. 

dos 

está 

con 

Case todos os 

argumentos están 

citados con 

precisión. 

Todos 

argumentos 

citados 

precisión. 

os 

están 

con 

 

 
Actitude 

 

Apresura o final da 

actividade. Hai 

cambios bruscos de 

tema no 

plantexamento da 

actividade. 

 
 

Algunha vez 

interrompe ou 

apresura aos seus 

compañeiros. 

 
 

Obsérvanse certas 

interrupcións de 

tema. 

 

No se observa 

interrupción brusca 

de tema. 

Non se apresurou o 

final. 

 

 

 

Presentación oral 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

 
 

 
Expresión oral 

 
 

Cóstalle a expresión 

oral ou realízaa con 

grandes limitacións. 

 
 

Exprésase 

correctamente, 

aínda que con 

algúns erros ou 

dificultades. 

 

 
Exprésase 

correctamente, de 

forma ordenada e 

fluida. 

 

Exprésase 

correctamente,  de 

forma ordenada, 

fluida e xerando un 

grande interese e 

motivación nos 

seus interlocutores. 

 

 
Argumentación 

As súas ideas están 

pouco 

fundamentadas. Non 

presenta argumentos 

sólidos. 

 
As súas ideas 

no contradín o 

contido 

estudado. 

Fundamenta as 

súas ideas, citando 

fontes e 

respondendo con 

argumentos. 

Expresa bastantes 

ideas e moi ben 

fundamentadas, 

citando fontes e 

respondendo con 

argumentos. 
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Emprega estratexias 

Estratexias 

empregadas 

Non utiliza 
estratexias que lle 

poidan axudar a 

exponer mellor. 

Empezou a 

empregar alguna 

estratexia útil. 

Utiliza estratexias 

para a exposición 

(esquemas, notas, 

resumes). 

para a exposición 

(esquemas, notas, 

resumes)   que   lle 

axudan a expoñer 

con orden, 
    claridade e eficacia. 

 
 

Recursos 

empregados 

 

Non emprega 

recursos adicionais á 

súa exposición. 

 
Emprega algún 

recurso adicional 

na súa 

exposición. 

 
Apoia a súa 

exposición con 

imaxes, datos, 

fotografías… 

Apoia a súa 
exposición con 

imaxes, datos, 
fotografías, etc., 

que a fan moi 

amena e 
interesante. 

 

Bloque III: Comprensión de textos escritos 
 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

 
 

Atención 

 

Distráese durante a 

lectura. 

 
Distráese 

ocasionalmente 

durante a lectura. 

 
Non se distrae na 

lectura. 

 
Atende de forma 

constante durante 

toda a lectura. 

 
 

Propósito 

Non capta o 

significado global. 

Expresa unha idea 

vaga ou confusa do 

texto. 

Capta con 
dificultade o 

significado global. 

Obvia    partes    do 

texto que completan 

o sentido do mesmo. 

Recoñece e 
expresa o 

significado do 

texto e localiza as 

ideas principais do 
mesmo. 

Expresa unha 

síntese detallada 

do propósito do 

texto. Identifica a 

súa función ou 
utilidade. 

 
Puntos 

principais 

 
Non distingue a 

idea ou ideas 

principais do texto. 

 

Distingue a idea 

principal do texto. 

 

Extrae ademais 

das  ideas 

principais outras 

secundarias. 

 
Distingue entre as 

ideas principales e 

secundarias. 

 

 
Contexto e 

forma 

 
Non identifica a 

situación 

comunicativa nin 

distingue o tipo de 

texto. 

 

Identifica  a 

situación 

comunicativa, con 

información previa 

sobre o tipo de texto 

do que se trata. 

 

Identifica  a 

situación 

comunicativa  e 

aporta algo de 

información sobre 

ela. 

Identifica a 

situación 

comunicativa e 

aporta información 

detallada, ademais 

de distinguir o tipo 

de texto do que se 
trata. 

 
 

Inferencias 

 

No é capaz de 

inferir ningunha 

información da 

lectura. 

 

Realiza inferencias 

sobre a lectura, 

aínda que con 

dificultade. 

 

Realiza 

inferencias sobre a 

lectura e aporta 

ideas derivadas. 

Realiza inferencias 

sobre a lectura, 

aporta ideas 

derivadas  e 

conclusións. 

 

Bloque IV: Produción de textos escritos 

 
 En vías de 

adquisición 
Adquirido Avanzado Excelente 

P
re

se
n

ta
c Texto Letra ilexible. Léese con dificultade, Letra bastante clara, Letra clara que non 

lexible  a letra é pouco clara e aínda que presenta presenta problemas de 
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  é preciso deterse para algunha dificultade lectura. 
  comprender algunhas puntual na lectura.  

  frases e palabras.   
ió

n
 

 
 
 

Limpeza 

O texto produce unha 

impresión xeral de 

falta de limpeza (pe. 
tachóns). 

O texto produce unha 

impresión xeral de 

pouca limpeza. 

O texto produce un 

efecto xeral de 

limpeza. 

O texto produce un 

efecto xeral de 

limpeza. 

 
Ausencia de marxes. 

Marxes pouco 

axeitados. 

 
Marxes axeitados. 

 
Marxes axeitados. 

Corrección 

ortográfica 

Seis ou máis erros 

ortográficos de 

importancia. 

Entre tres e cinco erros 

ortográficos de 

importancia. 

Admítense ata dous 

erros ortográficos de 

importancia. 

Non presenta erros 

ortográficos de 

importancia. 

C
o
h

er
en

ci
a

 

 

 
Informació 

n 

pertinente 

Inclúe información 

irrelevante para o 

tema. Abundantes 

contradicciónss, de 

difícil comprensión. 

Inclúe información 

irrelevante para o 

tema. Texto pouco 

coherente, con 

contradiccións. 

 
A información que 

aporta é relevante. 

 

A información que 

aporta é relevante e 

coherente. 

Falta moita 
información sustancial. 

Falta bastante 

información sustancial. 

Aparece case toda a 

información sustancial. 

Non falta información 

sustancial. 

 
Secuencia 

ordenada 

No segue a estrutura 

proposta. No se dá un 

progreso temático 

axeitado. 

Presenta algún erro na 

estrutura. O progreso 

temático do texto 

presenta bastantes 

erros. 

Presenta algún erro na 

estrutura. O texto 

progresa 

temáticamente de 

forma axeitada. 

Respeta a orde lósica 
O texto progresa 

temáticamente de 

forma axeitada. 

C
o
h

es
ió

n
 

 
 
 

Mecanis

mos de 

cohesión 

léxica e 

gramatic

al 

Erros xeralizados na 

concordancia 

gramatical: xénero, 

número,  réxime 
verbal… 

Algúns erros na 

concordancia 

gramatical:  xénero, 

número,   réxime 
verbal… 

Respecta 

concordancia 

gramatical: 

número, 
verbal… 

a 

 
xénero, 

réxime 

Respecta 

concordancia 

gramatical: 

número, 
verbal… 

a 

 
xénero, 

réxime 

Conexión entre 

enunciados: mal uso 

xeralizado  de 
conectores e enlaces. 

Conexión entre 

enunciados: mal uso 

dos conectores e 
enlaces. 

Conexión entre 

enunciados: mal uso 

dalgúns conectores e 
enlaces. 

Adecuada conexión 

entre enunciados: uso 

correcto de conectores 
e enlaces. 

A maioría das 

oracións carecen de 

sentido completo. 

Algunhas 

carecen 

completo. 

 
de 

oracións 

sentido 

A maioría das 

oracións teñen sentido 

completo. 

Todas as 

teñen 

completo. 

oracións 

sentido 

 
Puntuac

ión 

correc

ta 

 

Erros xeralizados no uso 

dos signos de 

puntuación. 

Uso incorrecto do 

punto (seguido e 

aparte) ou abundantes 

erros noutros signos 
de puntuación. 

Uso correcto do punto 

(seguido e aparte). 

Erros ocasionais 

noutros signos de 
puntuación. 

 
Uso correcto dos 

signos de puntuación. 

a
o
 c

o
n

te
x
to

A
d

e
cu

a
ci

ó
n

 

 
 

Rexistro 

adecuado 

ao tema, 

o 

receptor 

e a 

situación 

Léxico inadecuado 

(pobreza no uso dos 

termos e abuso de 

palabras baleiras de 

significado e uso de 

coloquialismos e/ou 

vulgarismos…). 

Reiterados erros de 

rexistro 

(formal/informal). 

En xeral, o léxico é 

bastante pobre (uso 

habitual de palabras 

baleiras de 

significado, uso 

puntual de 
coloquialismos e/ou 

vulgarismos...). 

Algúns erros de 

rexistro 

(formal/informal). 

 
 

O léxico é adecuado, 

aínda que 

puntualmente repita 

certos termos. Está 

adaptado ao receptor e 

á situación, con algún 

erro circunstancial. 

 
 

 
O léxico é rico e 

axeitado ao tema. Está 

adaptado ao receptor e 

á situación. 

Axuste 

ás 

instrucci

óns 

(extensió

n, 

tipoloxía 

textual...

) 

O texto non segue as 

instruccións dadas (con 

relación á tipoloxía 

textual, extensión…). 

 
O texto incumpre 

algunha  das 

instruccións dadas. 

 
 

En xeral o texto segue 

as instruccións dadas. 

 
 

O    texto segue as 

instruccións dadas. 
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5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía didáctica que empregaremos será esencialmente comunicativa, xa 

que os elementos do currículo definíronse en base aos procesos de comunicación a 

que van enfocados: comprensión e produción de textos orais e escritos. Isto implica 

que a gramática, vocabulario e pronunciación non se ensinan de forma illada, senón 

a través das catro destrezas. O obxectivo do ensino do  inglés é que os alumnos 

manexen estas catro habilidades da lingua de forma simple e real. Non obstante, aínda 

que na vida real estas destrezas van unidas, na clase é necesario separalas para 

adicarlles o tempo necesario para desenrolalas. 

A metodoloxía estará tamén enfocada a conseguir que a aprendizaxe da lingua 

estranxeira teña unha finalidade práctica, é dicir, que os alumnos poidan aplicar os 

seus coñecementos no mundo real, fóra das aulas. O alumno ha de lograr a 

adquisición das competencias implicadas na comunicación e a capacidade de pólas 

en práctica nos diferentes contextos de actuación. 

A continuación describiremos o tipo de actividades que realizaremos en cada unha 

das partes. 

1. Vocabulario: en cada unidade dos libros de texto que utilizamos 

presentaremos dous bloques de vocabulario. O vocabulario novo aparecerá 

nos textos de lectura e nas audicións, así como nas actividades de gramática. 

Trataremos de reciclar o vocabulario en todas as unidades para facilitar a súa 

memorización. 

2. Gramática: en cada unidade tamén se presentan, polo menos, dous puntos 

gramaticais. As estruturas novas aparecerán nun contexto nos textos de 

lectura ou nas audicións. Trala explotación dos textos presentarase a estrutura 

gramatical mediante táboas e/ou outros apuntamentos. Cando o consideremos 

oportuno (dependendo da dificultade das estruturas), favoreceremos a 

indución das regras gramaticais, o cal reta aos alumnos a obter a forma e 

completar as regras mediante a análise e reflexión, desenvolvendo desta forma 

unha aprendizaxe máis independente. De novo, a reciclaxe será unha 

prioridade. 

3. Comprensión escrita (Reading): esta destreza desempeña un papel 

importante na aprendizaxe de linguas. Utilizaremos textos variados, incluíndo 
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artigos, páxinas web, historias, receitas, emails, guións de vídeo, entrevistas, 

etc. Os textos están graduados e proporcionan o obxectivo de proporcionar 

información interesante da maneira máis realista posible. Xeralmente estes 

textos están gravados, por tanto favoreceremos tamén   a destreza de 

Listening. Practicaremos tamén a lectura en voz alta. A través destes textos 

introduciremos a gramática e o vocabulario. En canto á tipoloxía dos exercicios, 

sempre comezaremos por actividades para desenvolver as subdestrezas de 

skimming e scanning para asegurar que os alumnos captan a idea global do 

texto. Os exercicios sucesivos son para que o alumno localice información 

específica e serán do tipo de verdadeiro/falso, contestar a preguntas, 

completar oracións coa información necesaria, buscar sinónimos etc... Tamén 

proporcionaremos textos máis curtos como modelos para as producións 

escritas e como contexto para actividades de comprensión e expresión oral. 

4. Comprensión oral (Listening): esta destreza forma unha parte importante do 

desenvolvemento da linguaxe e contribúe a mellorar a produción oral. Tendo 

isto en conta, intentaremos ofrecer o maior número posible de oportunidades 

para realizar esta práctica, mediante actividades de audición específicas, a 

escoita de textos escritos, a utilización de actividades de vídeo, actividades de 

pronunciación, ditados, etc. Os textos orais proporcionan unha variedade de 

falantes en diferentes situacións, incluíndo programas de radio, entrevistas, 

conversacións e anuncios, cunha variedade moderada de acentos 

internacionais para dar veracidade. 

5. Expresión oral (Speaking): o profesor, ben a través do libro de texto ou outros 

recursos, ofrecerá ao alumno multitude de oportunidades para que participe en 

actividades practicando a precisión e a fluidez. Con algunhas das actividades 

de inicio da unidade/clase retaremos aos alumnos a activar a linguaxe 

conectando co tema que se vai tratar. Haberá actividades de personalización 

nas que os alumnos expresen a súa opinión ou relaten experiencias persoais. 

Outras permitirán aos alumnos practicar a linguaxe que estiveron aprendendo 

dunha forma máis libre e personalizada. Moi importante tamén serán as 

actividades nas que se poña en práctica a linguaxe funcional de uso común 

nun contexto práctico e real: para iso, realizarán actividades en parella ou 

grupos tipo roleplays e outras simulacións. Por último, tamén se fará fincapé 
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na pronunciación a través da práctica de sons específicos, acentuación nas 

palabras, nas frases e entoación. 

6. Expresión escrita (Writing): as tarefas de composición cubrirán diferente 

tipoloxía textual, como emails, artigos periodísticos, de opinión, etc... sempre 

adaptándose ao nivel do alumnado. Partiremos dun texto modelo cunha clara 

estrutura de parágrafos e con linguaxe clave da unidade e tamén con outros 

puntos clave como o emprego das distintas conxuncións, expresións de tempo, 

puntuación, etc... para conseguir que as composicións dos alumnos se fagan 

cada vez máis complexas e máis ricas. Este tipo de tarefas veñen sendo un 

dos exercicios que entraña máis dificultade para o alumnado xa que non só 

requiren un esforzo imaxinativo, senón tamén a nivel lingüístico, xa que se trata 

de escribir sen erros ortográficos e gramaticais e empregando variedade de 

estruturas e léxico. Por todas estas razóns, faremos distintos tipos de 

redaccións 

 

Aparte das actividades deseñadas para desenvoler as catro destrezas, tamén 

empregaremos a seguinte tipoloxía de actividades para o deselvolvemento habitual 

das sesións na aula: 

6.1. Actividades de inicio da lección (para activar coñecementos previos nos 

temas novos que se van traballar ou de repasar os xa traballados): actividades 

de brainstorming, de repaso, mediante xogos, intercambios comunicativos con 

soporte de flashcards, posters, cancións, etc. 

6.2. Actividades de desenvolvemento da lección (actividades que están 

destinadas á facilitar a adquisición, fixación, evolución e mellora das diversas 

destrezas que conforman a maior parte da competencia da lingua inglesa): as 

descritas anteriormente. 

6.3. Actividades de reforzo e ampliación (adaptadas aos diferentes estilos e ritmos 

de aprendizaxe e diferentes niveis de motivación e que teñen como obxectivo 

que o alumno participe no proceso de aprendizaxe con plena satisfacción e 

alcance o éxito de acordo ao seu nivel de capacidade e interese): a diversidade 

de actividades e exercicios que se propoñen nos libros de texto posibilita que 

todos os alumnos atopen algún que estea de acordo ao seu estilo e ritmo de 

aprendizaxe. Ademais utilizaremos outros materiais de diversa índole, desde 
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actividades propostas nos workbooks ata fichas dos Resource Packs ou 

elaboradas polo propio profesor ou materiais dixitais. 

6.4. Actividades de desenvolvemento das competencias clave (contribúen máis 

especificamente ao desenvolvemento dunha ou varias competencias clave): 

brainstorming, roleplays, actividades interactivas e no encerado dixital, 

actividades baseadas en distintos soportes, de investigación ou estudos de 

casos, en grupo, interpretación de datos, gráficas, etc., textos culturais, 

cancións, , etc... 

6.5. Actividades de avaliación: o profesor avaliará tanto as aprendizaxes do 

alumnado e o seu logro das competencias coma os procesos de ensino e a súa 

propia práctica docente. As actividades de avaliación pódense clasificar en 

varios niveis: 

6.6. Actividades de avaliación formativa, onde o profesor avaliará o traballo 

continuado dos alumnos, como as fichas de repaso ou de worksheets,  de 

revisión da  unidade , ou o traballo realizado na clase diariamente. 

6.7. Actividades de avaliación sumativa: coa realización de diversas actividades 

de avaliación (exames e/ou tests )  

6.8. Actividades de autoavaliación e autoestudo, nas que o alumno se inicia en 

estratexias de autoavalición dos seus coñecementos e destrezas (self- 

assessment). 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN UTILIZAR 

Os materiais e recursos que se van empregar son : 

  Materiais da plataforma Edixgal : Nos  cursos 2ºe  4º  ESO, utilizaranse  o  

l ib ro  d ix i ta l  “  Smar t  t ime”  da  ed i to r ia l  Ed ebe.  As imede,  tamén 

se  poderá  facer  uso  de  out ros  l ib ros  d ix i ta is  que están dispoñobles 

na plataforma Edixgal.  

 Cadernos e material audiovisual de Teamwork 2º ESO e Teamwork 4º ESO. 

 Material de libros, workbooks e  Resource Books de distintas editoriais do 

departamento. 

 Actividades da páxina de recursos do profesorado IES Collective, incluíndo 

Mixed-ability Worksheets 

 Videos de youtube ou DVDs do departamento 
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 Páxina Web do British council 

 Libros de lectura da biblioteca 

 Aula virtual do centro e plataforma edixgal.  

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN  DO ALUMNADO 

 

7.1. Procedementos de avaliación: 

Ao comezo do curso levarase a cabo unha Avaliación Inicial dos alumnos, a cal se 

realizará a través dunha proba escrita de diagnóstico ou ben a través da observación 

na clase de como os alumnos e alumnas realizan as diferentes actividades orais e 

escritas propostas nas primeiras semanas do curso. 

A finalidade desta avaliación inicial será a adecuación da programación didáctica ás 

características e coñecementos dos alumnos, así como as medidas de reforzo para os 

alumnos que o necesiten. Estas medidas específicas básicas van dirixidas a 

responder ás necesidades dun alumno en concreto que non implican cambios 

significativos nalgún dos aspectos curriculares e organizativos que constitúen as 

diferentes ensinanzas do sistema educativo. 

 

En cada trimestre haberá unha Avaliación Ordinaria que constará de: 

• Probas escritas que constarán destas partes: Gramática, Vocabulario, 

Comprensión de Texto e  Redaccións. 

• Audicións. 

• Actividades orais avaliables : Poderán ser na forma de Roleplays, 

exposicións orais presenciais ou gravadas e  proba oral de libro de lectura 

 

Os alumnos que Non acaden unha cualificación positiva na avaliación ordinaria do 

7 e 8 de Xuño, terán unha Avaliación Extraordinaria o 22 de Xuño que constará de 

un exame escrito que se corresponderá coas probas           escritas das probas ordinarias: 

Gramática, Vocabulario, Comprensión de Texto e Redacción. Non haberá test de 

comprensión oral. 
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7.2. Criterios de avaliación 

 

Existe unha relación entre os distintos elementos do currículo que interveñen no 

proceso de  avaliación: criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

competencias clave e indicadores. Na seguinte táboa recollemos estes elementos 

seguindo a organización en cinco bloques: comprensión e produción (expresión e 

interacción) de textos orais e escritos, coñecemento da lingua e conciencia plurilingüe 

e intercultural. 

 

7.2.1 Avaliación 2º ESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que conteñan 
vocabulario relativo a lugares, persoas, obxectos, 
acontecementos e accións ligados a temas 
sinxelos e habituais na súa idade e no seu 
contexto escolar. 

CCL 

CD 

CCEC 

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

CSC 

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, 

 

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. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

sempre que as condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe e se poida volver 
escoitar o dito. 

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. 

PLEB1.4. 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). 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

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 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 
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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. 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas 
de bens e servizos (datos persoais, horarios 
e prezos), transmitidas de viva voz ou por 
medios técnicos, e articuladas con certa 
lentitude e claridade, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e se 
poidan escoitar máis dunha vez. 

produción é articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

 

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. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

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. 

CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

B2.1. 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 textuais e con dominio do 
vocabulario elemental, para lograr a 
finalidade da comunicación. 

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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da 
lingua estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas, e manifesta interese e respecto 
polas achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

CCL 

CSC 

B2.2. Producir textos breves e comprensibles, 
tanto en conversa cara a cara como por 
teléfono ou por outros medios técnicos, nun 
rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe 
sinxela, nos que se dea, se solicite e se 
intercambie 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 xustifiquen brevemente 

 

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. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

e de xeito básico os motivos de 
determinadas accións e de plans sinxelos, 
aínda que ás veces haxa interrupcións ou 
vacilacións, resulten evidentes as pausas e 
a reformulación para organizar o discurso e 
para seleccionar expresións e estruturas, e 
o interlocutor teña que solicitar ás veces que 
se lle repita o dito, e mesmo solicite axuda 
ao interlocutor para expresar 
adecuadamente o seu texto. 

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), sempre que a persoa interlocutora 
coopere, falando amodo e con claridade, e 
repetindo ou reformulando. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

PLEB2.5. Participa en conversas informais cunha 
pronuncia comprensible cara a cara, por teléfono 

CCL 

CD 
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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. 

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. 

CCEC 

CSC 

PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na 
interacción, verificando a comprensión propia e a 
das demais persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, e 
cooperando activamente na realización das 
tarefas de comunicación, e manifesta interese e 
respecto polas achegas do seus compañeiros e 
das súas compañeiras. 

CCL 

B2.4. Utilizar estratexias de cooperación na 
interacción e no traballo con outras persoas, 
colaborando con elas na interacción, 
verificando a comprensión propia e das 
demais persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, e 
cooperando activamente na realización das 
tarefas de comunicación. 

CD 

CCEC 

CSC 

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. 

CCL 

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, aínda que se 
interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos 
frecuentes. 

CD 

CCEC 

CSC 

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. 

 

B2.7. 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 do interlocutor. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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. 

PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións 
sinxelas de funcionamento e manexo de aparellos 
electrónicos ou de máquinas de uso común e 
coñecidos, así como instrucións básicas e 
predicibles para a realización de actividades e 
normas de seguridade (por exemplo, manexo dun 
móbil ou prevención de riscos nunha excursión). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

PLB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e 
material publicitario de revistas propias da súa 
idade ou de internet, formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con asuntos do seu interese, 
nos ámbitos persoal e educativo e ocupacional 
moi básico. 

CCL 

CAA 

B3.2. Comprender mensaxes breves e 
sinxelas que conteñan instrucións, 
indicacións e información básica referida a 
necesidades inmediatas ou de carácter 

CSC 

CCEC 

CD 
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educativo ou ocupacional moi básico, de 
estrutura moi sinxela, especialmente se 
contan con apoio visual. 

B3.3. Identificar a información esencial, os 
puntos máis relevantes e os 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 
asuntos cotiáns, temas coñecidos e 
previsibles de interese ou relevantes para 
os propios estudos, e que conteñan 
estruturas e un léxico básicos de uso común 
e habitual. 

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. 

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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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). 

CCL 

CAA 

B3.5. Comprender a información esencial de 
correspondencia persoal moi breve e 
sinxela en calquera soporte, identificando o 
rexistro formal ou informal, o propósito e as 
fórmulas de relación social, e outras 
convencións básicas propias deste tipo de 
texto. 

CSC 

CCEC 

CD 

PLB3.6. Comprende con fluidez textos de historias 
de ficción adaptados para o seu nivel. 

CCL 

CAA 

B3.6. Ler con certa autonomía textos 
adaptados de certa lonxitude adecuados á 
idade, aos intereses e ao nivel escolar. 

CSC 

CCEC 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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. 

 

B4.2. 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. 

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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

PLB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves 
en soporte impreso e dixital, en situacións de 
comunicación reais ou simuladas, relacionados 
con actividades e situacións da vida cotiá e do seu 
interese persoal, ou sobre temas de actualidade 

CCL 

CAA 

CSC 

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

de especial relevancia e facilmente 
comprensibles para a súa idade, respectando as 
convencións e as normas de cortesía, tamén 
cando se utilizan as redes sociais. 

CD 

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

 

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. 

CCL 

CAA 

CSC 

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. 

CCEC 

CD 

B4.7. Presentar os textos escritos de maneira 
coidada (con atención a marxes, riscaduras, 
liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas 
e minúsculas cando corresponda, etc.) en 
soporte impreso e dixital, adecuados aos 
fins funcionais e valorando a importancia da 
presentación nas comunicacións escritas. 

 

PLB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

CCL 

CAA 

CSC 

 CCEC 

 CD 

 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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. 

PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das 
súas intervencións nas actividades de aula, e na 
participación en simulacións con diversos fins 
comunicativos, facéndose comprender, 
producindo con suficiencia discriminativa trazos 
fonéticos significativos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e recoñecendo 
e producindo comprensiblemente patróns básicos 
de ritmo, entoación e acentuación de palabras e 
frases. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

CD 

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 
convencións sociais, respectando as 
normas de cortesía máis importantes nos 
contextos respectivos. 

 

PLEB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente 
para facer comprensible os textos, sen cometer 
erros moi básicos sobre as regularidades 
ortográficas máis relevantes. 

CCL 

CAA 

CSC 

B5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e 
semellanzas nos aspectos culturais visibles 
dos países onde se fala a lingua estranxeira 
e da propia cultura, e coas diversas culturas 
do resto do alumnado, de ser o caso, 
amosando curiosidade e respecto perante 
as diferenzas. 

CCEC 

CD 

PLEB5.3. Utiliza as convencións básicas 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, etc.) 

CCL 

CAA 

CSC 

B5.5. Utilizar as experiencias e os 
coñecementos adquiridos en todas as 
linguas que coñece para establecer 
similitudes e diferenzas coa nova lingua e 
desenvolver unha competencia 
comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza 
persoal e social que proporciona ser unha 
persoa plurilingüe, e valorar as linguas 
como medio para comunicarse e 
relacionarse con compañeiros e 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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compañeiras doutros países, como recurso 
de acceso á información e como 
instrumento de enriquecemento persoal, ao 
coñecer culturas e maneiras de vivir 
diferentes. 

PLB5 5. Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e discursivos, 
así como os procesos de realización das 
actividades lingüísticas de comprensión e 
produción. 

CCL 

CAA 

CSC 

B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando, con 
suficiente dominio para o seu nivel escolar, 
os expoñentes máis comúns e básicos 
desas funcións e os patróns discursivos 
igualmente básicos de uso máis frecuente. 

CCEC 

CD 

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 e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

CCL 

CAA 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico 
propio do nivel en situacións comunicativas 
sinxelas reais ou simuladas. 

CSC 

CCEC 

CD 

B5.8. 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. 

 

PLEB5.7. 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 

 
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. 

CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

7.2.2. Avaliación 4º ESO 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

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. 

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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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 de temas 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. 

 

PLEB1.2. 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 (por exemplo, sobre 
un tema educativo ou de divulgación 
científica, ou unha charla sobre a formación 
profesional noutros países). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.3. Comprender os detalles de información 
relativa a datos persoais, horarios, prezos 
e números, así como comprender 
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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 principal e aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cando hai apoio visual 
que complementa o discurso, así como o 
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. 

CCL 

CAA 

CSC 

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, 
sempre que se fale lentamente e nunha 
linguaxe estándar e poida pedir 
confirmación do entendido. 

 

PLEB1.4. Capta os puntos principais e os 
detalles salientables de mensaxes gravadas 
ou de viva voz, claramente articuladas, que 
conteñan instrucións, indicacións ou outra 
información, mesmo de tipo técnico (por 
exemplo, en contestadores automáticos, ou 
sobre como realizar un experimento na clase, 
ou como utilizar unha máquina ou un 
dispositivo no ámbito ocupacional). 

CCL 

CSC 

B1.5. Comprender as ideas principais e outros 
aspectos relevantes para o propósito 
comunicativo de textos orais de carácter 
informal que relaten experiencias persoais 
(viaxes, estudos, experiencias laborais, 
relacións persoais, etc.), e expresen 
opinións ou puntos de vista, cunha fala lenta 
e nunha linguaxe estándar, identificando 
aspectos como a secuencia temporal das 
experiencias (por exemplo, dunha película), 
e os sentimentos que suscitan. 

 

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. 

CCL 

CSC 

CCEC 

 
PLEB1.6. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas 
(por exemplo, en bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes, centros docente e 
lugares de traballo) ou menos habituais (por 
exemplo, nunha farmacia, un hospital, nunha 
comisaría ou nun organismo público), se 
pode pedir confirmación dalgúns detalles. 

CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 
PLEB1.7. Comprende, nunha conversa formal, 

ou entrevista na que participa (por exemplo, 
en centros de estudos ou de traballo), 
información relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre que poida pedir 
que se lle repita, ou que se reformule, aclare 
ou elabore, algo do que se lle dixo. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal 
na que participa, explicacións ou xustificacións 
de puntos de vista e opinións sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou menos 
habituais, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de temas 
(por exemplo, a música, o cine, a literatura ou 
os temas de actualidade). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

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. 

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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría 
das veces interactúa ou intervén na lingua 
estranxeira de xeito claro e comprensible, 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. 

CCL 

CAA 

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. 

CSC 

CCEC 

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. 

PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben 
estruturadas, ensaiadas previamente e con 
apoio visual (por exemplo, PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas 
educativos ou ocupacionais do seu interese, 
organizando a información básica de 
maneira coherente, explicando as ideas 
principais brevemente e con claridade, e 
respondendo a preguntas sinxelas de oíntes 
articuladas de maneira clara e a velocidade 
media. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

B2.4. Manter o ritmo do discurso coa fluidez 
suficiente para facer comprensible a 
mensaxe cando as intervencións son breves 
ou de lonxitude media, aínda que poidan 
producirse pausas, vacilacións ocasionais ou 
reformulacións do que se quere expresar en 
situacións menos habituais ou en 
intervencións máis longas. 

PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente en 
situacións cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha viaxe ou estadía 
noutros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais (transporte, 
aloxamento, comidas, compras, estudos, 
traballo, relacións coas autoridades, saúde 
e lecer), e sabe solicitar atención, 
información, axuda ou explicacións, e facer 
unha reclamación ou unha xestión formal 
de maneira sinxela pero correcta e 
adecuada ao contexto. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B2.5. Interactuar de maneira sinxela pero 
efectiva en intercambios claramente 
estruturados, utilizando estratexias de 
cooperación na interacción e fórmulas ou 
indicacións habituais para tomar ou ceder a 
quenda de palabra, aínda que se poida 
necesitar a axuda da persoa interlocutora. 

 

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. 

CCL 

CAA 

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. 

CSC 

CCEC 

 
PLEB2.6. Toma parte en conversas formais, 

entrevistas e reunións de carácter 
educativo ou ocupacional, sobre temas 
habituais nestes contextos, intercambiando 

CCL 

 CAA 

 CSC 
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 información pertinente sobre feitos 
concretos, pedindo e dando instrucións ou 
solucións a problemas prácticos, expondo 
os seus puntos de vista de maneira sinxela 
e con claridade, e razoando e explicando 
brevemente e de maneira coherente as 
súas accións, as súas opinións e os seus 
plans. 

CCEC 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

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. 

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.). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas (identificar os conceptos 
principais e palabras clave do tema, 

CD 

coñecer sinónimos destas e 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.). 

PLEB3.2. Procura e entende información 
específica de carácter concreto en páxinas 
web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados (por 
exemplo, enciclopedias, dicionarios, 
monografías, presentacións) sobre temas 
relativos a materias educativas ou asuntos 
ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, e analiza 
a información tendo en conta varios criterios 
(autoría, fiabilidade da páxina que o publica, 
datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do material. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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, 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. 

 

PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os puntos 
principais e información relevante de anuncios 
e comunicacións de carácter público, 
institucional ou corporativo e claramente 
estruturados, relacionados con asuntos do 
seu interese persoal, educativo ou 
ocupacional (por exemplo, sobre lecer, 
cursos, bolsas e ofertas de traballo). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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 a tarxetas postais, 
felicitacións, invitacións, citas médicas, 
solicitude de información, etc. 

 

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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

B3.5. Seguir instrucións básicas que lle 
permitan, por exemplo, pór en marcha, 
manexar ou instalar aparellos ou 
aplicacións informáticas sinxelas (sempre 
que conteñan diagramas ou imaxes que 
faciliten a súa comprensión), entender unha 
prescrición médica, matricularse nun centro 
de estudos, 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B3.6. Ler con fluidez textos de ficción e 
literarios contemporáneos breves ou 
adaptados, ben estruturados, en rexistro 
estándar da lingua, con argumento lineal e 
con personaxes, situacións e relacións 
descritas de xeito claro e sinxelo. 

CD 

PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes CCL 
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 ou correos electrónicos de carácter formal, 
oficial ou institucional, como para poder 
reaccionar en consecuencia (por exemplo, se 
se lle solicitan documentos para unha estadía 
de estudos no estranxeiro). 

CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 
PLEB3.7. Identifica información relevante en 

instrucións detalladas sobre o uso de 
aparellos, dispositivos ou programas 
informáticos, e sobre a realización de 
actividades e normas de seguridade ou de 
convivencia (por exemplo, nun evento cultural, 
nunha residencia de estudantes ou nun 
contexto ocupacional). 

CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 
PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais e os 

detalles máis relevantes de textos de ficción 
e textos literarios contemporáneos breves, 
ben estruturados e nunha variante estándar 
da lingua, nos que o argumento é lineal e se 
pode seguir sen dificultade, e os personaxes 
e as súas relacións se describen de maneira 
clara e sinxela. 

CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

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). 

PLEB4.1. 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

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. 

 

PLEB4.2. Escribe correspondencia formal 
básica, dirixida a institucións públicas ou 
privadas ou entidades comerciais, 
fundamentalmente destinada a pedir ou 
dar información, solicitar un servizo ou 
realizar unha reclamación ou outra 
xestión sinxela, respectando as 
convencións formais e as normas de 
cortesía usuais neste tipo de textos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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 convencións e 
as normas de cortesía. 

CCL 

B4.3. Saber manexar os recursos básicos de 
procesamento de textos para corrixir os erros 
ortográficos dos textos que se producen en 
formato electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de escritura de textos en 
internet (por exemplo, abreviacións ou outros 
en chats). 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

B4.4. Seleccionar e achegar información  
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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. 

B4.5. Tratar a información obtida de diversas 
fontes, seguindo os patróns discursivos 
habituais, para iniciar e concluír o texto escrito 
adecuadamente, organizar a información de 
xeito claro, ampliala con exemplos ou 
resumila con claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao texto orixinal. 

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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

B4.6. Presentar os textos escritos de xeito 
coidado (con atención a marxes, riscaduras, 
liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 
minúsculas cando corresponda, etc.) en 
soporte impreso e dixital, adecuados aos fins 
funcionais e valorando importancia da 
presentación nas comunicacións escritas. 

 

PLEB4.5. Completa un cuestionario 
detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, para 
facerse membro dunha asociación ou 
para solicitar unha bolsa). 

CCL 

CAA 

CSC 

 CD 

 
PLEB4.6. Escribe o seu currículo en formato 

electrónico, seguindo, por exemplo, o 
modelo Europass. 

CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 
PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e 

apuntamentos con información sinxela e 
relevante sobre asuntos habituais e 
aspectos concretos nos ámbitos persoal, 
educativo e ocupacional, dentro da súa 
especialidade ou área de interese. 

CCL 

CAA 

CSC 

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

CCL 

CAA 

 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e 

intercultural 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso común, e 
recoñecer os significados e as intencións 
comunicativas xerais relacionados con 
eles. 

 
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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B5.2. Recoñecer e utilizar as principais 
convencións de formato, tipográficas, 
ortográficas e de puntuación, e de uso de 
maiúsculas e minúsculas, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común e 
máis específico; e saber manexar os 

 

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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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recursos básicos de procesamento de textos 
para corrixir os erros ortográficos dos textos 
que se producen en formato electrónico, e 
adaptarse ás convencións comúns de 
escritura de textos en internet (por exemplo, 
abreviacións ou outros en chats). 

PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en 
situacións cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha viaxe ou estadía 
noutros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais (transporte, 
aloxamento, comidas, compras, estudos, 
traballo, relacións coas autoridades, saúde e 
lecer), e sabe solicitar atención, información, 
axuda ou explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión formal de xeito 
sinxelo, pero correcta e adecuada ao 
contexto. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B5.3. Coñecer e utilizar para a comprensión e 
a produción do texto os aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, 
traballo e lecer), condicións de vida (hábitat 
e estrutura socioeconómica), relacións 
interpersoais (xeracionais, entre homes e 
mulleres, no ámbito educativo, ocupacional 
e institucional), comportamento (posturas, 
expresións faciais, uso da voz, contacto 
visual e proxémica) e convencións sociais 
(actitudes e valores), así como os aspectos 
culturais xerais que permitan comprender 
información e ideas presentes no texto (por 
exemplo, de carácter histórico ou literario). 

CD 

 
PLEB5.4. Recoñece os elementos culturais máis 

relevantes dos países onde se fala a lingua 
estranxeira, e establece relación entre 
aspectos da cultura propia e da cultura meta 
para cumprir, de ser o caso, o papel de 
intermediario lingüístico e cultural, abordando 
con eficacia a resolución de malentendidos 
interculturais, e valorando positivamente as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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. 

PLEB5.5. 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B5.5. Recorrer aos coñecementos sintáctico- 
discursivos da propia lingua para identificar 
marcadores discursivos e tipo de 
expoñentes lingüísticos necesarios 
segundo o tipo de texto e a intención 
comunicativa; mellorar a aprendizaxe da 
lingua estranxeira e lograr unha 
competencia comunicativa integrada 

 

PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico 
relativamente rico e variado, o que implica, 
entre outros, o emprego de sinónimos de uso 
máis frecuente e de palabras de significación 
próxima para evitar a repetición léxica. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB5.7. 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. 

CCL 

B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social que 
proporciona ser unha persoa plurilingüe. 

CAA 

CSC 

B5.7. Aplicar á comprensión do texto os 
coñecementos sobre os constituíntes e a 
organización de patróns sintácticos e 
discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral e escrita, así como os 
seus significados asociados (por exemplo, 
unha estrutura interrogativa para expresar 
sorpresa); e distinguir a función ou as 
funcións comunicativas máis relevantes do 
texto e un repertorio dos seus expoñentes 
máis comúns, así como patróns discursivos 
de uso frecuente relativos á organización e 
á ampliación ou a restruturación da 
información (por exemplo, nova fronte a 
coñecida; exemplificación e resumo). 

CCEC 

CD 

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. 
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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. 

 

 

 

7.3. Criterios de cualificación e promoción do alumnado 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da Educación Secundaria 

Obrigatoria será continua, formativa e integradora. 

Será continua porque estará inmersa no proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado, 

e será global    porque se referirá ás competencias clave, aos obxectivos da etapa e á 

aprendizaxe do alumnado no conxunto das áreas da etapa. 

A avaliación continua terá un carácter formativo e orientador do proceso educativo e 

terá como referente os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 

avaliables establecidos para a educación secundaria en lingua inglesa; e a avaliación 

final terá un carácter sumativo. 

As aprendizaxes do alumno deben ser avaliadas sistemática e periodicamente, tanto 

para medir individualmente o seu grao de adquisición como para   introducir no 

proceso educativo cantos cambios sexan precisos se a situación o require. Ademais 

desa avaliación sumativa, que tendemos a identificar coas finais de avaliación e de 

curso (ordinaria e extraordinaria, cando procedan), haberá outras avaliacións, como a 

inicial (non cualificada) e a final e, sobre todo, a continua ou formativa, aquela que se 

realiza ao longo de todo no proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que insiste 

no carácter orientador e de diagnóstico do ensino. 

Os Instrumentos de avaliación, no caso desa avaliación continua, serán a 

observación e seguimento sistemático do alumno, é dicir, tomaranse en consideración 

todas as producións que desenvolva, tanto de carácter individual como grupal: 

• Actividades realizadas baseadas nos libros e materiais entregados nas 

aulas e / ou libretas. 

• Presentación de Traballos ( Textos, Redaccións, Resumos…) nos que 

se valorarán a presentación (claridade, orde e limpeza) a estruturación 

e o contido. 

• As tarefas que avaliarán as catro destrezas (Listening; Speaking; 

Reading e Writing) así como a Gramática e o Vocabulario. 
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• Traballo realizado día a día, interese pola práctica e mellora da 

comprensión comunicativa oral e escrita, a participación na clase e o 

grao de cooperación cos compañeiros / -as do grupo e mesmo co 

profesor. 

• Uso do Inglés na aula en situación informais, exercicios orais, exames 

de libros de lectura, proxectos ou presentación. 

• Caderno escolar no que se recollan as actividades e traballos 

relacionados cos contidos dados que poden ser realizados tanto na 

clase como na casa. 

• Coidado dos materiais da clase e do caderno. 

• Uso das tecnoloxías da comunicación. 

 

En canto á  avaliación sumativa, as probas escritas serán trimestrais. En todo caso, 

os procedementos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse á 

flexibilidade que esixe a propia avaliación. 

Dado que as probas son o xeito en que se pode constatar dunha forma máis 

individualizada o progreso conseguido polo alumno/a, estas terán un valor 

considerable na nota de avaliación. 

 

Polo tanto, como criterios de cualificación para establecer as notas en cada 

unha das tres   avaliacións en que se organiza o curso e na ordinaria final de curso, a 

ponderación será a seguinte: 
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 2ºESO 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
PESO NA 

CUALIFICACIÓ

N 

Vocabulario e Gramática Uso do inglés 

 

         50 % 

Reading  

Proba de Comprensión Escrita  

 

15% 

 

Listening 

Proba de Comprensión Oral. 

(Repetirase 3 veces) 

 

10% 

 

Writing 

 

Proba de Expresión Escrita 

 

10% 

Speaking Observación directa na aula. 

Intercambio Oral 

Presentacións 

5% 

 

Traballo Diario 

Observación directa na 

aula Escala de Avaliación 

Redaccións 

Presentacións e  proxectos 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 4ºESO 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
PESO NA 

CUALIFICACIÓN 

Vocabulario e Gramática  Uso do inglés      45% 

Reading Proba de Comprensión Escrita  
     10% 

 

Listening 

Proba de Comprensión Oral. (repetirase 

3  veces) 

 

     10% 

Writing Proba de Expresión Escrita                   

15% 

Speaking Observación Directa na aula. 

Intercambio Oral. Presentacións 

Proba oral do libro de lectura 

10 % 

 

Traballo Diario 

Observación Directa na aula. 

Escala de Avaliación. Proxectos 

Redaccións. 

 

10% 

 

 

PROBA EXTRAORDINARIA DE XUÑO    2º e 4º ESO 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
PESO NA 

CUALIFICACIÓN 

Vocabulario e Gramática  Uso do inglés Gramática e 

Vocabulario: 55% 

Reading Proba de Comprensión Escrita 

Cuestionario Pechado 

15 % 

Writing  

Proba de Expresión Escrita 

 

10 % 

Traballo diario e participación Observación Directa na aula. 

Escala de Avaliación. 

 

20% 
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➢ Todos os alumnos/as que acaden nos apartados anteriores os obxectivos do curso, 

os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, terán unha avaliación 

positiva nesta materia, sempre e cando o alumno/a acade un 5 na suma de todas 

as partes. Non obstante, será requisito indispensable NON DEIXAR NINGUNHA 

PARTE EN BRANCO. 

➢ REDONDEO NA 1º E 2º AVALIACIÓNS: Cando a cualificación nestas avaliacións  

sexa superior a 5, faremos redondeo á alza ou baixa dependendo das notas de 

participación do alumno nas aulas  e do uso do idioma inglés durante nas distintas 

actividades lectivas 

➢ AVALIACIÓNS NON SUPERADAS: A avaliación será continua e, por tanto, non 

haberá recuperacións. Se o alumno suspende unha das avaliacións, recupéraa 

aprobando as seguintes, xa que en todas as probas se incluirán contidos das 

avaliacións anteriores. 

➢ NOTA FINAL NA AVALIACIÓN ORDINARIA: a nota final na materia corresponderá 

á nota obtida na       3ª avaliación. Será necesario obter unha cualificación positiva de 

5 ou superior para poder aprobar a materia. Para o cálculo da nota final, e sempre 

que se supere a calificación de  5 na 3º Avaliación, farase un redondeo dos 

decimais á alza ou baixa tendo en conta a primeira e segunda avaliación. 

➢ AUSENCIA ÁS PROBAS: As faltas de asistencia a un exame deberán sempre 

xustificarse cun escrito que demostre o motivo da falta de asistencia: xustificante 

de consulta médica, xustificación de exames oficiais ou outros similares. 

➢ UTILIZACIÓN DE MÉTODOS ILEGAIS PARA A REALIZACIÓN DAS PROBAS : 

Se o profesor descubre a un alumno utilizando calquera método ilegal para a 

realización de calquera das probas, este terá automáticamente a avaliación 

suspensa. 

➢ O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria ( 7,8 Xuño) terá que 

realizar una proba EXTRAORDINARIA (antes do 22 Xuño), que será escrito e 

constará das probas de gramática e vocabulario, Reading, Writing e Participación 

nas tarefas de aula e/ou traballos propostos. Para aprobar, o alumno terá que          obter 

unha nota mínima de 5 trala suma de tódalas partes. Non obstante, é condición 

indispensable para superar a avaliación extraordinaria, NON DEIXAR NINGUNHA 

PARTE EN  BRANCO. Nesta convocatoria só se terá en conta a nota dos exames. 
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8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO  

ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 
 

Para a avaliación do proceso de ensino e a práctica docente, os distintos membros 

do Departamento seguiremos as seguintes táboas e analizaremos os resultados nas 

distintas reunións do Departamento, deixando constancia desa análise nas actas das 

reunións e realizando as propostas de mellora que se consideren oportunas. 

 

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO 
Escala 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.    

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.    

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.    

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.    

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.    

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.    

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.    

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.    

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.    

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.    

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.    

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.    

 

 

INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE 
Escala 

1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.    

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.    

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.    

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.    

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.    

6. Combínase o traballo individual e en equipo.    

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.    

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.    

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.    

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.    

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.    

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección 
das probas, traballos, etc. 
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13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.    

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.    

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.    

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.    

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…    

 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES. 

O profesor/a que imparte a materia ha de elaborar e desenvolver un Plan de 
reforzo que inclúe actividades e datas de entrega para o alumnado  que  pase 
de curso con materias pendentes, destinado á súa recuperación e superación.  
 

Polo tanto os alumnos que non acadaron avaliación positiva no curso anterior, poden 

superar a materia ao longo do presente curso tendo en consideración as seguintes 

indicacións e calendarios: 

 

1. Un exame en febreiro ( días 13 a 16)  

2. Una proba final na convocatoria de maio (días 8 a 11) 

3. Unha calificación de aprobado en  calquera das tres avaliacións do 

curso implicará tamén superar a materia pendente. 

4. Se algún alumno non é quen de superala ao longo do curso, ten a 

oportunidade de recuperala na convocatoria extraordinaria de Xuño.  

 

 Cada unha de estas  probas é final. É dicir, inclúese toda a materia a recuperar e 

un aprobado implica a superación da materia pendente en calquera das 

convocatorias.  

  

Os instrumentos de Avaliación para a proba de  febreiro e as porcentaxes que se    

van aplicar nas probas de pendentes son: 
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 Vocabulario e Gramática 

 

      50% 

  

 Reading 

 

     10% 

Traballo de reforzo     20% 

Participación  e probas de aula     20% 

 

Na convocatoria  final de maio e na extraordinaria de xuño  os criterios serán   

como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

Vocabulario e Gramática 

 

 

 Reading  

 

Participación e traballos nas aulas, tarefas de reforzo e 

probas de aula 

 

     60% 

 
 
 

    20 % 
 
 
    20% 
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10. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS  A  ADOPTAR COMO 

CONSECUENCIA DOS SEUS  RESULTADOS. 
 

As probas de diagnóstico terá lugar na primeira ou segunda semana do curso,e 

consiste nunha proba que permite a recolección de datos, polo que se considera o 

punto de partida do proceso de ensinanza-aprendizaxe. Ademáis, axuda a   

determinar, máis adiante, os verdadeiros logros e progresos realizados por éste, 

relacionados coa súa participación na experiencia das aulas. 

Esta avaliación diagnóstica ofrécenos a siguiente información: 

a) Un coñecimento previo das necesidades educativas dos alumnos,. Baseados na 

avaliación Inicial e nos informes finais do curso 2021/22,incluiranse plans de reforzo 

e recuperación, coa finalidade de que o alumnado recupere as aprendizaxes 

imprescindibles non adquiridas . 

b) O nível de coñecimentos que o alumnado posúe sobre a materia. Isto é de especial 

relevancia para os alumnos provenientes de outros Centros educativos 

c) Saber qué alumnos teñen dificultades de aprendizaxe desde o principio de curso e 

cales son as súas carencias para posteriormente realizar un programa de traballo con 

estes alumnos.  

d) Informar aos pais e nais sobre a situación inicial dos seus fillos para implicar á 

familia no proceso educativo.  

A  análise dos resultados farane na avaliación inicial do 10 e 11 de outubro. 

Valoraranse os resultados das probas diagnósticas con indicación de cales son as 

problemáticas e necesidades comúns a estes alumnos, e ofrecerlles solucións que 

teñan en conta as circunstancias particulares de cada un.  

Nos casos que así o requiran  proporanse na avaliación inicial do curso cambios 

organizativos, por exemplo, actividades de reforzo e  marcaranse os diferentes apoios 

de que dispoña o Centro tales como  Apoio do profesor  PT, ou outras medidas 

propostas por Orientación na avaliación Inicial.  

En canto ao diagnóstico individual de alumnos de N.E.E,  naqueles casos que así 

o precisen por tratarse de alumnos con unha problemática especial,  tamén se 

realizará unha avaliación individual. Recabarase información e daranse orientacións 

para o tratamiento destes alumnos  e asesoramento á familia nos casos nos que así 



49 
 

o requiran. Na Avaliación Inicial e outras reunións cos profesores afectados trataranse 

asuntos como  o  tempo de atención polos distintos profesores ou PTs , modificacións 

no currículum e utilización de instrumentos ou materiais distintos aos da aula. É dicir, 

elaborar unha ACI que se adapte ás necesidades do alumno. 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
Enténdese por atención á diversidade o conxunto de medidas e accións que teñen 

como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes características e 

necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións 

sociais e culturais de todo o alumnado. 

Teranse en conta a Orde do 25 de Xaneiro de 2022 que establece que as Medidas de 

Reforzo educativo hanse adoptar tan pronto como se detecten as dificultades en 

calquera momento do curso e estarán dirixidas a garantir a adquisición das 

aprndizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo.  

As medidas de atención á diversidade, rexeranse polo recollido no Plan de Atención 

á diversidade do centro e na lexislación vixente, indo sempre do ordinario ao 

extraordinario e podendo ser modificadas froito da avaliación continuada das mesmas. 

Dentro do departamento de  inglés facemos as seguintes concrecións: 

- Reforzos educativos e adaptacións curriculares. Estableceranse os que sexan 

necesarios partindo da avaliación inicial e a avaliación continua e contando co 

asesoramento do Departamento de Orientación.  

- O alumnado que promociona coa materia pendente debe seguir un Plan de 

Reforzo na materia que será elaborado polo seu profesor/a de inglés. 

-  Tamén se realizará Plan específico de Reforzo para o alumnado que 
permaneza un ano máis no mesmo curso para atender e superar as 
dificultades que levaron a esa repetición.  
 

-   O Departamento tamén dispón de material para aqueles alumnos que teñan un    

nivel moi alto e que  requiran   traballo especial de Reforzo por ampliación, 

adecuado ao seu nivel e intereses. Actividades para os fast finishers. 
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12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

Nos cursos de 2º e 4º ESO incorpóranse e desenvólvense o conxunto de elementos 

transversais recollidos pola LOMCE e polo Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que 

se establece o currículo na Comunidade Autónoma de Galicia.. 

 

2º ESO  

 Educación para o consumidor: o consumismo 

 A contaminación, a reciclaxe , o quecemento global, a sustentanibilidade e as 

enerxías renovábeis. 

 Interaccións sociais e vida na cidade. 

 Respeto pola diversidade e o combate do extremismo e as chamadas “ fake 

news “ 

 A vida en sociedade. 

 Educación moral e cívica: Mostrar respecto polas opinións e crenzas distintas 

das propias 

 Educación para a paz: Valorar a importancia da lingua inglesa para coñecer e 

entender outras formas de organización social e cultural. 

 Educación para a tolerancia: A importancia de utilizar fórmulas de cortesía, 

turnos de palabra e respeto polas opinión diferentes 

 Educación moral e cívica: Respecto pola diversidade e a outras culturas  

 Educación para o lecer: A importancia das actividades de tempo libre como o 

teatro ou a música. 

 Educación para o lecer: A importancia da arte como feito cultural. Respecto 

polas diferentes obras artísticas relacionadas co cine e a televisión. 

 Educación para a tolerancia: a importancia de respectar as distintas 

manifestacións culturales no mundo 

 

4º ESO  

 Educación para a tolerancia: a importancia de respectar as distintas 

manifestacións culturales no mundo. A importancia de dar as grazas , o uso de 



51 
 

fórmulas de cortesía, respecto do turno de palabras e o respecto polas opinión 

dos demáis. 

 Educación para a paz: Valorar a importancia da lingua inglesa para coñecer e 

entender outras formas de organización social e cultural. 

A importancia de coidar da propia saúde e a alimentación. O covid- 19 e viruela 

do mono. A importancia de practicar deporte. 

 Educación para o consumidor: a importancia dos nutrientes na comida 

 Educación para o ocio: A importancia de coñecer distintas maneiras de viaxar 

polo mundo. 

 Respecto pola diversidade e as distintas formas de vestir. 

 Educación para o consumidor: o consumismo 

 A relatividade dos valores morais 

 Educación moral e cívica: Mostrar respecto polas opinións e crenzas distintas 

das propias 

 Respecto pola administración da xusticia  

 Respecto polo medio ambiente. 

 Educación para a tolerancia: Educación para o consumidor: A importancia de 

saber qué e correcto e non cando descargamos música. 

 Educación para a paz: Valorar a importancia da lingua inglesa para coñecer e 

entender outras formas de organización social e cultural. 

 Os fenómenos naturais, que se poden explicar a través da física e a química, 

fronte aos sobrenaturais. 

 

Así mesmo, na actividade diaria da clase  fomentarase o desenvolvemento da 

igualdade entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero e a non 

discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. Do mesmo 

xeito, promoverase a resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos, e 

fomentarase a educación nos valores fundamentais das persoas. 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E    EXTRAESCOLARES 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Departamento de Inglés  CURSO 2021/2022 

              Actividades Temporalización 

 

Halloween /Samaín  
Outubro 

              Christmas / Nadal Decembro 

             Día da Muller Marzo 

 

                Saint Patrick´s Day 
Marzo 

            Visita de persoas de fala inglesa Por determinar 

            Camiño de Santiago e outras actividades   

culturais  organizadas con  outros departamentos 
Por determinar 

 

 

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E 

MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Farase un seguimento do desenvolvemento da programación, aínda que será ao final 

de cada avaliación cando se revise de xeito máis exhaustivo, de cara a facer as 

propostas de modificación que se consideren oportunas e que constarán nas actas de 

reunión do Departamento. Esas propostas tamén se recollerán na memoria de final 

de curso do Departamento co obxectivo de adaptar todos os aspectos que se 

consideren oportunos o seguinte curso académico, sempre coa finalidade de obter 

unha maior eficacia no proceso de ensino e aprendizaxe e mellorar a n práctica 

docente na medida do posible. 

Ao finalizar cada unha das avaliacións farases tamén especial fincapé na 

temporalización, xa que en caso de haber desfases nos tempos sería necesario 

reaxustalos e, probablemente, tomar algún tipo de decisión en canto aos contidos. 
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Para levar a cabo a revisión da programación, tomaremos como referencia a seguinte 

táboa e logo analizaremos os resultados. Unha vez analizados os distintos aspectos 

expostos, faremos as propostas de mellora e/ou modificación da programación. 

 

ELEMENT

OS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 
Non 
conseguido 

Conseguido 
parcialmente 

Totalmente 
conseguido 

Programació

n didáctica. 

Non se adecúa 

ao contexto da 
aula. 

Se adecúa 

parcialmente ao 
contexto da aula. 

Se adecúa 

completamente ao 
contexto da aula. 

 

Plans de 
mellora. 

Non se 

adoptaron 

medidas de 

mellora tras os 

resultados 

académicos 
obtidos. 

Identificáronse as 

medidas de mellora a 

adoptar tras os 

resultados 

académicos obtidos. 

Adoptáronse 

medidas de mellora 

segundo os 

resultados 

académicos obtidos. 

 

Medidas de 

atención á 
diversidade. 

Non se 

adoptaron as 

medidas 

axeitadas de 

atención á 
diversidade. 

Identificáronse as 

medidas de atención 

á diversidade a 

adoptar. 

Adoptáronse 

medidas de atención 

á diversidade 

axeitadas. 

 

Temas 
transversais. 

Non se 

traballaron 

todos os temas 

transversais na 

materia. 

Traballáronse a 

maioría dos temas 

transversais na 
materia. 

Traballáronse todos 

os temas transversais 
na materia. 

 

Programa de 

recuperación. 

Non se 

estableceu un 

programa de 

recuperación 

para os 

alumnos. 

Iniciouse o programa 

de recuperación para 

os alumnos que o 

necesiten. 

Estableceuse un 

programa de 

recuperación eficaz 

para os alumnos que 
o necesiten. 

 

Obxectivos 

da materia. 

Non se 

alcanzaron os 

obxectivos da 

material 
establecidos. 

Alcanzáronse parte 

dos obxectivos da 

materia establecidos 
para o curso. 

Alcanzáronse os 

obxectivos da 

materia establecidos 
para este curso. 

 

Competencia
s. 

Non se 

desenvolveron 

a maioría das 

competencias 

relacionadas 
coa materia. 

Desenvolvéronse 

parte das 

competencias 

relacionadas coa 
materia. 

Logrouse o 

desenvolvemento das 

Competencias 

relacionadas con esta 
materia. 
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ELEMENT

OS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 
Non 
conseguido 

Conseguido 
parcialmente 

Totalmente 
conseguido 

Práctica 
docente. 

A práctica 

docente non foi 
satisfactoria. 

A práctica docente 

foi parcialmente 
satisfactoria. 

A práctica docente 
foi satisfactoria. 

 

Programas de 

mellora para 

a práctica 

docente. 

Non se 

deseñaron 

programas de 

mellora para a 

práctica 
docente. 

Identificáronse os 

puntos para deseñar 

un programa de 

mellora para a 

práctica docente. 

Deseñáronse 

programas de 

mellora para a 

práctica docente. 

 

Materiais e 

recursos 
didácticos. 

Os materiais e 

recursos 

didácticos 

utilizados non 

foron os 
axeitados. 

Os materiais e 

recursos didácticos 

foron parcialmente 
adecuados. 

Os materiais e 

recursos didácticos 

foron completamente 
axeitados. 

 

Distribución 

de espazos e 
tempos. 

A distribución 

dos espazos e 

tempos non 

foron 

adecuados aos 

métodos 

didácticos e 

pedagóxicos 

utilizados. 

A distribución dos 

espazos e tempos 

foron parcialmente 

axeitados aos 

métodos didácticos e 

pedagóxicos 
utilizados. 

A distribución dos 

espazos e tempos 

foron adecuados aos 

métodos didácticos e 

pedagóxicos 
utilizados. 

 

Métodos 

didácticos e 
pedagóxicos. 

Os métodos 

didácticos e 

pedagóxicos 

utilizados non 

contribuíron á 

mellora do 

clima de aula e 
de centro. 

Os métodos 

didácticos e 

pedagóxicos 

utilizados 

contribuíron 

parcialmente á 

mellora do clima de 
aula e de centro. 

Os métodos 

didácticos e 

pedagóxicos 

utilizados 

contribuíron á 

mellora do clima de 
aula e de centro. 

 

Resultados 

da 
avaliación. 

Os resultados 

da avaliación 

nesta materia 

non foron 
satisfactorios. 

Os resultados da 

avaliación nesta 

materia foron 

moderados. 

Os resultados da 

avaliación nesta 

materia foron moi 

satisfactorios. 

 

 

 

 

CPI SAN SADURNIÑO, 13 DE SETEMBRO DE 2022 
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 Ana Vilela Castro     Fernando García Casal 

 

 


