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AREA DE INGLÉS                 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

CURSO: 4º ESO                        ANO ACADÉMICO: 2019/ 2020 

 

Centro  IES 12 DE OUTUBRO 

 

Dirección Av. Santiago 2 B- A Ponte  

 

Ciudad: Ourense      Provincia: Ourense Código postal: 32001 

 

Jefa de departamento              Mª Belén Vázquez Mazaira 

Materias que imparte Nivel Nº Horas 

Inglés 1º ESO  A /  B    8 

Inglés   3º ESO  A /B 6 

Inglés   4º ESO A 3 

Jefatura de seminario  2 

 

 

 

 Total 19 

Miembro del departamento     Mariolanda Mosquera Paans 

 

Materias que imparte Nivel Nº Horas 
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 Inglés 1º BACH A / B  

 

6 

Inglés 2º BACH A / B 

 

6 

Inglés    4º ESO B 3 

inglés    2º ESO A 4 

 

 

 

 Total 19 

  Miembro del departamento de Gallego     Iago Raposo Mera   ( con afín en Inglés) 

 

Materias que imparte Nivel Nº Horas 

 Inglés 2º ESO B 

 

4 
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ÁREA DE LINGUAS EXTRANXEIRAS 

 

INGLÉS 

 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

CUARTO   CURSO  

 

                               EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

1.    Introdución 

 

  Unha das principais innovacións do currículo é a inclusión das chamadas competencias clave. Polo 

tanto, os criterios obxectivos, os contidos, a metodoloxía ea avaliación serán conectados con eses 

poderes, que han orientar o proceso de ensino e aprendizaxe.  

 

No que se refire especificamente ao aspecto metodolóxico no que debe desenvolverse o currículo, 

en cada unha das unidades de aprendizaxe desta disciplina dase  un equilibrio entre os distintos 

tipos de contido que seguen  a orientar, interrelacionadamente, o proceso de ensino-aprendizaxe, xa 

que cada un destes contidos cumpre papeis distintos, pero complementarios na formación do 

alumno. En consecuencia, a flexibilidade e a liberdade académica son características do proceso 

educativo, de xeito que os profesores poden usar estes recursos para mellor garantir a formación 

metodolóxica do alumno e o desenvolvemento pleno das súas habilidades persoais e intelectuais, 

sempre incentivando a súa participación para aprender a  traballar de forma independente e como 

un equipo,  construindo él mesmo o seu propio coñecemento.  

 

Sábese que non todos os alumnos poden continuar a aprender o mesmo ritmo, tanto polo o seu 

propio desenvolvemento psicolóxico, como debido a  unha variedade de circunstancias persoais e 

sociais: a atención á diversidade de alumnos e situacións escolares convértese nun elemento 

fundamental da actividade educativo. Así, en cada unha das unidades de ensino que organizaron o 
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contido deste curso, algúns parágrafos preséntanse en cada unha das unidades para amosar como 

eles han desenvolver o proceso educativo:  

 

• Obxectivos da unidade.  

• Contido da unidade  

• Habilidades básicas.  

• O tratamento da diversidade  

• Valoración  

• A Temporalización das unidades de avaliación  

 

 

 

 

Características do alumnado 

 

Alumnos cun nivel social moi variado, xeralmente de clase media-baixa. 

 

 

Perfil do centro 

 

Situado no barrio da Ponte. Imparte ensino de ESO, bacharelato Científico e de Humanidades, FPB y 

PCPI,  ciclos medios e superiores das ramas de Perruquería e Estética, Mecanizado, e Electricidade. 

 

Características dos grupos en canto o aprendizaxe 
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Xerales: 

 

 

s beneficios do traballo en grupo na aula.  

 

 

 

 

 

Recursos materiaies dispoñibles no centro 

 

-DVD  

 / reprodutor de CD  

 

 

 

 

Recursos espaciales disponibles en el centro 

 

 

- Audiovisual Aula  

 

 

- Auditorio  
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2.     Metodoloxía 

 

Tratarase de  motivar aos alumnos/as a aprender inglés subministrándolles as capacidades que 

necesitan para acadar unha auténtica competencia comunicativa e  facilitar a adquisición das 

competencias clave tales como a competencia para aprender a aprender, competencia dixital, 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor, e conciencia e expresións culturais,  recollidas na 

LOMCE. Traballarase o desenvolvemento das destrezas de vocabulario, gramática, lectura e 

estratexias de comunicación e para que amplíen os seus coñecementos sobre temas socioculturais e 

interdisciplinares. 

 

 

Centrarémonos no desenvolvemento das competencias lingüísticas produtivas para unha 

comunicación efectiva arredor do mundo real ao aula da ESO para que os alumnos/as reflexionen, 

non deixen de estar motivados e se expresen en inglés de maneira sinxela e natural. 

 

 

Este ano o ensino secundario obrigatorio na área de Linguas Estranxeiras (inglés) ten como obxectivo 

desenvolver a competencia comunicativa dos alumnos, garantindo que asimilar as regras gramaticais 

do idioma inglés e adquirir o vocabulario básico para comunicarse. Este principio xeral divídese nos 

seguintes obxectivos específicos:  

 

ndario dun vocabulario útil e necesario para comunicarse 

en inglés. Para iso, cada unidade é presentada, prácticas e recicla vocabulario relacionado cun 

determinado tema. 

 

e dos alumnos  

explicacións claras e práctica progresiva varios de conceptos simples aos máis complexos.  

fomentar unha comparación coa súa propia 

cultura a través de seccións específicas de cultura  
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-se sobre a vida cotiá e os costumes dos adolescentes británicos, 

como se comportan en diferentes contextos ilustrados tanto de Student Book e os vídeos incluídos 

no curso.  

unidades  

considerar interesante e motivador. Son ofrecidos non só a práctica necesaria, senón tamén axuda a 

preparar os textos orais e escritos.  

aprendendo nas seccións de repaso  

autoavaliación de todas as unidades.  

referencia (gramática, listas de vocabulario) e compoñentes multimedia para practicar na casa.  

como motivador cancións reais, exercicios, incluíndo xogos, crebacabezas, palabras cruzadas, etc, e 

material multimedia no que van atopar varios xogos .  

 

En cada unidade comézase coa presentación de vocabulario en contexto centrado nun grupo léxico e 

nun exercicio de expresión oral. O novo vocabulario aparecerá ao longo de toda a unidade, tanto en 

textos como en exercicios de gramática, de expresión oral e escrita e de compresión oral, o que 

ofrece diferentes ocasións para practicalo. Ademais, os exercicios STOP AND THINK!, enfocados á  

reciclaxe de vocabulario, a formación de palabras e outros aspectos relacionados co vocabulario, 

aparecen en cada unidade para garantir o repaso e o enriquecemento do vocabulario. 

 

A continuación, hai un exercicio de expresión oral en forma de diálogo de substitución, no que se 

presenta claramente e se practica o vocabulario útil. Ao  longo da unidade preséntanse outras 

ocasións para practicar a expresión oral. Hai dous textos por unidade interesantes e informativos, 

especialmente elixidos para motivar os alumnos/as e ampliar os seus coñecementos xerais. Os 

exercicios interdisciplinares e culturais están integrados nas propias unidades, o cal proporciona 

unha maneira natural de conectar a aprendizaxe do inglés co mundo real. Cada unidade tamén 

inclúe tarefas produtivas frecuentes e unha enquisa á clase ou unha actividade para votar. A 

gramática preséntase en cadros explicativos completos e practícase en exercicios motivadores e en 

contextos concretos. 
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 Inclúense exercicios de comprensión oral para presentar a linguaxe funcional en contexto, 

actividades de expresión oral paso a paso para practicar empregando a linguaxe funcional dunha 

maneira auténtica e unha sección de expresión escrita coidadosamente estruturada e que ofrece a 

práctica de destrezas  básicas para a escritura. As dificultades coa pronuncia saliéntanse ao longo da 

unidade e practícanse nun Pronunciation Appendix que hai ao final do libro. 

 

Tamén hai tres seccións de repaso (Review) no Student’s Book. Estas inclúen exercicios do 

vocabulario e a gramática aprendidos nas tres unidades anteriores e mais un proxecto cunha tarefa 

Techno Option. 

 

Ao final do Student’s Book atópase a sección Time Out!, que inclúe máis exercicios e xogos 

divertidos para practicar o inglés, e a Culture Magazine, unha revista cultural e interdisciplinar. Esta 

relaciona o inglés con outras materias do currículo escolar (Aprendizaxe integrada de contidos e 

linguas estranxeiras, AICLE –ou CLIL en inglés–) e preséntalle ao alumno/a unha gran variedade de 

aspectos culturais dos países anglófonos e do mundo en xeral.  

 

Por último, hai un apéndice de ortografía, un apéndice para traballar en parellas e unha listaxe de 

verbos irregulares que subministran a axuda adicional que o alumno/a precisa. 

 

O encerado dixital interactivo tamén é unha ferramenta excelente para que os profesores/as 

melloren a aprendizaxe e a motivación dos alumnos/as. A materia pódese visualizar e explicar dun 

modo máis claro coa tecnoloxía dos encerados dixitais. O uso do son, combinado cos efectos visuais, 

fai que os profesores/as poidan presentar os contidos do libro de maneira máis real. Os vídeos, 

fragmentos de películas e cancións populares pódense utilizar en calquera momento durante a 

clase, mediante Internet. 

 

Non hai dúbida de que a tecnoloxía dos encerados dixitais capta a atención dos alumnos/as durante 

máis tempo e involúcraos no proceso de ensino-aprendizaxe dun xeito máis activo. O alumno/a debe 

contestar a e participar na clase constantemente, xa que o encerado dixital proporciona información 

de maneira inmediata. 
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Esta ferramenta resulta especialmente útil á hora de comprobar as respostas das actividades. As 

respostas pódense presentar unha a unha para ofrecer explicacións detalladas, ou ben todas á vez 

para corrixir os exercicios de modo máis efectivo. 

 

Outra vantaxe importante do encerado dixital é que permite gardar todo o material xerado nunha 

clase e recuperalo despois para seguir practicando. Pódese acceder a todos os contidos (textos, listas 

de vocabulario, actividades de gramática, gravacións, vídeos de YouTube , achegas dos alumnos/as e 

moito máis) cun só “clic”. 

 

Así, proporciónase unha gran variedade de material para traballar co encerado dixital. Pódese 

utilizar de maneiras diferentes para adecuarse ás necesidades dos alumnos/as en cada momento. A 

continuación explícanse os compoñentes interactivos máis novos dos encerados dixitais: 

Vocabulary Presentation, presentación do vocabulario, tradución e pronuncia para practicar e 

repasar o vocabulario de cada unidade. 

Grammar Animation, para traballar os contidos gramaticais con animacións visuais de forma 

divertida e en contextos reais. 

Wordlists and Dictations, para practicar e repasar o vocabulario e a ortografía mediante listas de 

palabras traducidas á lingua propia, que se poden escoitar e seleccionar para xerar ditados. 

Flashcard Activities, para reforzar o vocabulario coa axuda de imaxes e gravacións. 

Team Games, para facer un repaso acumulativo do vocabulario e da gramática a través de xogos e 

competicións na clase. 

Slideshows, para obter máis información sobre o tema da unidade, mediante presentacións de 

diapositivas baseadas en contidos culturais e de diferentes áreas curriculares. Son unha achega 

extra, interesante para calquera clase e serven para ampliar os coñecementos xerais dos alumnos/as 

sobre o mundo que os rodea. 

Extra Practice, exercicios de vocabulario e de gramática adicionais e interactivos de reforzo para 

cada unidade. 

Everything English Video: nove capítulos nos que se practica, en cada un deles,  a comprensión oral, 

gramática, vocabulario e linguaxe funcional, totalmente integrados en cada unidade. 
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Materiais e Recursos didácticos 

Para o estudante: 

Student’s Book 

Unha unidade introdutoria para repasar o vocabulario, a gramática, as estratexias de escritura e a 

linguaxe da clase básicas. 

Nove unidades didácticas claramente estruturadas. 

Tres seccións de repaso con exercicios de vocabulario e de gramática acumulativos e tres Project 

New Action! que inclúen a tarefa Techno Option. 

Contido cultural e interdisciplinar integrado nas actividades da unidade. 

Aprendizaxe intensiva de vocabulario e constante reciclaxe. 

Exercicios de comprensión e de expresión orais frecuentes. 

Unha páxina English in Action! en cada unidade, que se centra no inglés funcional que se produce en 

situacións comunicativas reais. 

Unha revista cultural e interdisciplinar totalmente opcional (Culture Magazine). 

Un apéndice de ortografía. 

Un apéndice de pronuncia con exercicios adicionais (Pronunciation Appendix). 

Un apéndice para traballar en parellas (Pairwork Appendix). 

Lista de verbos irregulares. 

 

 

Workbook 

Unha unidade de introdución e nove unidades con exercicios graduados de vocabulario e de 

gramática, textos de lectura, exercicios de comprensión oral, diálogos para completar, práctica 

adicional de escritura, Check Your Progress e Self-Evaluation. 

Un glosario e unha lista de linguaxe funcional coa súa transcrición fonética e traducidos á lingua 

propia. 

Un apéndice gramatical coas explicacións en lingua propia e exemplos bilingües. 
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Unha lista de verbos irregulares traducidos á lingua propia.                   

Unha guía de escritura con pautas paso a paso que facilitarán a autocorrección. 

Páxinas Writing Plan para completar cos exercicios de expresión escrita propostos no Student’s 

Book. 

 Páxinas Project Plan e tarefas adicionais para a elaboración do cartafol. 

Cadros de autoavaliación do estudante, na sección Learning Competences. 

 

Language Builder (combinado co Workbook) 

Vocabulario e linguaxe funcional clasificados por temas. 

Divertidas actividades para revisar e consolidar o vocabulario. 

 

IS Interactive Student 

Interactive Wordlist:  glosario interactivo, exercicios para practicar a ortografía e actividades de 

vocabulario. 

Interactive Grammar:  exercicios gramaticais con autocorrección. 

Interactive Vocabulary practice: exercicios de vocabulario con autocorrección. 

Dialogue Builders:  práctica da linguaxe funcional mediante diálogos. 

Techno Help: axuda e recursos para realizar as actividades Techno Option. 

Videos 

 

Word app 

Glosario interactivo con exercicios para practicar a ortografía e actividades de vocabulario para 

móbiles. 

 

Páxina web – Student’s Zone 
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Todas as gravacións dos textos do Student’s Book (incluídos os da Culture Magazine), os exercicios 

de comprensión oral do Workbook coas súas transcricións e os ditados do Workbook en formato 

mp3. 

Para o profesor/a: 

Teacher’s Manual 

Unha presentación do curso e os seus compoñentes. 

Unha sección de avaliación. 

Directrices do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas. 

Notas didácticas claras, concisas e intercaladas coas páxinas do Student’s Book, onde se destacan 

sobre un fondo de cor as referencias a outros compoñentes do curso para facilitar a preparación das 

clases. 

As respostas aos exercicios do Student’s Book. 

Información sociocultural e interdisciplinar sobre os temas que se tratan no Student’s Book. 

Actividades de reforzo e de ampliación. 

Transcrición dos exercicios de comprensión oral. 

Actividades opcionais de comprensión oral. 

Cadros fotocopiábles do Student’s Book para facilitar o traballo na clase (dispoñíbeis tamén na 

páxina web de Burlington Books: www.burlingtonbooks.es/newaction4). 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

Unha sección de exames (Tests 

Unha sección de atención á diversidade que inclúe: 

Dúas follas fotocopiábeis por unidade con práctica adicional das estruturas gramaticais e do 

vocabulario (Extra Practice). 

Unha folla fotocopiábel por unidade para ampliar os coñecementos adquiridos (Extension) 

Unha sección de actividades orais adicionais para realizar en parella (Extra Speaking) con clave de 

respostas. 

Everything English Video 

http://www.burlingtonbooks.es/newaction
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Nove capítulos filmados en Gran Bretaña para ampliar os seus coñecementos socioculturais, 

centrados na comprensión oral, a expresión oral e a linguaxe funcional. 

3    a.  Competencias clave 

 

1.)Competencias clave e a súa descrición 

 

As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das competencias clave por 

parte da cidadanía como condición indispensable para lograr que os individuos alcancen un pleno 

desenvolvemento persoal, social e profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e 

faga posible o desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento. 

 

As competencias clave son esenciais para o benestar das sociedades europeas, o crecemento 

económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as capacidades e as actitudes esenciais 

vinculadas a cada unha delas. 

 

As competencias clave no Sistema Educativo Español son as seguintes: 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

3. Competencia dixital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociais e cívicas 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

7. Conciencia e expresións culturais 

  

 

- Comunicación lingüística 

 

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, 
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de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do 

coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 

 

Con distinto nivel de dominio e formalización -especialmente en lingua escrita-, esta competencia 

significa, no caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunhas delas e, con iso, enriquecer 

as relacións sociais e desenvolverse en contextos distintos ao propio. Así mesmo, favorécese o 

acceso a máis e diversas fontes de información, comunicación e aprendizaxe. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

A competencia matemática implica a aplicación do razoamento matemático e as súas ferramentas 

para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

Esta competencia require de coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, as 

operacións e as representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e conceptos 

matemáticos. 

Trátase da importancia das matemáticas no mundo e empregar os conceptos, procedementos e 

ferramentas para aplicalos na resolución dos problemas que poidan xurdir nunha situación 

determinada ao longo da vida.  

 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que subministran un achegamento ao 

mundo físico e á interacción responsable con el para a conservación e mellora do medio natural, a 

protección e mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas competencias 

contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico e capacitan a cidadáns  respectuosos que 

desenvolven xuízos críticos sobre os feitos científicos e tecnolóxicos que se suceden ao longo dos 

tempos, pasados e actuais.  

 

Competencia dixital 

 

Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar 

información, e para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde o acceso á información até a súa transmisión en distintos soportes unha 

vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender e  comunicarse.  

 

Implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsable, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e 

utilizar a información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas. 

- Aprender a aprender 
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Aprender a aprender supón dispoñer de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e autónomo de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

 

Aprender a aprender implica a conciencia, xestión e control das propias capacidades e 

coñecementos desde un sentimento de competencia ou eficacia persoal, e inclúe tanto o 

pensamento estratéxico como a capacidade de cooperar, de autoavaliarse, e o manexo eficiente dun 

conxunto de recursos e técnicas de traballo intelectual, todo o cal desenvólvese a través de 

experiencias de aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto individuais como colectivas. 

 

- Competencias sociais e cívicas 

 

Estas competencias implican a habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes 

sobre a sociedade, interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis 

diversificados, elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar 

con outras persoas e grupos conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións 

democráticas. 

 

En concreto, a competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. Os elementos 

fundamentais desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a 

capacidade de comunicarse dun xeito construtivo en distintas contornas sociais e culturais, amosar 

tolerancia, expresar e comprender puntos de vista diferentes, negociar sabendo inspirar confianza e 

sentir empatía. 

 

Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a 

seguridade nun mesmo e a integridad e honestidade. 

 

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, 

igualdade, cidadanía e dereitos humanos e civís, así como da súa formulación na Constitución 

española, a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións internacionais, e 

da súa aplicación por parte de diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e 

internacional. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 

A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar as 

ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, 

planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarias con criterio 

propio, co fin de acadar o obxectivo previsto. 
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A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros cidadáns emprendedores, 

contribuíndo así á cultura do emprendimento. 

 

Entre os coñecementos que require a competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

inclúese a capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, 

profesionais e comerciais. 

 

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar a capacidade 

creadora e de innovación, a capacidade pro-activa para xestionar proxectos, a capacidade de 

asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza, as calidades de liderado e traballo individual e 

en equipo, e para rematar, o sentido crítico e da responsabilidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais  

 

Esta competencia implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha 

actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como 

fonte de enriquecimento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos 

pobos. 

 

Incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora e ao 

dominio daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder 

utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese 

pola participación na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, 

tanto da propia comunidade como doutras comunidades. 

 

 

2.)   Contribución da asignatura ao desenvolvemento das competencias clave 

 

A materia de Lingua Estranxeira, nas súas distintas modalidades, contribúe de maneira fundamental, 

ao desenvolvemento da Competencia en Comunicación Lingüística (CCL), non só en segundas linguas 

senón tamén con respecto ás linguas maternas. Por unha banda, a aprendizaxe das segundas linguas 

debe aproximarse ao proceso de adquisición das linguas maternas para producir uns resultados de 

carácter natural e directamente aplicables ao uso lingüístico no mundo real; por outro, a reflexión 

consciente e o desenvolvemento sistemático de competencias variadas que leva a aprendizaxe de 

segundas linguas pode estenderse ás linguas maternas co fin de mellorar as competencias nestas 

para comprender, expresarse, interactuar e articular pensamentos e sentimentos sobre un mesmo, 

o outro, e a contorna mental e físico no que se actúa e constrúense as relacións como axente social. 
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 Contribuiremos á mellora do coñecemento lingüístico formal dos alumnos, en canto a gramática, 

morfoloxía, sintaxe e pronuncia. Así mesmo, axúdalles a comprender  os elementos socioculturais 

que teñen lugar na comunicación, facéndolles conscientes dos diferentes rexistros e de que é 

apropiado dicir dependendo do contexto. 

 

O carácter dinámico da lingua, tamén está presente nas Competencias básicas en Ciencia e 

Tecnoloxía (CMCT) e outras áreas de coñecemento, ás que a Lingua Estranxeira pode contribuír 

facilitando e expandindo o acceso a datos, procedementos e técnicas de investigación; facendo 

posible un intercambio máis directo e frutífero entre comunidades científicas, e propiciando a 

construción conxunta do saber humano. 

 

Aparecen exemplos da competencia en ciencia e tecnoloxía, onde os alumnos aprenden sobre o 

medio ambiente  na unidade 4 e sobre experimentos científicos na unidade 7. 

 

Neste e en calquera outro ámbito, a actividade lingüística realízase en gran parte hoxe en día a 

través de medios tecnolóxicos. Estes medios están recollidos no currículo como soportes naturais 

dos textos orais ou escritos que o alumno haberá de producir, comprender e procesar, polo que a 

Competencia dixital (CD) enténdese como parte substancial da competencia comunicativa.  

 

O uso das tecnoloxías da información e a comunicación debe ter importantes repercusións na 

maneira en que as linguas estranxeiras ensínanse e apréndense, e as necesarias innovacións neste 

campo han de basearse nun novo concepto da lingua, que non é algo que meramente se sabe, 

senón, fundamentalmente, algo que a persoa fai.  

 

Grazas aos recursos dixitais e multimedia do curso, o alumnos afaranse a usar as tecnoloxías da 

información e comunicación como ferramentas esenciais para aprender e comunicarse, e mostrarán 

que con frecuencia teñen iniciativa para usar os materiais dixitais e para buscar e comunicar 

información de maneira independente. Tamén se familiarizarán co vocabulario básico para falar de 

informática en inglés. 
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 Promovemos a competencia dixital de numerosas maneiras, como o uso de programas informáticos 

e ferramentas online para tarefas produtivas e interactivas na páxina web dispoñible. 

 

No proceso mesmo de aprendizaxe desenvólvese outra competencia básica, a de Aprender a 

aprender (CAA), polo que o currículo incide no carácter procedimental de todos os seus elementos 

constituíntes e das súas relacións. Os contidos necesarios para alcanzar os Estándares de 

aprendizaxe avaliables, cuxo grao de adquisición valórase aplicando os criterios de avaliación 

descritos así mesmo como accións.  

O currículo axuda ao alumno a desenvolver a capacidade de aprender a aprender comezando por 

establecer de maneira transparente e coherente os obxectivos ou resultados pretendidos, que teñen 

que facer os estudantes como falantes da lingua estranxeira mediante o uso da mesma; 

determinando o que necesitan aprender para alcanzar eses obxectivos, e indicando as estratexias 

que poden aplicar para conseguilo. Marcarse obxectivos de diverso carácter segundo as necesidades 

de construción do perfil persoal de competencias é, así mesmo, o primeiro paso para unha eficaz 

aprendizaxe autónoma e ao longo da vida.  

 

Farase especial fincapé no desenvolvemento das estratexias de aprendizaxe, a través dos  Projects 

no Workbook  

 

O uso efectivo de linguas estranxeiras supón necesariamente unha visión aberta e positiva destas 

relacións cos demais, visión que se materializa en actitudes de valoración e respecto cara a todas as 

linguas e culturas, cara a outras persoas cuxos usos, valores e crenzas difiren dos propios, así como 

na apreciación do carácter relativo de costumes, prácticas e ideas, circunstancia que debe 

entenderse como unha oportunidade única de enriquecemento mutuo e de evitación ou resolución 

de conflitos de maneira satisfactoria para todas as partes. As Competencias Sociais e Cívicas (CSC), e 

a conciencia e a expresión culturais (CCEC), tanto as circunscritas ás contornas máis inmediatas 

como as propias de ámbitos cada vez máis amplos de actuación, forman, así, parte das habilidades 

que comprende unha competencia intercultural integrada na aprendizaxe de linguas estranxeiras. 

 

Igualmente incluimos referencias a aspectos sociais e cívicos en cada unidade, por exemplo, na 

unidade 5 mostra a importancia das relacións coa familia e amigos .  
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A conciencia e a expresión culturais (CCEC) supón ademais coñecer, comprender, apreciar e valorar 

criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de 

enriquecemento e goce e consideralas como parte do patrimonio dos pobos. 

 

Tamén aparecen exemplos desta competencia. A unidade 1, por exemplo, está dedicada as 

costumbres culinarias en diferentes paises. 

 

O enfoque orientado á acción adoptado no currículo concéntrase no alumno, que é quen aprende, 

constrúe as súas competencias e utilízaas, tanto para levar a cabo as tarefas de aprendizaxe na aula 

como as que demanda a comunicación real. Por tanto, a materia de Lingua Estranxeira contribúe 

decisivamente ao desenvolvemento do sentido da iniciativa (SIE), en especial polo que respecta ás 

actividades de expresión e interacción oral e escrita, nas que, desde a súa mesma planificación, o 

alumno ha de tomar decisións sobre que dicir e como facelo, a través de que canle e con que 

medios, en que circunstancias e dependendo de que expectativas e reaccións dos interlocutores ou 

correspondentes, todo iso co fin de cumprir o propósito comunicativo que persegue co maior grao 

posible de éxito. A elección e aplicación consciente das estratexias de comunicación, de organización 

do discurso, de control sobre a súa execución e de reparación do mesmo, preparan aos alumnos 

para asumir as súas responsabilidades, atopar seguridade nas súas propias capacidades, reforzar a 

súa identidade e regular o seu comportamento. 

 

A articulación clara e convincente de pensamentos e ideas e a capacidade de asumir riscos, xunto 

coa xestión adecuada da interacción e o estímulo que supón comunicarse noutras linguas para 

enfrontar novos retos ou resolver problemas en escenarios complexos, son fundamentais no 

desenvolvemento do espírito emprendedor. As linguas estranxeiras son ademais a porta a un mundo 

de infinitas posibilidades no terreo laboral e profesional, e o currículo pretende fomentar o 

emprendimento como actitude ante a vida incorporando actividades concretas nas que o alumno 

aprende a ser crítico, creativo e comprometido tamén nestes contextos.  

 

Promóvese a iniciativa e o aprendizaxe individual mediante o uso do Progress check. Do mesmo 

xeito, aléntase o espírito emprendedor mediante os debates sobre unha ampla variedade de Tópicos 

coa sección Culture Magazine. 
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b.Descrición dos estándares de aprendizaxe avaliables 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB 1.1 

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. 

PLEB 1.2 

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). 

 

PLEB 1.3 

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. 

PLEB 1.4 

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). 

PLEB 1.5 

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. 

PLEB 1.6 

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. 

PLEB 1.7 Comprende, nunha conversa formal, ou entrevista na que participa (por exemplo, en 

centros de estudos ou de traballo), información relevante e detalles sobre asuntos 
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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. 

PLEB 1.8 

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). 

 

 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB 2.1 

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. 

PLEB 2.2 

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. 

PLEB 2.3 

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. 

PLEB 2.4 

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. 
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PLEB 2.5 

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. 

PLEB 2.6 

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. 

 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB 3.1 

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.). 

PLEB 3.2 

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.  

PLEB 3.3 

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). 

PLEB 3.4 
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 



25 

 

 

 

 

conclusións principais en textos de carácter claramente argumentativo, sempre que 

poida reler as seccións difíciles. 

PLEB 3.5 

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. 

PLEB 3.6 

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). 

PLEB 3.7 

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). 

PLEB 3.8 

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. 

 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB 4.1 

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. 

PLEB 4.2 

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. 

PLEB 4.3 

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. 
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PLEB 4.4 

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. 

PLEB 4.5 
Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral (por 

exemplo, para facerse membro dunha asociación ou para solicitar unha bolsa). 

PLEB 4.6 
Escribe o seu currículo en formato electrónico, seguindo, por exemplo, o modelo 

Europass. 

PLEB 4.7 

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. 

PLEB 4.8 
Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 

correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

 

 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL 

PLEB 5.1 

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. 

PLEB 5.2 

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. 

PLEB 5.3 

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. 

PLEB 5.4 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 
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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. 

PLEB 5.5 

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. 

PLEB 5.6 

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. 

PLEB 5.7 

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. 
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4.Obxectivos da ESO 

 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lles 

permitan: 

 

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

demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 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 cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 

comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

 

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

adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e da comunicación. 

 

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

disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 
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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 castelá e, se a houber, 

na lingua cooficial da Comunidade Autónoma, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

 

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

 

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 
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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.  
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5.   a.Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábles 

en relación cos obxectivos e as competencias clave, e indicación do Grao de 

adqu isición  

 

 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais   

a 

c 

d 

i 

 

B1.1. Estratexias de 

comprensión:  

Mobilización de 

información previa 

sobre o tipo de 

tarefa e o tema.  

Identificación do 

tipo de escoita 

necesario para 

realizar a tarefa 

(global, selectiva e 

detallada). 

Identificación do 

tipo textual, 

adaptando a 

comprensión a el.  

Distinción de tipos 

de comprensión 

(sentido xeral, 

información 

esencial, puntos 

principais e detalles 

relevantes). 

B1.1. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información 

esencial, os 

puntos e as ideas 

principais, ou os 

detalles 

relevantes do 

texto.  

B1.2. Identificar o 

sentido xeral, a 

información 

esencial, os 

puntos principais 

e os detalles máis 

relevantes en 

textos orais 

breves ou de 

lonxitude media, 

claramente 

estruturados, e 

transmitidos de 

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 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

Formulación de 

hipóteses sobre 

contido e contexto. 

Inferencia e 

formulación de 

hipóteses sobre 

significados a partir 

da comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de 

novos elementos. 

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. 

B1.3. Comprender 

intuíndo o que non 

se comprende e o 

que non se coñece 

mediante os 

propios 

coñecementos e as 

propias 

experiencias. 

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). 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

os detalles de 

información 

relativa a datos 

persoais, 

horarios, prezos e 

números, así 

como 

comprender 

preguntas e 

instruccións 

básicas e seguir 

indicacións breves 

relativas a 

necesidades 

cotiás ou 

ocupacionais 

relativas a 

situacións de 

comunicación 

básicas dos 

ámbitos persoal e 

profesional. 

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 

 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 

PLEB1.4. Capta os 

puntos principais e 

os detalles 

salientables de 

mensaxes gravadas 

ou de viva voz, 

claramente 

articuladas, que 

conteñan 

instrucións, 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

CCL 

CSC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

liñas xerais como 

os aspectos 

secundarios de 

relevancia, 

sempre que se 

fale lentamente e 

nunha linguaxe 

estándar e poida 

pedir 

confirmación do 

entendido. 

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 

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). 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

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 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

temporal das 

experiencias (por 

exemplo, dunha 

película), e os 

sentimentos que 

suscitan. 

variedade estándar 

da lingua. 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

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 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

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. 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

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 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

abstractos de 

temas (por 

exemplo, a música, 

o cine, a literatura 

ou os temas de 

actualidade). 

 Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e 

interacción 

  

a 

c 

d 

i 

 

B2.1. Estratexias de 

produción: 

Planificación: 

Identificación do 

contexto, o 

destinatario e a 

finalidade da 

produción ou da 

interacción. 

Concepción da 

mensaxe con 

claridade, 

distinguindo a súa 

idea ou ideas 

principais e a súa 

estrutura básica. 

Adecuación do texto 

ao destinatario, ao 

contexto e á canle, 

aplicando o rexistro 

e a estrutura de 

discurso adecuados 

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 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB2.2. Nas 

actividades de 

aula, a maioría das 

veces interactúa 

ou intervén na 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

CCL 

CAA 

CSC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

a cada caso, 

escollendo os 

expoñentes 

lingüísticos 

necesarios para 

lograr a intención 

comunicativa. 

Activación dos 

coñecementos 

previos sobre 

modelos e 

secuencias de 

interacción, e 

elementos 

lingüísticos 

previamente 

asimilados e 

memorizados.  

Execución: 

Expresión da 

mensaxe con 

claridade, 

coherencia, 

estruturándoa 

adecuadamente e 

axustándose, de ser 

o caso, aos modelos 

e ás fórmulas de 

cada tipo de texto.  

Reaxuste da tarefa 

(emprender unha 

versión máis 

comezando de 

novo cunha nova 

estratexia cando 

falla a 

comunicación. 

B2.2. Pronunciar e 

entoar os 

enunciados de 

maneira clara e 

comprensible, 

aínda que as 

persoas 

interlocutoras 

poidan necesitar 

repeticións se se 

trata de palabras 

e estruturas 

pouco frecuentes, 

en cuxa 

articulación 

poden cometerse 

erros que non 

interrompan a 

comunicación. 

B2.3. Producir 

textos breves ou 

de lonxitude 

media, tanto en 

conversa cara a 

cara como por 

teléfono ou 

outros medios 

técnicos, nun 

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. 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCEC 

 

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, 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

CCL 

vCAA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

modesta desta) ou 

da mensaxe (facer 

concesións no que 

realmente lle 

gustaría expresar), 

tras valorar as 

dificultades e os 

recursos lingüísticos 

dispoñibles.  

Apoio e 

aproveitamento ao 

máximo dos 

coñecementos 

previos (utilizar 

linguaxe 

"prefabricada", 

etc.). 

Cooperación na 

interacción con 

outras persoas, 

verificando a 

comprensión propia 

e das demais 

persoas, e 

cooperando 

activamente na 

realización das 

tarefas de 

comunicación.  

Compensación das 

carencias 

lingüísticas 

rexistro formal, 

neutro ou 

informal, nos que 

se intercambia 

información, 

ideas e opinións, 

se xustifican de 

maneira simple 

pero suficiente os 

motivos de 

accións e plans, e 

se formulan 

hipóteses, aínda 

que ás veces haxa 

vacilacións para 

buscar expresións 

e pausas para 

reformular e 

organizar o 

discurso, e sexa 

necesario repetir 

o dito para axudar 

a persoa 

interlocutora a 

comprender 

algúns detalles.  

B2.4. Manter o 

ritmo do discurso 

coa fluidez 

suficiente para 

facer 

comprensible a 

mensaxe cando as 

intervencións son 

explicando as ideas 

principais 

brevemente e con 

claridade, e 

respondendo a 

preguntas sinxelas 

de oíntes 

articuladas de 

maneira clara e a 

velocidade media. 

 

CD 

 

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 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

mediante 

procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

- Lingüísticos: 

Modificación de 

palabras de 

significado parecido. 

Definición ou 

reformulación dun 

termo ou expresión. 

Petición de axuda. 

Paralingüísticos: 

Sinalación de 

obxectos, uso de 

deícticos ou 

realización de 

accións que aclaran 

o significado. 

Uso da linguaxe 

corporal 

culturalmente 

pertinente (xestos, 

expresións faciais, 

posturas, contacto 

visual ou corporal, 

proxémica, etc.). 

Uso de sons 

cuasilingüísticos e 

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. 

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 

facer unha 

reclamación ou 

unha xestión 

formal de maneira 

sinxela pero 

correcta e 

adecuada ao 

contexto. 

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 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

calidades prosódicas 

convencionais. 

interlocutora. 

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.  

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. 

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 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

claridade, e 

razoando e 

explicando 

brevemente e de 

maneira coherente 

as súas accións, as 

súas opinións e os 

seus plans. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos   

a 

c 

d 

e 

i 

 

B3.1. Estratexias de 

comprensión:  

Mobilización de 

información previa 

sobre o tipo de 

tarefa e o tema a 

partir da 

información 

superficial: imaxes, 

organización na 

páxina, títulos de 

cabeceira, etc. 

Identificación do 

tipo de lectura 

demandado pola 

tarefa (en superficie 

ou oceánica, 

selectiva, intensiva 

ou extensiva) 

Identificación do 

tipo textual, 

B3.1. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información 

esencial, os 

puntos e as ideas 

principais, ou os 

detalles 

relevantes do 

texto. 

B3.2. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas 

(identificar os 

conceptos 

principais e 

palabras clave do 

tema, coñecer 

sinónimos destas 

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.). 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

adaptando a 

comprensión a el.  

Distinción de tipos 

de comprensión 

(sentido xeral, 

información 

esencial, puntos 

principais e detalles 

relevantes). 

Formulación de 

hipóteses sobre 

contido e contexto. 

Inferencia e 

formulación de 

hipóteses sobre 

significados a partir 

da comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos e 

paratextuais. 

Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de 

novos elementos. 

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.). 

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 

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 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

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.  

B3.4. Comprender 

a intención de 

comunicación, 

fórmulas de 

saúdo, despedida 

e outras 

convencións 

básicas de 

correspondencia 

de carácter 

persoal e formal, 

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). 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

PLEB3.4. Localiza 

con facilidade 

información 

específica de 

carácter concreto 

en textos 

xornalísticos en 

calquera soporte, 

ben estruturados e 

de extensión 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

sempre que non 

conteña 

expresións 

idiomáticas, e 

poder reaccionar 

de xeito 

adecuado a 

tarxetas postais, 

felicitacións, 

invitacións, citas 

médicas, 

solicitude de 

información, etc. 

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 

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. 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

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 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

estudos, etc. 

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. 

aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de 

temas xerais, 

coñecidos ou do 

seu interese. 

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). 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

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 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

de actividades e 

normas de 

seguridade ou de 

convivencia (por 

exemplo, nun 

evento cultural, 

nunha residencia 

de estudantes ou 

nun contexto 

ocupacional). 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e   
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

interacción 

a 

c 

d 

i 

B4.1. Estratexias de 

produción: 

Planificación: 

Mobilización e 

coordinación das 

propias 

competencias xerais 

e comunicativas, co 

fin de realizar 

eficazmente a tarefa 

(repasar o que se 

sabe sobre o tema, 

o que se pode ou se 

quere dicir, etc.).  

Localización e uso 

adecuado dos 

recursos lingüísticos 

ou temáticos (uso 

dun dicionario ou 

dunha gramática, 

obtención de axuda, 

etc.). 

Execución: 

Elaboración dun 

borrador. 

Estruturación do 

contido do texto. 

Organización do 

B4.1. Coñecer, 

seleccionar e 

aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves ou 

de media 

lonxitude (por 

exemplo, 

reformulando 

estruturas a partir 

doutros textos de 

características e 

propósitos 

comunicativos 

similares, ou 

redactando 

borradores 

previos, e 

revisando 

contido, 

ortografía e 

presentación do 

texto antes da súa 

escritura 

definitiva). 

B4.2. Escribir, en 

papel ou en 

soporte 

electrónico, 

textos breves ou 

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. 

 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 

PLEB4.2. Escribe 

correspondencia 

formal básica, 

dirixida a 

institucións 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

CCL 

CAA 

CSC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

texto en parágrafos 

abordando en cada 

un unha idea 

principal, 

conformando entre 

todos o seu 

significado ou a idea 

global. 

Expresión da 

mensaxe con 

claridade 

axustándose aos 

modelos e ás 

fórmulas de cada 

tipo de texto.  

Reaxuste da tarefa 

(emprender unha 

versión máis 

modesta desta) ou 

da mensaxe (facer 

concesións no que 

realmente lle 

gustaría expresar), 

tras valorar as 

dificultades e os 

recursos 

dispoñibles.  

Apoio e 

aproveitamento ao 

máximo dos 

coñecementos 

previos (utilizar 

linguaxe 

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.  

B4.3. Saber 

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. 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

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 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

"prefabricada", 

etc.). 

Revisión: 

Identificación de 

problemas, erros e 

repeticións. 

Atención ás 

convencións 

ortográficas e aos 

signos de 

puntuación. 

Reescritura 

definitiva. 

Presentación 

coidada do texto 

(marxes, limpeza, 

tamaño da letra 

adecuado, uso 

normativo de 

maiúsculas e 

minúsculas, etc.). 

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). 

B4.4. Seleccionar 

e achegar 

información 

necesaria e 

pertinente, 

axustando de 

maneira 

adecuada a 

expresión ao 

destinatario, ao 

propósito 

comunicativo, ao 

tema tratado e ao 

soporte textual, e 

expresando 

opinións e puntos 

páxina web ou 

unha revista 

xuvenís, ou 

dirixidos a un 

profesor ou a unha 

profesora), 

respectando as 

convencións e as 

normas de 

cortesía. 

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 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

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. 

B4.6. Presentar os 

textos escritos de 

xeito coidado 

(con atención a 

marxes, 

riscaduras, liñas 

dereitas, letra 

clara, letras 

maiúsculas e 

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. 

PLEB4.5. Completa 

un cuestionario 

detallado con 

información 

persoal, educativa 

ou laboral (por 

exemplo, para 

facerse membro 

dunha asociación 

ou para solicitar 

unha bolsa). 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

 

PLEB4.6. Escribe o 

seu currículo en 

formato 

electrónico, 

- 

Conségueo. 

- Non o 

CCL 

CAA 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

minúsculas cando 

corresponda, etc.) 

en soporte 

impreso e dixital, 

adecuados aos 

fins funcionais e 

valorando 

importancia da 

presentación nas 

comunicacións 

escritas. 

seguindo, por 

exemplo, o modelo 

Europass. 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

v 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 

PLEB4.8. Fai unha 

presentación 

coidada dos textos 

escritos, en 

soporte impreso e 

dixital, utilizando 

correctamente as 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

CCL 

CAA 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

convencións 

ortográficas e os 

signos de 

puntuación. 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

v 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e 

intercultural 

  

a 

c 

d 

i 

o 

B5.1. Patróns 

sonoros, acentuais, 

rítmicos e de 

entoación 

Sons e fonemas 

vocálicos. 

Sons e fonemas 

consonánticos e as 

súas agrupacións. 

Procesos 

fonolóxicos básicos. 

Acento dos 

elementos léxicos 

illados, e no 

sintagma e na 

oración. 

B5. 2. Patróns 

gráficos e 

convencións 

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. 

B5.2. Recoñecer e 

utilizar as 

principais 

convencións de 

formato, 

tipográficas, 

ortográficas e de 

puntuación, e de 

uso de maiúsculas 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB5.2. Produce 

textos escritos en 

diferentes 

soportes, sen erros 

ortográficos e de 

puntuación que 

impidan a 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

ortográficas: 

Uso das normas 

básicas de 

ortografía da 

palabra. 

Utilización adecuada 

da ortografía da 

oración: coma, 

punto e coma, 

puntos suspensivos, 

parénteses e 

comiñas. 

B5. 3. Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Recoñecemento e 

uso de convencións 

sociais, normas de 

cortesía e rexistros; 

costumes, valores, 

crenzas e actitudes; 

e linguaxe non 

verbal. 

Achegamento a 

aspectos culturais 

visibles próximos 

aos seus intereses 

(música, traballo, 

lecer, deportes, 

produción escrita, 

lugares, 

e minúsculas, así 

como 

abreviaturas e 

símbolos de uso 

común e máis 

específico; e 

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). 

B5.3. Coñecer e 

utilizar para a 

comprensión e a 

produción do 

texto os aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos 

relativos á vida 

cotiá (hábitos e 

comprensión, e 

utiliza o corrector 

informático para 

detectar e corrixir 

erros tipográficos e 

ortográficos. 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

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 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

organización 

política, etc.) e a 

costumes, valores, 

crenzas e actitudes 

máis relevantes 

para facer 

comprensible con 

carácter xeral a 

cultura dos países 

falantes da lingua 

estranxeira. 

Identificación das 

similitudes e as 

diferenzas máis 

significativas nos 

costumes cotiáns, e 

uso das formas 

básicas de relación 

social entre os 

países onde se fala a 

lingua estranxeira e 

o noso. 

Actitude receptiva e 

respectuosa cara ás 

persoas, os países e 

as comunidades 

lingüísticas que 

falan outra lingua e 

teñen unha cultura 

diferente á propia. 

B5.4. Plurilingüismo: 

Recoñecemento da 

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). 

B5.4. Valorar as 

sinxelo, pero 

correcta e 

adecuada ao 

contexto. 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB5.5. 

Comprende e 

utiliza con 

- 

Conségueo. 

CCL 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

realidade plurilingüe 

do propio contorno. 

Recurso aos 

coñecementos 

sintáctico-

discursivos da 

propia lingua para 

mellorar a 

aprendizaxe da 

lingua estranxeira e 

lograr unha 

competencia 

comunicativa 

integrada. 

Participación en 

proxectos nos que 

se utilizan varias 

linguas e 

relacionados cos 

elementos 

transversais, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais, e 

valorando 

positivamente as 

competencias que 

posúe como persoa 

plurilingüe. 

B5.5. Funcións 

comunicativas: 

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. 

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 

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. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CAA 

CSC 

CCEC 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB5.7. Participa 

en proxectos 

(elaboración de 

- 

Conségueo. 

CCL 

CAA 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

Iniciación e 

mantemento de 

relacións persoais e 

sociais. 

Descrición de 

calidades físicas e 

abstractas de 

persoas, obxectos, 

lugares e 

actividades. 

Narración de 

acontecementos 

pasados puntuais e 

habituais, descrición 

de estados e 

situacións 

presentes, e 

expresión de 

sucesos futuros.  

Petición e 

ofrecemento de 

información, 

indicacións, 

opinións e puntos 

de vista, consellos, 

advertencias e 

avisos.  

Expresión do 

coñecemento, a 

certeza, a dúbida e a 

conxectura.  

Expresión da 

lingua estranxeira 

e lograr unha 

competencia 

comunicativa 

integrada 

B5.6. Apreciar a 

riqueza persoal e 

social que 

proporciona ser 

unha persoa 

plurilingüe. 

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 

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. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- 

Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CSC 

CCEC 

CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

vontade, a 

intención, a 

decisión, a promesa, 

a orde, a 

autorización e a 

prohibición.  

Expresión do 

interese, a 

aprobación, o 

aprecio, a simpatía, 

a satisfacción, a 

esperanza, a 

confianza e a 

sorpresa, así como 

os seus contrarios.  

Formulación de 

suxestións, desexos, 

condicións e 

hipóteses.  

Establecemento e 

mantemento da 

comunicación e 

organización do 

discurso. 

B5.6. Léxico oral 

escrito de uso 

común relativo a 

identificación 

persoal; vivenda, 

fogar e contexto; 

actividades da vida 

diaria; familia e 

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). 

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 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

amizades; traballo e 

ocupacións; tempo 

libre, lecer e 

deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados físicos; 

educación e estudo; 

compras e 

actividades 

comerciais; 

alimentación e 

restauración; 

transporte; lingua e 

comunicación; 

ambiente, clima e 

ámbito natural; e 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

Recoñecemento e 

uso de expresións 

fixas, enunciados 

fraseolóxicos 

(saúdos, 

despedidas, 

preguntas por 

preferencias e 

expresión de 

opinións) e léxico 

sobre temas 

relacionados con 

contidos doutras 

áreas do currículo.  

Recoñecemento e 

expresións e 

modismos de uso 

frecuente, cando 

o contexto ou o 

apoio visual 

facilitan a 

comprensión. 

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. 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Adquisicion 

Competencias 

clave 

uso de antónimos e 

sinónimos máis 

comúns, e de 

procedementos de 

formación de 

palabras mediante 

recursos de 

derivación e de 

composición, e 

recoñecemento de 

"falsos amigos". 

B5.7. 

Recoñecemento e 

uso de rutinas ou 

modelos de 

interacción básicos, 

segundo o tipo de 

situación de 

comunicación. 

B5.8. Estruturas 

sintáctico-

discursivas propias 

de cada idioma. 
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*Estruturas sintáctico-discursivas do inglés incluídas en New Action 4: 

 

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (not only…but also; both…and); disxunción (or); oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); 

due to; as); finalidade (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adx. as; less/more + Adx./Adv. (than); better and better; the simplest way to shop); 

resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, questions, offers, suggestions and commands).  

Relacións temporais (the moment (she hears); while).  

Afirmación (affirmative sentences; tags; you too; I don’t think / I hope so!).  

Exclamación (What + noun, e. g. What a shame; exclamatory sentences and phrases, e. g. That’s hysterical!).  

Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no victim and no witness), nobody, nothing; me neither).  

Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Where are they from?).  

Expresión do tempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple; Past Perfect Simple); presente (Present Simple and Present 

Continuous); futuro (going to; will; Present Continuous with future meaning; Future Continuous).  

Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple and Past Simple/Perfect; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. 

g. every year); used to); incoativo (be about to); terminativo (stop -ing).  

Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able to); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade 

(must; (not) need to; have (got) to); obrigación (have (got) to; must (not); imperative); permiso (may; could; allow); intención (Present Continuous).  
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Expresión da existencia (e. g. there may be); a entidade (countable/uncountable/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, 

one(s); determiners); a cualidade (e. g. pretty happy; much too polite).  

Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).  

Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).  

Expresión do tempo (points (e. g. at weekends), divisions (e. g. week), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); 

anteriority (already; (not) yet); posteriority (after; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (the moment); frequency (e. g. three 

times a week; daily)).  

Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 

Catro tipos de oracións condicionais e as oracións temporais. 

Verbos modais (e.g.be able to, need to, have to, may, can...) 

Estilo indirecto (report speech: questions, commands, suggestions and offers).   
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b. niveis de adquisición 

De seguido incluímos una táboa de equivalencias para consultar os niveis de adquisición de cada un dos estándares de aprendizaxe de cada bloque lingüístico: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Estándar 4 - Conségueo 3 – Non o consegue totalmente 2 – Conségueo con dificultade 1 – Non o consegue 

PLEB 1.1 

Reflexiona sobre o proceso de 
comprensión, sacando conclusións 
sobre a actitude do falante e sobre 
o contido e intuíndo o que non se 
coñece. 

Reflexiona sobre o proceso de 
comprensión, sacando algunhas 
conclusións sobre a actitude do 
falante e sobre o contido e intuíndo 
parte do que non se coñece. 

Reflexiona sobre parte do proceso 
de comprensión, sacando 
conclusións (en certas ocasións) 
sobre a actitude do falante e sobre 
o contido pero non sempre pode 
intuír o que non se coñece. 

Non reflexiona sobre o proceso de 
comprensión, nin saca conclusións 
sobre a actitude do falante nin 
sobre o contido e non intúe o que 
non se coñece. 

PLEB 1.2 

Distingue, con apoio visual ou 
escrito, as ideas principais en 
presentacións ben estruturadas 
sobre temas coñecidos 
relacionados co ámbito educativo 
ou ocupacional. 

Distingue, con apoio visual ou 
escrito, algunhas das ideas 
principais en presentacións ben 
estruturadas sobre temas 
coñecidos relacionados co ámbito 
educativo ou ocupacional. 

Distingue, con apoio visual ou 
escrito, parte das ideas principais 
en presentacións ben estruturadas 
sobre temas coñecidos 
relacionados co ámbito educativo 
ou ocupacional. 

Non distingue, con apoio visual ou 
escrito, as ideas principais en 
presentacións ben estruturadas 
sobre temas coñecidos relacionados 
co ámbito educativo ou 
ocupacional. 

PLEB 1.3 

Identifica a idea principal e 
aspectos significativos de noticias 
de televisión ou anuncios 
publicitarios cando hai apoio visual,  
nunha variedade estándar da 

Identifica algunhas das ideas 
principais e aspectos significativos 
de noticias de televisión ou 
anuncios publicitarios cando hai 
apoio visual,  nunha variedade 

Identifica parte das ideas principais 
e aspectos significativos de noticias 
de televisión ou anuncios 
publicitarios cando hai apoio visual,  
nunha variedade estándar da 

Non identifica a idea principal e 
aspectos significativos de noticias 
de televisión ou anuncios 
publicitarios cando hai apoio visual,  
nunha variedade estándar da 
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lingua. estándar da lingua. lingua. lingua. 

PLEB 1.4 

Capta os puntos principais de 
mensaxes gravadas ou de viva voz, 
claramente articuladas, que 
conteñan instrucións, indicacións 
ou outra información, mesmo de 
tipo técnico. 

Capta algúns dos puntos principais 
de mensaxes gravadas ou de viva 
voz, claramente articuladas, que 
conteñan instrucións, indicacións 
ou outra información, mesmo de 
tipo técnico. 

Capta parte dos puntos principais 
de mensaxes gravadas ou de viva 
voz, claramente articuladas, que 
conteñan instrucións, indicacións 
ou outra información, mesmo de 
tipo técnico. 

Non capta os puntos principais de 
mensaxes gravadas ou de viva voz, 
claramente articuladas, que 
conteñan instrucións, indicacións 
ou outra información, mesmo de 
tipo técnico. 

PLEB 1.5 

Identifica as ideas principais e 
detalles relevantes dunha conversa 
formal ou informal na que se tratan 
temas coñecidos ou de carácter 
xeral, cando o discurso está 
articulado con claridade e nunha 
variedade estándar da lingua. 

Identifica algunhas das ideas 
principais e detalles relevantes 
dunha conversa formal ou informal 
na que se tratan temas coñecidos 
ou de carácter xeral, cando o 
discurso está articulado con 
claridade e nunha variedade 
estándar da lingua. 

Identifica parte das ideas principais 
e detalles relevantes dunha 
conversa formal ou informal na que 
se tratan temas coñecidos ou de 
carácter xeral, cando o discurso 
está articulado con claridade e 
nunha variedade estándar da 
lingua. 

Non identifica as ideas principais e 
detalles relevantes dunha conversa 
formal ou informal na que se tratan 
temas coñecidos ou de carácter 
xeral, cando o discurso está 
articulado con claridade e nunha 
variedade estándar da lingua. 

PLEB 1.6 

Entende o que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en 
bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

Entende algo do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en 
bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

Entende parte do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en 
bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

Non entende o que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en 
bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes), aínda pedindo 
confirmación dalgúns detalles. 

PLEB 1.7 

Comprende, nunha conversa 
formal, ou entrevista na que 
participa, información relevante  
sobre asuntos prácticos relativos a 
actividades educativas ou 

Comprende, nunha conversa 
formal, ou entrevista na que 
participa, algunha información 
relevante  sobre asuntos prácticos 
relativos a actividades educativas 

Comprende, nunha conversa 
formal, ou entrevista na que 
participa, parte da información 
relevante  sobre asuntos prácticos 
relativos a actividades educativas 

Non comprende, nunha conversa 
formal, ou entrevista na que 
participa, información relevante  
sobre asuntos prácticos relativos a 
actividades educativas ou 
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ocupacionais, sempre que poida 
pedir que se lle repita, algo do que 
se lle dixo. 

ou ocupacionais, sempre que poida 
pedir que se lle repita, algo do que 
se lle dixo 

ou ocupacionais, sempre que poida 
pedir que se lle repita, algo do que 
se lle dixo 

ocupacionais, aínda que poida pedir 
que se lle repita, algo do que se lle 
dixo 

PLEB 1.8 

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 
(por exemplo, a música, o cine, a 
literatura ou os temas de 
actualidade). 

Comprende, nunha conversa 
informal na que participa, algunhas 
explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre 
diversos asuntos de interese 
persoal, cotiáns ou menos habituais 
(por exemplo, a música, o cine, a 
literatura ou os temas de 
actualidade). 

Comprende, nunha conversa 
informal na que participa, parte das 
explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre 
diversos asuntos de interese 
persoal, cotiáns ou menos habituais 
(por exemplo, a música, o cine, a 
literatura ou os temas de 
actualidade). 

Non 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 
(por exemplo, a música, o cine, a 
literatura ou os temas de 
actualidade). 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Estándar 4 - Conségueo 3 – Non o consegue totalmente 2 – Conségueo con dificultade 1 – Non o consegue 

PLEB 2.1 

Utiliza recursos lingüísticos para 
entender e facerse entender, como 
a utilización de expresións 
memorizadas ou fixas e fai uso de 
aspectos paralingüísticos como os 
acenos, a entoación, etc. 

Utiliza algúns recursos lingüísticos 
para entender e facerse entender, 
como a utilización de expresións 
memorizadas ou fixas e fai algún 
uso de aspectos paralingüísticos 
como os acenos, a entoación, etc. 

Utiliza parte dos recursos 
lingüísticos para entender e facerse 
entender, como a utilización de 
expresións memorizadas ou fixas e 
fai uso (en certas ocasións) de 
aspectos paralingüísticos como os 
acenos, a entoación, etc. 

Non utiliza recursos lingüísticos 
para entender e facerse entender, 
como a utilización de expresións 
memorizadas ou fixas e non fai uso 
de aspectos paralingüísticos como 
os acenos, a entoación, etc. 

PLEB 2.2 
Nas actividades de aula, a maioría 
das veces  intervén na lingua 
estranxeira de xeito claro e 

Nas actividades de aula, algunhas 
veces  intervén na lingua 
estranxeira de xeito claro e 

Nas actividades de aula, en certas 
ocasións  intervén na lingua 
estranxeira de xeito claro e 

Nas actividades de aula, a maioría 
das veces non  intervén na lingua 
estranxeira de xeito claro e 
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comprensible. comprensible. comprensible. comprensible. 

PLEB 2.3 

Fai presentacións breves, ben 
estruturadas, ensaiadas 
previamente e con apoio visual (por 
exemplo, PowerPoint), explicando 
as ideas principais brevemente e 
con claridade, e respondendo a 
preguntas sinxelas de oíntes. 

Fai presentacións breves, ensaiadas 
previamente e con apoio visual (por 
exemplo, PowerPoint), explicando 
algunhas ideas principais 
brevemente, e respondendo a 
algunhas preguntas sinxelas de 
oíntes. 

Fai presentacións breves, ensaiadas 
previamente e con apoio visual (por 
exemplo, PowerPoint), explicando 
(en certas ocasións) as ideas 
principais brevemente, pero non 
sempre pode responder a 
preguntas sinxelas de oíntes. 

Non fai presentacións breves, ben 
estruturadas, ensaiadas 
previamente e con apoio visual (por 
exemplo, PowerPoint), e non 
explica as ideas principais 
brevemente e con claridade, nin 
responde a preguntas sinxelas de 
oíntes. 

PLEB 2.4 

Desenvólvese adecuadamente en 
situacións cotiás e menos habituais 
que poden xurdir durante unha 
viaxe noutros países, e sabe 
solicitar, información, axuda ou 
explicacións. 

Desenvólvese adecuadamente en 
algunhas situacións cotiás e menos 
habituais que poden xurdir durante 
unha viaxe noutros países, e sabe 
solicitar, as veces, información, 
axuda ou explicacións. 

Desenvólvese (en certas ocasións) 
adecuadamente en situacións 
cotiás e menos habituais que poden 
xurdir durante unha viaxe noutros 
países, pero non sempre sabe 
solicitar, información, axuda ou 
explicacións. 

Non se desenvolve adecuadamente 
en situacións cotiás e menos 
habituais que poden xurdir durante 
unha viaxe noutros países, e non 
sabe solicitar, información, axuda 
ou explicacións. 

PLEB 2.5 

Participa adecuadamente en 
conversas informais cara a cara, ou 
por outros medios técnicos, sobre 
asuntos cotiáns ou menos 
habituais; fai suxestións; pide e dá 
indicacións con certo detalle; e 
describe temas como, por exemplo, 
a música, o cine, a literatura ou de  
actualidade. 

Participa adecuadamente en 
algunhas conversas informais cara a 
cara, ou por outros medios 
técnicos, sobre asuntos cotiáns ou 
menos habituais; fai algunhas 
suxestións; (en certas ocasións) 
pide e dá indicacións con certo 
detalle; e as veces describe temas 
como, por exemplo, a música, o 
cine, a literatura ou de  actualidade. 

As veces participa en conversas 
informais cara a cara, ou por outros 
medios técnicos, sobre asuntos 
cotiáns ou menos habituais; fai 
suxestións en certas ocasións; pero 
non sempre pide e dá indicacións 
con certo detalle; describindo 
temas como, por exemplo, a 
música, o cine, a literatura ou de  
actualidade. 

Non participa adecuadamente en 
conversas informais cara a cara, ou 
por outros medios técnicos, sobre 
asuntos cotiáns ou menos 
habituais; non fai suxestións; non 
pide e dá indicacións con certo 
detalle; describindo temas como, 
por exemplo, a música, o cine, a 
literatura ou de  actualidade. 



68 
 

68 

 

 

 

 

PLEB 2.6 

Toma parte en conversas formais, 
sobre temas habituais nestes 
contextos, intercambiando 
información pertinente sobre feitos 
concretos, expondo os seus puntos 
de vista de maneira sinxela e con 
claridade. 

Toma parte en algunhas conversas 
formais, sobre temas habituais 
nestes contextos, as veces 
intercambiando información 
pertinente sobre feitos concretos, 
expondo os seus puntos de vista de 
maneira sinxela e con claridade (en 
certas ocasións). 

Non sempre toma parte en 
conversas formais, sobre temas 
habituais nestes contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre feitos concretos, 
expondo os seus puntos de vista de 
maneira sinxela e con claridade. 

Non toma parte en conversas 
formais, sobre temas habituais 
nestes contextos, intercambiando 
información pertinente sobre feitos 
concretos, expondo os seus puntos 
de vista de maneira sinxela e con 
claridade. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estándar 4 - Conségueo 3 – Non o consegue totalmente 2 – Conségueo con dificultade 1 – Non o consegue 

PLEB 3.1 

Nas actividades de lectura da aula, 
explica como sabe inferir 
significados a partir do seu 
coñecemento do mundo. 

Nas actividades de lectura da aula, 
explica como sabe inferir algúns 
significados a partir do seu 
coñecemento do mundo. 

Nas actividades de lectura da aula, 
explica como sabe inferir parte dos 
significados a partir do seu 
coñecemento do mundo. 

Nas actividades de lectura da aula, 
non explica como sabe inferir 
significados a partir do seu 
coñecemento do mundo. 

PLEB 3.2 

Procura e entende información 
específica de carácter concreto en 
páxinas web e outros materiais de 
consulta (por exemplo, 
enciclopedias, dicionarios, 
monografías, presentacións) sobre 
temas relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, 
e analiza a información. 

Procura e entende algunha 
información específica de carácter 
concreto en páxinas web e outros 
materiais de consulta (por exemplo, 
enciclopedias, dicionarios, 
monografías, presentacións) sobre 
temas relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, 
e analiza parte da información. 

En certas ocasións procura e 
entende información específica de 
carácter concreto en páxinas web e 
outros materiais de consulta (por 
exemplo, enciclopedias, dicionarios, 
monografías, presentacións) sobre 
temas relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, 
e non sempre analiza a 
información. 

Non procura e entende información 
específica de carácter concreto en 
páxinas web e outros materiais de 
consulta (por exemplo, 
enciclopedias, dicionarios, 
monografías, presentacións) sobre 
temas relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, 
e non analiza a información. 
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PLEB 3.3 

Entende o sentido xeral de 
anuncios e comunicacións de 
carácter público, institucional ou 
corporativo, relacionados con 
asuntos do seu interese (por 
exemplo, sobre lecer, cursos, bolsas 
e ofertas de traballo). 

Entende en parte o sentido xeral de 
anuncios e comunicacións de 
carácter público, institucional ou 
corporativo, relacionados con 
asuntos do seu interese (por 
exemplo, sobre lecer, cursos, bolsas 
e ofertas de traballo). 

Entende (en certas ocasións) o 
sentido xeral de anuncios e 
comunicacións de carácter público, 
institucional ou corporativo, 
relacionados con asuntos do seu 
interese (por exemplo, sobre lecer, 
cursos, bolsas e ofertas de traballo). 

Non entende o sentido xeral de 
anuncios e comunicacións de 
carácter público, institucional ou 
corporativo, relacionados con 
asuntos do seu interese (por 
exemplo, sobre lecer, cursos, bolsas 
e ofertas de traballo). 

PLEB 3.4 

Localiza con facilidade información 
específica en textos xornalísticos en 
calquera soporte; recoñece ideas 
significativas de artigos divulgativos 
sinxelos, e identifica as conclusións 
principais. 

Localiza con facilidade parte da 
información específica en textos 
xornalísticos en calquera soporte; 
as veces recoñece ideas 
significativas de artigos divulgativos 
sinxelos, e identifica (en certas 
ocasións) as conclusións principais. 

En certas ocasións localiza con 
facilidade información específica en 
textos xornalísticos en calquera 
soporte; recoñece algunhas ideas 
significativas de artigos divulgativos 
sinxelos, e non sempre identifica as 
conclusións principais. 

Non localiza con facilidade 
información específica en textos 
xornalísticos en calquera soporte; 
non recoñece ideas significativas de 
artigos divulgativos sinxelos, e non 
identifica as conclusións principais. 

PLEB 3.5 

Comprende correspondencia 
persoal, en calquera soporte, na 
que se describen con certo detalle 
feitos e experiencias, e se 
intercambian información, ideas e 
opinións sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de 
temas xerais. 

As veces comprende 
correspondencia persoal, en 
calquera soporte, na que se 
describen con certo detalle feitos e 
experiencias, e se intercambian 
información, ideas e opinións sobre 
aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais. 

Non sempre comprende 
correspondencia persoal, en 
calquera soporte, na que se 
describen con certo detalle feitos e 
experiencias, e se intercambian 
información, ideas e opinións sobre 
aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais. 

Non comprende correspondencia 
persoal, en calquera soporte, na 
que se describen con certo detalle 
feitos e experiencias, e se 
intercambian información, ideas e 
opinións sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de 
temas xerais. 

PLEB 3.6 

Entende o suficiente de cartas, 
faxes ou correos electrónicos de 
carácter formal, oficial ou 
institucional. 

En certas ocasións entende o 
suficiente de cartas, faxes ou 
correos electrónicos de carácter 
formal, oficial ou institucional. 

Non sempre entende o suficiente 
de cartas, faxes ou correos 
electrónicos de carácter formal, 
oficial ou institucional. 

Non entende o suficiente de cartas, 
faxes ou correos electrónicos de 
carácter formal, oficial ou 
institucional. 
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PLEB 3.7 

Identifica información relevante en 
instrucións sobre o uso de aparellos 
ou programas informáticos, e sobre 
a realización de actividades e 
normas de seguridade. 

As veces identifica información 
relevante en instrucións sobre o 
uso de aparellos ou programas 
informáticos, e sobre a realización 
de actividades e normas de 
seguridade. 

Non sempre identifica información 
relevante en instrucións sobre o 
uso de aparellos ou programas 
informáticos, e sobre a realización 
de actividades e normas de 
seguridade. 

Non identifica información 
relevante en instrucións sobre o uso 
de aparellos ou programas 
informáticos, e sobre a realización 
de actividades e normas de 
seguridade. 

PLEB 3.8 

Comprende os aspectos xerais e os 
detalles máis relevantes de textos 
de ficción e textos literarios 
contemporáneos breves. 

As veces comprende os aspectos 
xerais e os detalles máis relevantes 
de textos de ficción e textos 
literarios contemporáneos breves. 

Non sempre comprende os 
aspectos xerais e os detalles máis 
relevantes de textos de ficción e 
textos literarios contemporáneos 
breves. 

Non comprende os aspectos xerais 
e os detalles máis relevantes de 
textos de ficción e textos literarios 
contemporáneos breves. 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estándar 4 - Conségueo 3 – Non o consegue totalmente 2 – Conségueo con dificultade 1 – Non o consegue 

PLEB 4.1 

Escribe informes breves e sinxelos 
nos que dá información esencial 
sobre un tema educativo ou 
ocupacional, describindo 
brevemente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando 
acontecementos, e explicando de 
maneira sinxela os motivos de 
certas accións. 

En certas ocasións escribe informes 
breves e sinxelos nos que dá 
información esencial sobre un tema 
educativo ou ocupacional, 
describindo brevemente algunhas 
situacións, persoas, obxectos e 
lugares; narrando acontecementos, 
e explicando de maneira sinxela os 
motivos de certas accións. 

As veces escribe informes breves e 
sinxelos nos que non sempre dá 
información esencial sobre un tema 
educativo ou ocupacional, 
describindo (en certas ocasións) 
brevemente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando 
acontecementos, e explicando de 
maneira sinxela os motivos de 
certas accións. 

Non escribe informes breves e 
sinxelos nos que dá información 
esencial sobre un tema educativo 
ou ocupacional, describindo 
brevemente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando 
acontecementos, e explicando de 
maneira sinxela os motivos de 
certas accións. 
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PLEB 4.2 

Escribe correspondencia formal 
básica, dirixida a institucións 
públicas ou privadas, 
fundamentalmente destinada a 
realizar unha xestión sinxela, 
respectando as convencións 
formais. 

As veces escribe correspondencia 
formal básica, dirixida a institucións 
públicas ou privadas, 
fundamentalmente destinada a 
realizar unha xestión sinxela, 
respectando as convencións 
formais. 

Non sempre escribe 
correspondencia formal básica, 
dirixida a institucións públicas ou 
privadas, fundamentalmente 
destinada a realizar unha xestión 
sinxela, respectando as convencións 
formais. 

Non escribe correspondencia 
formal básica, dirixida a institucións 
públicas ou privadas, 
fundamentalmente destinada a 
realizar unha xestión sinxela, 
respectando as convencións 
formais. 

PLEB 4.3 

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

As veces escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios breves, 
nos que solicita e se transmite 
información e opinións sinxelas e 
nos que resalta os aspectos que lle 
resultan importantes, respectando 
en ocasións as convencións e as 
normas de cortesía. 

En ocasións escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios breves, 
nos que solicita e se transmite 
información e opinións sinxelas e 
nos que resalta os aspectos que lle 
resultan importantes, non sempre 
respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

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

PLEB 4.4 

Escribe correspondencia persoal e 
participa en foros, blogs e chats nos 
que describe experiencias, 
impresións e sentimentos. 

As veces escribe correspondencia 
persoal e participa en foros, blogs e 
chats nos que describe (en certas 
ocasións) experiencias, impresións 
e sentimentos. 

Non sempre escribe 
correspondencia persoal e participa 
en foros, blogs e chats nos que 
describe (con dificultade) 
experiencias, impresións e 
sentimentos. 

Non escribe correspondencia 
persoal e participa en foros, blogs e 
chats nos que describe 
experiencias, impresións e 
sentimentos. 

PLEB 4.5 

Completa un cuestionario detallado 
con información persoal, educativa 
ou laboral. 

En ocasións consegue completar un 
cuestionario detallado con 
información persoal, educativa ou 
laboral. 

Non sempre consegue completar 
un cuestionario detallado con 
información persoal, educativa ou 
laboral. 

Non completa un cuestionario 
detallado con información persoal, 
educativa ou laboral. 
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PLEB 4.6 

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

Escribe, con dificultade, o seu 
currículo en formato electrónico, 
seguindo, por exemplo, o modelo 
Europass. 

Non sempre pode escribir, o seu 
currículo en formato electrónico, 
seguindo, por exemplo, o modelo 
Europass. 

Non escribe o seu currículo en 
formato electrónico, seguindo, por 
exemplo, o modelo Europass. 

PLEB 4.7 

Toma notas con información sinxela 
e relevante sobre asuntos habituais 
e aspectos concretos nos ámbitos 
persoal, educativo e ocupacional. 

En ocasións toma notas con 
información sinxela e relevante 
sobre asuntos habituais e aspectos 
concretos nos ámbitos persoal, 
educativo e ocupacional. 

Non sempre consegue tomar notas 
con información sinxela e relevante 
sobre asuntos habituais e aspectos 
concretos nos ámbitos persoal, 
educativo e ocupacional. 

Non toma notas con información 
sinxela e relevante sobre asuntos 
habituais e aspectos concretos nos 
ámbitos persoal, educativo e 
ocupacional. 

PLEB 4.8 

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

As veces consegue facer unha 
presentación dos textos escritos, en 
soporte impreso e dixital, utilizando 
as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

Non sempre consegue unha 
presentación dos textos escritos, en 
soporte impreso e dixital, utilizando 
as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

Non fai unha presentación dos 
textos escritos, en soporte impreso 
e dixital, utilizando as convencións 
ortográficas e os signos de 
puntuación. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Estándar 4 - Conségueo 3 – Non o consegue totalmente 2 – Conségueo con dificultade 1 – Non o consegue 

PLEB 5.1 

Exprésase cunha pronunciación 
clara, aceptable e comprensible, e 
utiliza os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir 
algunha vez. 

As veces exprésase cunha 
pronunciación clara, aceptable e 
comprensible, e utiliza algúns dos 
esquemas fonolóxicos básicos, 
aínda que teña que repetir algunha 
vez. 

Non sempre exprésase cunha 
pronunciación clara, aceptable e 
comprensible, e utiliza, en certas 
ocasións, os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir 
algunha vez. 

Non exprésase cunha pronunciación 
clara, aceptable e comprensible, e 
non utiliza os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir 
algunha vez. 

PLEB 5.2 Produce textos escritos en 
diferentes soportes, sen erros 

Produce textos escritos en 
diferentes soportes, con algúns 

Non sempre produce textos escritos 
en diferentes soportes, sen erros 

Non produce textos escritos en 
diferentes soportes, sen erros 
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ortográficos e de puntuación, e 
utiliza o corrector informático para 
detectar e corrixir erros. 

erros ortográficos e de puntuación, 
e utiliza as veces o corrector 
informático para detectar e corrixir 
erros. 

ortográficos e de puntuación, e 
utiliza (en certas ocasións) o 
corrector informático para detectar 
e corrixir erros. 

ortográficos e de puntuación, e non 
utiliza o corrector informático para 
detectar e corrixir erros. 

PLEB 5.3 

Desenvólvese adecuadamente en 
situacións cotiás e menos habituais 
que poden xurdir durante unha 
viaxe, e sabe solicitar axuda ou 
explicacións, e facer unha 
reclamación de xeito sinxelo. 

En ocasións, desenvólvese 
adecuadamente en situacións 
cotiás e menos habituais que poden 
xurdir durante unha viaxe e, as 
veces, sabe solicitar axuda ou 
explicacións, e facer unha 
reclamación de xeito sinxelo. 

Non sempre se desenvolve 
adecuadamente en situacións 
cotiás e menos habituais que poden 
xurdir durante unha viaxe e, en 
certas ocasións, sabe solicitar axuda 
ou explicacións, e facer unha 
reclamación de xeito sinxelo. 

Non se desenvolve adecuadamente 
en situacións cotiás e menos 
habituais que poden xurdir durante 
unha viaxe, e non sabe solicitar 
axuda ou explicacións, e facer unha 
reclamación de xeito sinxelo. 

PLEB 5.4 

Recoñece os elementos culturais 
máis relevantes dos países onde se 
fala a lingua estranxeira, abordando 
con eficacia a resolución de 
malentendidos interculturais. 

Recoñece as veces os elementos 
culturais máis relevantes dos países 
onde se fala a lingua estranxeira 
abordando, en parte, a resolución 
de malentendidos interculturais. 

Non sempre recoñece os elementos 
culturais máis relevantes dos países 
onde se fala a lingua estranxeira 
abordando, en certas ocasións, a 
resolución de malentendidos 
interculturais. 

Non recoñece os elementos 
culturais máis relevantes dos países 
onde se fala a lingua estranxeira, e 
non aborda con eficacia a 
resolución de malentendidos 
interculturais. 

PLEB 5.5 

Comprende e utiliza con corrección 
suficiente os recursos lingüísticos 
propios do seu nivel, e frases feitas 
sinxelas e habituais da comunidade 
lingüística correspondente á lingua 
meta. 

As veces comprende e utiliza con 
corrección suficiente os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e 
frases feitas sinxelas e habituais da 
comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

Non sempre comprende e utiliza 
con corrección suficiente os 
recursos lingüísticos propios do seu 
nivel, e frases feitas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

Non comprende e non utiliza con 
corrección suficiente os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e 
frases feitas sinxelas e habituais da 
comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

PLEB 5.6 
Comprende e utiliza un léxico rico e 
variado, o que implica, o emprego 
de sinónimos de uso máis 

As veces comprende e utiliza un 
léxico rico e variado, o que implica, 
o emprego de sinónimos de uso 

Non sempre comprende e utiliza un 
léxico rico e variado, o que implica, 
o emprego de sinónimos de uso 

Non comprende e non utiliza un 
léxico rico e variado, o que implica, 
o emprego de sinónimos de uso 
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frecuente. máis frecuente. máis frecuente. máis frecuente. 

PLEB 5.7 

Participa en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, 
carteis, etc.) nos que se utilizan 
varias linguas;  e valora as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

As veces participa en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, etc.) 
nos que se utilizan varias linguas; e 
valora (en certas ocasións) as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

Non sempre participa en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, etc.) 
nos que se utilizan varias linguas;  e 
as veces valora as competencias 
que posúe como persoa plurilingüe. 

Non participa en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, etc.) 
nos que se utilizan varias linguas;  e 
non valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 



75 
 

75 

 

 

 

 

  c.  Elementos transversais 

 

Dentro das posibilidades que ofrece o ensino dunha lingua estranxeira New Action ESO 4 ofrece, a través do seu contido, a selección dos seus temas, textos 

e situacións de interacción entre alumnos, oportunidades para introducir aspectos dos elementos transversais ao longo do proxecto. Os elementos 

transversais que se desenvolven a continuación aprécianse de maneira integrada nos textos, ilustracións e actividades de New Action ESO 4 (ver a secuencia 

das unidades e a rúbricas de avaliación por estándares de aprendizaxe). 

 

 A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación, o 
emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as disciplinas. 

 

 Promoverase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con 
discapacidade e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal 
ou social. Igualmente se promoverán a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar 
e social, así como dos valores que alicerzan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos 
humanos, o respecto aos homes e mulleres por igual, ás persoas con discapacidade e o rexeitamento á violencia terrorista, a pluralidade, o 
respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.  
A programación docente debe comprender en todo caso a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, 
da violencia terrorista e de      calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto       xudeu como feito histórico.  
Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación. 
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Os currículos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato incorporarán elementos curriculares relacionados co desenvolvemento 

sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, o abuso e maltrato ás persoas con discapacidade, as situacións de risco 

derivadas do inadecuado emprego das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes. 

 

 Os currículos tamén incorporan elementos curriculares orientados ao desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor, á adquisición 
de competencias para a creación e desenvolvemento dos diversos modelos de empresas e ao fomento da igualdade de oportunidades e do 
respecto ao emprendedor e ao empresario, así como da ética empresarial e se  fomentarán as medidas para que o alumnado participe en 
actividades que lle permita afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a 
iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

 

 Adoptaranse medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen parte do comportamento xuvenil. Polo tanto, promoveranse a 
práctica diaria de deporte e exercicio físico por parte dos alumnos e alumnas durante a xornada escolar. 

  

 No ámbito da educación e a seguridade vial,  incorporaranse elementos curriculares e se promoverán accións para a mellora da convivencia e a 
prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario das vías, en calidade de peón, 
viaxeiro e condutor de bicicletas ou vehículos a motor, respecte as normas e sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o 
autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 
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6.   Atención á diversidade 

 

Para comezar tivemos en conta catro ámbitos de diversidade: 

 

A capacidade para aprender a aprender 

 

Cada alumno/a ten a súa propia capacidade para aprender cousas e retelas, sen que isto sexa sinónimo da súa capacidade intelectual, e todos son quen 

de acadar un nivel mínimo independentemente do ritmo de traballo que poida ter cada un. Estes son os aspectos que consideramos na investigación 

inicial e en todo o desenvolvemento do curso. 

 

Así o reflicten as actividades do Student’s Book e do Workbook pois a través dunha reciclaxe continua de estruturas e vocabulario, por un lado ofrecen 

amplas oportunidades de reforzo aos alumnos/as con menos capacidade e por outro a ampliación de materia aos que teñen máis nivel.  

 

A motivación para aprender 
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A motivación do alumno/a para aprender é moi complexa, sobre todo tratándose dun idioma, posto que depende de varios factores: por un lado, do 

historial de éxito ou de fracaso que tivese até ese momento e, polo outro lado, do proceso de aprendizaxe que seguise. Isto influirá notabelmente tanto 

no nivel de motivacións individuais como na maneira máis lóxica e funcional de presentarlles todos os contidos. 

 

Para levar a cabo a escolla dos temas incluídos neste curso realizamos unha ampla investigación, abranguendo non só o punto de vista do profesor/a a 

través de inquéritos, senón tamén o dos alumnos/as, para así adaptalos ás súas idades experiencias e contorno. 

 

Os estilos de aprendizaxe 

 

Existen toda clase de estudos sobre os diversos estilos de aprendizaxe á hora de estudar un idioma. 

 

Como ben se sabe, os alumnos/as poden ser impulsivos ou reflexivos cando se enfrontan ás súas tarefas escolares. Uns poden reaccionar moi 

rapidamente e porén precisar varios intentos para asimilar unha idea, mentres que outros poden traballar concienciudamente e aprender máis amodo 

obtendo o mesmo resultad. Por exemplo, á hora de ensinar as estruturas gramaticais faranse exercicios e táboas que os axuden a aprender e repasar o 

presentado paso a paso, ao igual que unha ampla repetición e práctica en distintas situacións para aqueles alumnos/as que non usen tanto o estilo 

analítico cando aprenden. 
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Os intereses dos alumnos/as 

 

O esforzo en aprender un idioma varía moito duns alumnos/as a outros dependendo do seu interese e/ou necesidade de facelo. Por iso incluímos unha gran 

variedade de temas, intentando que sexan de interese para a maioría. Hai actividades graduadas de menor a maior dificultade e de maior a menor control 

tanto no Student's Book coma no Workbook. Ao final do Student's Book hai un apéndice de ortografía en inglés e ao final do Workbook un glosario, así 

como apéndices de gramática, escritura e conversación na lingua materna dos alumnos/as para os que precisen apoiarse máis na presentación teórica. 

 

No Workbook inclúese unha gran variedade de exercicios graduados para practicar máis a gramática e o vocabulario, ademais dun ditado, unha sección de 

comprensión e expresión escrita e actividades extraopcionais para que os alumnos/as máis avanzados practiquen cada punto nun nivel máis elevado. Por 

último, tamén se inclúen dúas páxinas de repaso e unha de ampliación por unidade que permiten atender á diversidade. Ao final deste compoñente encóntrase 

o caderno Language Builder que subministra xogos e divertidas actividades para consolidar o vocabulario. Ademais, os alumnos/as poderán atopar na web 

www.burlingtonbooks.es/action4 xogos de vocabulario e exercicios interactivos de gramática, actividades interactivas de listening baseadas en aspectos 

socioculturais e inquéritos de opción múltiple e as gravacións das cancións do Student's Book e dos ditados do Workbook. 

 

 



81 
 

81 

 

 

 

 

O Teacher's Manual ofrece tamén actividades opcionais de reforzo e ampliación, outras de ditado, listening. 
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7.   Grao mínimo de consecución para superar a materia  

 

 

  1.- Vocabulary 

 

              O alumno/a deberá aprender vocabulario básico a través dos seguintes textos. Este vocabulario será usado a través de exercicios mediante “gap 

filling”, e decir, encher ocos co vocabulario básico axeitado a texto, adiviñar  a palabra que falte por exclusión doutras relacionadas co tema, empregalas 

en mensaxes orais e escritos, relacionalas con outras da 1ª ou da 2ª lingua ou doutras,  facer uso delas en xogos, preguntas, resposta se todo o relacionado 

coa lingua. Falar dun tema, expoñelo, e facer preguntas e respostas os seus compañeiros dacordo os eu nivel 

 

o Sports & equipment 
o Action verbs 
o Clothing & accesories 
o School subjects 
o Seasons 
o Parts of the body 
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o Parts of the house 
o Free time activities: do voluntary work, relax, play an instrument, etc 
o Character adjectives: cautious, adventurous, talkative, etc 
o IT activities: make a phone call, play a video game, etc 
o Jobs: fireman, policewoman, etc 
o Food and drink 
o -ed /-ing adjectives frightened, frightening; bored, boring   
o Places to visit: a ruin, a cathedral, a cave / Travelling items 
o Formation of adverbs: quickly, happily, fast   
o Appearance & personality adjectives 
o  Personal experiences ( collocations) 
o Environment 
o Crime 
o Science & Technology nouns and verbs 
o Culture & Tradition 
o Geography 
o Everyday products : Personal and household products 
o Adjectives describing products 
 

   2.-Grammar 

 

o Estudiaráse a gramática seguindo o método inductivo ou memorizando frases sinxelas, estructuras, ditos etc. Practicaráse en exercicios de 
dificultade cada vez maior pero dacordo o seu nivel. Procuraráse que haxa un equilibrio entre a lingua escrita, a falada e a escoitada. O alumno deberá 
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aprender a través do seu erro e da propia corrección, tanto como das explicación da profesora. Procurará afianzar os coñecementos anteriores e aumentar 
o seu nivel lingüistico. 
  

Reforzaráse o estudio das estructuras mediante exercicios diversos. 

 

 

o Present simple and adverbs of frequency  
o Present continuous and time expressions  
o Gerunds 
o was / were 
o Past simple 
o Past continuous 
o Past simple and past continuous with when and while 
o Contrast of past and present tenses 
o comparative and superlatives, (not) as ... as, too, (not) enough 
o Present perfect  
o ever, for and since 
o Present perfect simple / past simple  
o Quantities: a lot of, a few 
o the future: will, going to, present continuous, first conditional   
o Modal verbs for advice, obligation and prohibition: must / mustn't, have to / don't  
           have  to, should /shouldn't / may / might 
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o Present passive 
o Past passive 
o Reported Speech 
o Relatives 
 

 

  3.- Reading 

 

          Fomentarase a lectura a través de textos diversos: cartas, diálogos, artigos de revistas, historias curtas, descricións, chistes etc. O alumno procurará 

conquerir un mellor dominio do acento, do ritmo e da entoación. Corrixirá erros na sua pronunciación e procurará ler con mais autonomía. 

 

        O alumno/a lerá alomenos un libro de lectura axeitado o seu nivel. 

 

4.- Writing 
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        Empregará o inglés mediante traballo individual, en pares, ou en grupo, a través de produccións propias ou de proxectos relativos a conmemoracións, 

feitos puntuais, temas de actualidade etc. Deberá acadar un maior dominio da lingua escrita tanto como forma de expresar os seus sentimentos, opinións 

etc., como para reproducir a lingua oral por medio de dictados, ordes etc. A escritura pode ir conectada coa lingua falada en exposición de proxectos, ou 

interpretación de mapas etc. Trátase de unir as dúas destrezas de forma que as dúas sexan medio de expresión axeitada o momento.  

 

 

 

 

 

 

8.    Avaliación e  Promoción   

    

Procederemos a avaliar  o alumno como segue. 

 

A) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
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   1º.- Observación directa e sistemática. Faremos un seguimento de cada alumno mediante a participación nas actividades cotidiás da aula, a 

interacción e o traballo en equipo, os hábitos escolares, a actitude ante a búsqueda de información é o dominio dos contidos procedimentaies, a 

progresión na sua aprendizaxe oral e escrita, e mediante todos aqueles aspectos que consideremos oportunos para potenciar o coñecemento da materia. 

 

 

2º.- Análisis de tarefas e da producción dos alumnos. Faráse un seguimento día a día e tomaránse as medidas correctoras, de reforzo, ou de expansión 

oportunas si son necesarias.  Estas tarefas están relacionadas coa programación xeral, e con cada unidade didáctica. Rexistraremos os datos sobre a 

realización das  actividades e as aprendizaxes adquiridas e puntuaránse ata un máximo de un punto mais, ou menos por avaliación. 

 

3º.- Intercambios oráis e interrogación. En todalas clases o alumno fará ou contestará a preguntas, diálogos, ou debates mediante os cales 

identificaremos os coñecementos, contidos actitudinaies e as capacidades en  xeral. 

 

4º.- Probas específicas. Faránse alomenos unha proba oral e escrita en cada avaliación, e unha proba de nivel a rematalo curso.  

B) CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

O libro está distribuido en 9 unidades. Daránse 3 unidades na primeira avaliación, tres na segunda, e tres na terceira seguindo o método de 
avaliación contínua.  
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Avaliánse non só os coñecementos senon o progreso ou o retroceso, o interese pola materia, e a actitude positiva cara a aprendizaxe do inglés.  

        Haberá unha avaliación inicial- non necesariamente como proba escrita-  e unha sumativa. Queda a criterio da profesora facer o examen de 

recuperación final, xa que se segue o método de avaliación contínua, entendendo por tal que se efectuará ao longo de todo o proceso de 

ensino‐aprendizaxe, e polo tanto xa se tomaron medidas correctoras e orientadoras en todalas probas anteriores. 

  

Na avaliación extraordinaria de setembro, queda a criterio da profesora poñer o listening e o speaking. En caso de que non se poña, a nota ben do 

listening ou do speaking suma a parte de gramática e vocabulario, lectura comprensiva e redacción. Asimesmo, queda o seu criterio terlle en conta para 

subila nota o traballo de reforzo recomendado para o vrao. 

En cada avaliación faráse alomenos unha proba escrita, unha escoita  e unha proba oral. A proba escrita consta de ejercicios gramaticais que poden ser 

de varios tipos: completar unha frase ou lista, engadir, usar a forma correcta, elixir a forma correcta, usar unha categoría gramatical, coñecer os verbos 

irregulares etc. Contén ejercicios de vocabulario: completar listas, poñer sinónimos e antónimos, usar unha palabra no seu contexto, elixir entre duas ou 

varias palabras, facer frases coas palabras dadas etc. Haberá unha lectura comprensiva (reading) onde se contestarán a varias preguntas ben de forma 

curta, alongada, do tipo de verdadeiro ou falso, completar con unha palabra do texto, buscar un sinónimo ou antónimo, suliñar ou extraer información 

etc.  Haberá unha redacción(writing).   

A escoita (listening) será dun texto adaptado o seu nivel e o alumno deberá escoller entre varias opcións, decir si unha frase e verdadeira ou falsa, ou 

completar con algunha palabra.  

A unha proba oral (speaking) consistirá en contestar a preguntas xerais, expoñer algún tema xa traballado, describir algún debuxo ou imaxen usando 

estructuras dadas na clase, falar dalgún tema xeral: a familia, os deportes, o tempo etc.    
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Será esencial e determinante o perfecto coñecemento da conxugación dos verbos irregulares 

Avaliaráse de forma continuada segundo os procedementos e instrumentos de avaliación que se indican a continuación. En todo caso a 

avaliación parte dun nivel sinxelo – unha unidade – ata un nivel superior – as tres unidades de cada avaliación, ou a avaliación de progreso de 

aprendizaxe ata o momento da proba.  

O peso cualificativo de cada estándar de aprendizaxe e actividades correspondentes a cada estándar, ven determinado  polo bloque de 

contidos o que pertenece ( reading/writing/speaking /listening), que ten un porcentaxe determinado, que aparece a continuación. 

20% Writing 

 

15% Reading 

 

15% Speaking  

  

10% Listening 

 

40% Grammar 
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O alumno ou alumna deberá obter en cada apartado un mínimo de un 3.50 sobre una puntuación de 10, aplicándose logo os porcentaxes sinalados mais 

arriba. 

A nota mínima para aprobar será dun cinco. Tamén se terá en conta o traballo diario, as tarefas feitas na casa así como o comportamento na aula. 

 

Queda a criterio da profesora facer o examen de recuperación final, xa que se segue o método de avaliación contínua, entendendo por tal que se efectuará 

ao longo de todo o proceso de ensino - aprendizaxe, e polo tanto xa se tomaron medidas correctoras e orientadoras en todalas probas anteriores. 

 

Na avaliación extraordinaria de setembro, tamén queda a criterio da profesora poñer o listening e o speaking. En caso de que non se poña, a nota ben do 

listening ou do speaking suma a parte de gramar & vocabulary. Asimesmo, queda o seu criterio terlle en conta para subila nota o traballo de reforzo 

recomendado para o verán. 

 

No caso de que o alumno copiase nalgunha proba , a súa cualificación  será cero . 
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O alumno só poderá facer un examen fora das datas establecidas no caso de que presente un xustifcante médico ou  do Xulgado ou por algún imprevisto 

sobrevenido de causa maior . 

 

En canto o libro de lectura, é obrigatorio leelo, e puntuará 0,5 sempre que a proba oral ou escrita supere o 8, si a nota é entre un 7 e 8  puntuará un 0,25, si 

a nota é entre 4 e 5 restará 0,25 e no caso de que sea inferior a 4, baixará a nota medio punto na avaliación final.  

 

Reading book: “ The Boscombe Valley Mistery”, Sir Arthur Conan Doyle , Black Cat ed. 

 

C) TEMPORALIZACIÓN : 

 

PRIMEIRA AVALIACIÓN :unidades 1, 2, 3 

 

SEGUNDA AVALIACIÓN: unidades 4, 5, 6 
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TERCEIRA AVALIACIÓN: unidades 7, 8, 9 

D) AVALIACIÓN INICIAL E POSIBLES MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

 

                               No que se refire a avaliación inicial, que se fai a comezos de Outubro, tomamos como referencia os contidos mínimos que tiveron que ser 

acadados no curso anterior en cada unha das destrezas. Para promover mellores resultados, os primeiros quince días de clase faise un repaso breve dos 

contidos do ano anterior. 

 

                                Si os resultados de dita avaliación fosen negativos, faríamos actividades de reforzo para aquel ou aqueles alumnos que non obtiveron os 

resultados esperados ou, si é o caso, modificaríamos o punto de partida  que corresponde o nivel no que se imparte. 

 

E) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, MATERIAS PENDENTES E REFORZOS 

                        

                  En canto a recuperación seguimos o método de avaliación continua, que supón que o longo do curso tomaremos as medidas necesarias 

para avaliar o alumno e recuperalo. Queda a criterio da profesora facer unha proba de recuperación final ou non. 
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                  Os alumnos coa materia pendente daráselle traballo puntualmente que se lles correxirá para amosar os fallos, si os hai, e explicarle donde 

e por qué fallaron co gallo de correxir os seus erros, e recomendaráse un libro de exercicios que tamén deben entregar en cada avaliación parcial. Faremos 

dous exames parciais. Un en xaneiro, e outro en marzo. Os alumnos/as que non aproben terán unha proba global en maio na data que marque xefatura de 

estudos.  

 

         A aqueles alumnos que necesiten reforzo daráselle traballo adicional adoptando o longo do curso as medidas correctoras que se estimen 

necesarias. 

 

    No libro de exercicios hai material de traballo tanto para os alumnos  avanzados como para os que lles costa aprendela materia. Usaránse 

segundo conveña a cada alumno, aparte levaránse outras tarefas de reforzo tradicionais como ejercicios, Project Works, escoita de cassettes, cancións etc. 

e no caso de alumnos aventaxados tamén se lles dará material de extensión de coñecementos. 

 

F) MECANISMOS DE REVISIÓN , AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS 

E PROCESOS DE MELLORA 
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Cómpre realizar un seguimento da propia Programación Didáctiva. Esta debe ser un documento completo, pero tamén flexible, para servir de ferramenta 
útil no proceso de ensino-aprendizaxe. A súa concreción variará en función de diversas circunstancias, especiamente das características e necesidades 
educativas do alumnado. Para isto levaranse a cabo análises e valoracións, así como propostas de mellora en diferentes momentos do curso. 

A principio de curso, a avaliación inicial ofrecerá uns valiosos datos para modificar os aspectos da presente Programación Didáctica que se consideren 
oportunos co obxecto de axustarse á realidade do alumnado coa que será traballada.  

Nas reunións de Departamento realizarase un seguimento do desenvolvemento da mesma. Para iso teranse en conta tanto a consecución dos obxectivos, 
como o desenvolvemento das actividades.  

Cada trimestre, despois de coñecer os resultados do alumnado e como estes se concretan nas cualificacións, é o momento de facer unha valoración do 
desenvolvemento da programación e planificar as accións educativas que se consideren oportunas, co obxectivo de atender de maneira especial os aspectos 
en que o alumnado presente maiores dificultades. 

Outro momento fundamental para a avaliación da presente Programación Didáctica será a final do curso. Para esa avaliación terase en conta, en primeiro 
lugar, o grao de cumprimento da propia Programación. En segundo lugar, valoraranse os resultados do alumnado. Para que a avaliación sexa máis completa, 
terase en conta o grao de satisfacción do profesorado coa mesma. Deste proceso extraeranse as propostas de modificación e mellora para a Programación 
Didáctica do vindeiro curso. Potenciaranse os aspectos que ofrezan mellores resultados e maior satisfacción ao tempo que se atenderán especialmente os 
aspectos en que o alumnado presente maiores carencias ou dificultades. 
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9.             Actividades complementarias e extraescolares 

 

 

 Visualización de películas ou vídeos en inglés con    

       diferente  temática. 
 

 Viaxe didáctico en colaboración con outros departamentos. 
 

 Conferencias ou charlas pedagógicas. 
 

 Lectura de libros. 
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 Interpretación de cancións de grupos ou cantantes  

 de interese para o alumnado. 
 

 Producción de retallos dalgunha obra de teatro. 

 

 Saída a un campamento dentro do territorio nacional no que se fala únicamente en inglés. 
 

 

 

 

 


