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ÁREA DE LINGUAS EXTRANXEIRAS 
 

INGLÉS 
 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

PRIMEIRO CURSO 

 

                                                     BACHARELATO 

 

1.  DESCRICIÓN DA IDENTIDADE DO INSTITUTO 
 

  

O 12 de Outubro é un instituto de ensinanza secundaria que consta de duas vías de ESO, 

dous bacharelatos: Científico-Tecnolóxico, e Humanidades e Ciencias Sociais, ciclos 

medios e superiores das ramas de Metal, Electricidade, i Estética, un ciclo medio de  

Perrucaría, e dous cursos de PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial) 

         Está situado no barrio da Ponte, un dos barrios mais numeroso da cidade,  é acolle 

alumnos do Colexio da Ponte, e de Casardomato. Hai outros dous institutos preto do 

noso, e tres centros públicos de Educación Primaria que fan a ESO nun dos tres 

institutos da zona. Os nosos alumnos proceden dun estrato social moi diverso, en xreal 

de nivel medio- baixo, e exceptuando algún caso puntual, hai boa convivencia e 

compañerismo entre todos eles.  

          O instituto conta con antena parabólica, dúas aulas de audiovisuais, un 

laboratorios de ciencias, outro de física e química, biblioteca, bar, salón de actos, e dúas 

aulas de informática. Un edificio anexo onde se ubican os talleres de perruquería, 

estética e electricidade, e os talleres de metal emprazados na primitiva ala do instituto. 

As aulas están dotadas de ordenadores e canóns, e as aulas Abalar posúen ordenadores 

persoais para cada alumno. 

 

 

2. INTRODUCIÓN E METODOLOXÍA 

 

2.1. Introdución  

 

 

No Bacharelato farase unha especial énfase no desenvolvemento do vocabulario. Para 

lograr este propósito, o vocabulario trabállase de modo extenso ao longo das unidades 

do Student’s Book e na sección Vocabulary Builder (incluída no Workbook).  

Introducese  vocabulario novo e expresións idiomáticas, presentanse diferenzas 

idiomáticas relevantes entre o inglés británico e o americano, etc. Este modo de traballar 

o vocabulario de modo sistemático daralle ao alumnado as ferramentas básicas para 

enfrontarse ás tarefas comunicativas que xurdirán ao longo das unidades.  

 



Igualmente,1 presentaranse  as estruturas gramaticais nun contexto auténtico e fai que 

os alumnos/as lle presten atención á formación e aos diferentes usos de cada estrutura. 

Tamén se anima ao alumnado a reflexionar sobre as similitudes e diferenzas entre o 

inglés e a súa propia lingua, para unha mellor comprensión do funcionamento da lingua 

de estudo. As actividades están coidadosamente graduadas en dificultade de tal xeito 

que os alumnos/as identifiquen a gramática aprendida contextualizada en textos 

atractivos e reais. Ademais, o alumnado ten a oportunidade de comprobar as respostas a 

estes últimos exercicios, a través de actividades de comprensión oral.  

 

Traballarase  un estruturado programa de escritura no que os alumnos/as analizan e 

practican os diferentes xéneros literarios. Detállanse os pasos que teñen que seguir para 

facer a tarefa de escritura. Ademais, cada unidade céntrase nunha destreza de writing 

concreta para permitir que os alumnos/as melloren a súa expresión escrita.  

 

As seccións de Listening e Speaking están coidadosamente integradas na unidade co fin 

de lograr o desenvolvemento da competencia comunicativa. Os alumnos/as atoparán 

actividades centradas en contextos útiles, habituais e cotiáns, así como actividades orais 

propias dos exames de speaking. Ao mesmo tempo, na sección Enrich Your Speaking 

danse consellos útiles que apoian o alumnado na tarefa de fortalecer e mellorar as 

destrezas que necesitan para lograr comunicarse dun modo efectivo.  

 

As tres destrezas comunicativas “writing, listening e speaking” danlle ao alumnado a 

oportunidade de practicar o vocabulario e as estruturas gramaticais que aprenderon, dun 

modo guiado e perfectamente pautado.  

 

 

 O alumnado deberá ser capaza de  organizar e expresar as súas propias ideas, 

experiencias e opinións, a través de tarefas de expresión escrita e oral e a avaliar as súas 

propias habilidades lingüísticas . Tamén deberá ser  competente na maior parte de 

capacidades lingüísticas expresadas no nivel B1, é dicir, un usuario independente que:  

- é capaz de comprender os puntos principais de textos claros e en lingua estándar 

se tratan sobre cuestións que lle son coñecidas, xa sexa en situacións de traballo, 

de estudo ou de lecer;  

- sábese desenvolver na maior parte das situacións que poden xurdir durante unha 

viaxe por zonas onde se utiliza a lingua;  

- é capaz de producir textos sinxelos e coherentes sobre temas que lle son 

familiares ou nos que ten un interese persoal;  

- pode describir experiencias, acontecementos, desexos e aspiracións, así como 

xustificar brevemente as súas opinións ou explicar os seus plans.  

 

No que se refire á comprensión de mensaxes orais e escritas, en Bacharelato os 

alumnos/as deben ser capaces de comprender a información transmitida polo seu 

interlocutor/a, independentemente do acento que teña.  

 

No caso das emisións transmitidas por medios de comunicación ou reprodución 

mecánica, preténdese que comprendan a información global e específica das mensaxes, 

que interpreten algunhas das ideas principais transmitidas nas mesmas e que sexan 

capaces de realizar certos tipos de abstracción dentro do campo de interese xeral do 

alumno/a.  

 



 

A secuenciación das habilidades comunicativas receptivas non dá por feito que o 

alumnado non as traia adquiridas da Educación Secundaria Obrigatoria; o que tratamos 

de conseguir é a automatización do seu uso en Bacharelato grazas ao repaso e á práctica 

continua que se fai ao longo das unidades didácticas.  

 

Polo que respecta á produción oral, en Bacharelato os interlocutores/as continúan 

sendo –o mesmo que na ESO- profesores/as, compañeiros/as e falantes da lingua 

inglesa. Os alumnos/as participan en conversacións nas que hai que narrar, describir, 

informar e transmitir ideas e opinións de modo claro e ordenado, utilizando estratexias 

de comunicación e compensación que aprenderon na ESO, e tamén repasan, amplían e 

profundan nas funcións comunicativas da lingua estudadas en cursos precedentes.  

 

En canto á produción escrita, a complexidade estará non só na extensión e nos 

conceptos expresados senón tamén nas habilidades comunicativas utilizadas. Xa que 

logo, en Bacharelato os textos terán un carácter cada vez máis complexo, aínda que 

sempre dentro da realidade persoal e académica do alumnado. As producións incluirán 

desde cartas informais ou correos electrónicos, ata biografías, textos de opinión, textos 

narrativos e argumentativos, cartas formais, críticas cinematográficas e artigos de 

xornal.  

 

Os alumnos/as deberán progresar na utilización das estruturas gramaticais, mostrando 

así un grao de madurez sintáctica maior que na ESO. Esta madurez leva aparellado o 

uso correcto dalgunhas oracións subordinadas e marcadores do discurso, a ampliación 

do léxico receptivo e produtivo e o desenvolvemento de procesos de autocorrección.  

 

No referente á lectura comprensiva e autónoma de textos de temática xeral e/ou 

adecuados aos seus intereses, o alumnado utilizará técnicas de aprendizaxe que 

fomenten a súa autonomía na lectura comprensiva e no uso dos procedementos 

adquiridos de modo sistemático. Os tipos de texto máis usuais son artigos de revistas, 

textos informativos e narrativos, diarios e historias breves. As estratexias de lectura 

centradas en desenvolver a súa autonomía, tales como a utilización de dicionarios 

(seleccionar o adecuado, detectar e buscar as palabras esenciais para a comprensión, 

identificar a acepción apropiada, etc.), o uso de gramáticas e libros de referencia, o uso 

de recursos lingüísticos tales como a formación de palabras, as categorías gramaticais, a 

identificación de true e false friends, sinónimos, etc., requiren unha práctica sistemática 

para alcanzar a automatización no desenvolvemento da lectura comprensiva. Os textos 

iranse especializando pouco a pouco, con temas de interese e actividades de dificultade 

adecuada ao seu nivel, co obxectivo de fomentar nos alumnos/as o aprecio da lectura 

como fonte de información, gozo, lecer e acceso a outras culturas e formas de vida, e 

facilitar unha actitude receptiva e respectuosa á vez que crítica ante a información que 

transmiten os devanditos textos.  

 

A reflexión sobre o funcionamento do sistema lingüístico non só é importante  como 

elemento facilitador da aprendizaxe, senón tamén como elemento imprescindíble para a 

autocorrección. Deste xeito, foméntase a competencia comunicativa, a través de textos 

orais e escritos e a reflexión sobre a competencia lingüística propiamente dita, mediante 

unha serie de estratexias de aprendizaxe autónoma, para que os alumnos/as as poidan 

automatizar coa práctica.  

 



A actitude do alumno/a cara á aprendizaxe da lingua estranxeira é esencial para 

que recoñeza e aprecie o valor comunicativo da mesma e a súa propia capacidade de 

aprender. A reflexión sobre a lingua e a súa aprendizaxe inclúe a consideración da 

finalidade que para cada estudante ten esa aprendizaxe, base fundamental para que 

recoñeza a súa capacidade persoal de aprender e de progresar e para que adopte as 

destrezas de estudo necesarias que poderá utilizar ao longo da súa vida.  

 

Tamén faremos uso dos elementos socioculturais que nos achegan a lingua estranxeira e 

promovemos a súa interpretación e valoración. Con isto preténdese facilitarlle ao 

alumnado a comprensión da cultura anglosaxona, presentándolle os seus elementos máis 

significativos, valores, normas e estereotipos. Ao mesmo tempo intentaremos resaltar  o 

contraste coa propia cultura e a relativización, dos valores comúns que ambas as 

culturas suponen a través das lecturas de cada unidade.  

 

Ademais, o alumnado debe ser consciente da importancia que ten o inglés nas relacións 

internacionais, unha realidade que eles verán patente no panorama social e laboral 

actual. 

 

A utilización sistemática de estratexias de autonomía é a finalidade a longo prazo 

que se busca na aprendizaxe de calquera materia educativa. Con todo, cada materia 

require o seu proceso e uns procedementos propios, que irán desde os máis básicos ata 

os máis complexos.  

 

As estratexias son elementos cruciais para a aprendizaxe e é necesario utilizalas 

constantemente ata chegar á súa total automatización sen necesidade de reflexión. Por 

iso, en Bacharelato, primeiro identificamos as necesidades da aprendizaxe e despois, en 

consonancia con elas, seleccionamos as actividades, os materiais e os modos de traballo 

apropiados para alcanzar o obxectivo específico que nos propuxemos.  

 

As estratexias de aprendizaxe tamén van encamiñadas a mellorar o desenvolvemento 

dos procesos mentais necesarios para realizar as actividades. Estas son as que 

desenvolvemos en cada destreza comunicativa:  

 

- Reading (comprensión escrita): predición do contido do texto a partir do título, 

subtítulo e ilustracións; dedución da idea xeral dun texto; lectura da primeira oración de 

cada parágrafo para atopar a idea central; identificación da finalidade do texto 

(informar, entreter, etc.); procura de información xeral (skimming) e específica 

(scanning); dedución do significado das palabras polo contexto; identificación das 

palabras clave nun texto; comprensión das referencias pronominais e adverbiais e 

inferencia de significados non explícitos. 

 

- Listening (comprensión oral): comprensión de enunciados; anticipación de contidos; 

atención selectiva; identificación de información específica; inferencia de significados; 

toma de notas; seguimento de instrucións; identificación do tema principal; 

secuenciación de información; recoñecemento da pronuncia; distinción de diferentes 

matices de significado segundo o ritmo e a entoación; audición comprensiva de 

mensaxes emitidas por falantes con distintos acentos, etc.  

 

- Speaking (produción oral): estratexias de elaboración que facilitan a interacción na 

aula tales como organizar as ideas antes de falar e basear a exposición oral nun guión 



que dea mostras de claridade e estrutura lóxica; estratexias de compensación, 

clarificación e comprobación; estratexias para a práctica como a repetición, a imitación, 

a aplicación de regras, etc.; estratexias de autocorrección como a identificación de 

problemas e a súa solución, buscando sempre mellorar a pronuncia, o ritmo e a 

entoación nas producións orais.  

 

- Writing (expresión escrita): á marxe das estratexias comentadas no apartado anterior, 

inclúense tamén as de transferencia, elaboración e autocorrección; o desenvolvemento 

da imaxinación, a creatividade e a procura da información en diversas fontes. O 

estudante deberá atender tanto ao proceso de escritura coma ao produto, tendo en conta 

as características propias do tipo de texto, utilizando o rexistro idóneo, os marcadores 

do discurso e os signos de puntuación adecuados, ordenando frases e parágrafos en 

textos coherentes mediante conxuncións e conectores e respectando á vez a estrutura 

dos mesmos, etc.  

 

2.2 . Metodoloxía  

 

       Articúlase ao redor dos seguintes principios básicos:  

 

 Ensinar a lingua estranxeira co fin de que o alumno/a logre comunicarse e 

desenvolverse con éxito, no plano oral e no escrito, de xeito natural.  

 

 Profundar no desenvolvemento das estratexias de aprendizaxe para que poida 

enfrontarse con éxito a situacións reais de comunicación.  

 

 Conseguir que entenda o funcionamento do sistema lingüístico e reflexione 

sobre o mesmo comparándoo coa súa lingua materna, para alcanzar un bo nivel 

de comunicación.  

 

 Profundar no sistema fonético, nas funcións gramaticais e no vocabulario, de 

modo que poida recoñecelos e empregalos en situacións reais de comunicación.  

 

 Fomentar a expresión das ideas e puntos de vista persoais do alumno para crear 

unha comunicación real.  

 

 Desenvolver e dominar de forma integrada as catro destrezas básicas: listening, 

speaking, reading e writing.  

 

 Ofrecerlle todas as facilidades posíbeis para que amplíe os seus coñecementos 

sobre os aspectos socioculturais da lingua inglesa e asimile a cultura da que 

forma parte, evitando así que exprese os seus logros só en termos 

morfosintácticos e funcionais.  

 

 Espertar nel a responsabilidade de conseguir a autonomía na súa aprendizaxe, 

recoñecendo os métodos de estudo e o tipo de organización que máis lle 

conveñan.  

 

 Motivalo con temas de interese e ofrecerlle unhas metas claras ao longo do 

curso.  

 



 Fomentar a autoavaliación como ferramenta imprescindíbel para conseguir un 

progreso eficaz na aprendizaxe. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE: 

 

a) 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, 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. 

 

 O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a 

semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica (a articulación correcta do son a 

partir da representación gráfica da lingua). 

 O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a sociolingüística 

(vinculada coa axeitada produción e recepción de mensaxes en diferentes contextos 

sociais); a pragmática (que inclúe as microfuncións comunicativas e os esquemas de 

interacción); e a discursiva (que inclúe as macrofuncións textuais e as cuestións 

relacionadas cos xéneros discursivos). 

 O compoñente socio-cultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento 



do mundo e a dimensión intercultural. 

 O compoñente estratéxico permite ao individuo superar as dificultades e resolver os 

problemas que xorden no acto comunicativo. Inclúe tanto destrezas e estratexias 

comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversa, como destrezas 

vinculadas co tratamento da información, a lectura multimodal e a produción de textos 

electrónicos en diferentes formatos; tamén forman parte deste compoñente as estratexias 

xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o individuo utiliza para 

comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na aprendizaxe das linguas 

estranxeiras. 

 O compoñente persoal que intervén na interacción comunicativa en tres dimensións: a 

actitude, a motivación e os trazos de personalidade.   

 

- 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. 

O uso de ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a 

aplicación dos principios e procesos matemáticos en distintos contextos.  

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.Os ámbitos que deben abordarse para a adquisición das competencias en 

ciencias e tecnoloxía son os sistemas físicos, os sistemas biolóxicos, os sistemas da 

Terra e do Espazo, e os sistemas tecnolóxicos. 

Para rematar, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require a 

formación e práctica na investigación científica e a comunicación da ciencia. 

 

 

- 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 



 

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 se comunicar 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. 

 

As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno 

respecto dos dereitos humanos e á vontade de participar na toma de decisións 

democráticas a todos os niveis, e implica manifestar o sentido da responsabilidade e 

amosar comprensión e respecto dos valores compartidos que son necesarios para 

garantir a cohesión da comunidade, baseándose no respecto dos principios 

democráticos. 

 

Xa que logo, para o adecuado desenvolvemento destas competencias é necesario 

comprender o mundo no que se vive, en todos os aspectos sociais, culturais e humanos 

do mesmo. Pero tamén incorporan formas de comportamento individual que capacitan 

ás persoas para convivir en sociedade. 

 

- 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. 

 

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. 

 

Polo tanto, require de coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións 

sobre a herdanza cultural a escala local, nacional e europea e o seu lugar no mundo. 

Comprende a concreción da cultura en diferentes autores e obras, xéneros e estilos, 

tanto das belas artes como doutras manifestacións artístico-culturais da vida cotiá. 

 

Para o axeitado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión cultural 

resulta necesario abordar o coñecemento, estudo e comprensión de distintos estilos e 

xéneros artísticos e das principais obras e producións culturais e artísticas; a 

aprendizaxe das técnicas e recursos; o desenvolvemento da capacidade e intención de 

expresarse e comunicar ideas, experiencias e emocións propias; a potenciación da 

iniciativa, a creatividade e a imaxinación propias de cada individuo de cara á expresión 

das propias ideas e sentimentos; o interese, aprecio, respecto, goce e valoración crítica 

das obras artísticas e culturais; a promoción da participación na vida e a actividade 

cultural da sociedade en que se vive; e para rematar, o desenvolvemento da capacidade 

de esforzo, constancia e disciplina para a creación de calquera produción artística de 

calidade. 

 

 

 



            b. Estándares de aprendizaxe avaliables: 

 

 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 PLEB1.2. Comprende instrucións técnicas, dadas cara a cara ou por outros medios, relativas á realización de actividades e normas de 

seguridade no ámbito persoal (por exemplo, nunha instalación deportiva), público (por exemplo, nunha situación de emerxencia), 
educativo ou ocupacional (por exemplo, unha visita guiada a unha pinacoteca, ou sobre o uso de máquinas, dispositivos electrónicos 
ou programas informáticos). 

 PLEB 1.3. Comprende, nunha conversa formal na que participa, no ámbito educativo ou ocupacional, información detallada e puntos 
de vista e opinións sobre temas da súa especialidade e relativos a actividades e procedementos cotiáns e menos habituais, sempre 
que poida expor preguntas para comprobar que comprendeu o que o interlocutor quixo dicir e conseguir aclaracións sobre algúns 
detalles. 

 PLEB1.4. Comprende as ideas principais e detalles relevantes dunha presentación, charla ou conferencia que verse sobre temas do 
seu interese ou da súa especialidade, sempre que o discurso estea articulado de maneira clara e en lingua estándar (por exemplo, 
unha presentación sobre a organización da universidade noutros países). 

 PLEB1.5. Comprende os puntos principais e detalles relevantes na maioría de programas de radio e televisión relativos a temas de 
interese persoal ou da súa especialidade (por exemplo, entrevistas, documentais, series e películas), cando se articulan de forma 
relativamente lenta e cunha pronuncia clara e estándar, e que traten temas coñecidos ou do seu interese. 

 PLEB1.6. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou informal de certa duración entre dúas ou máis 
persoas interlocutoras, que se produce ao seu ao redor, sempre que as condicións acústicas sexan boas, o discurso estea estruturado 
e non se faga un uso moi idiomático da lingua. 

 PLEB1.7. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou informal de certa duración entre dúas ou máis 
persoas interlocutoras, que se produce ao seu ao redor, sempre que as condicións acústicas sexan boas, o discurso estea estruturado 
e non se faga un uso moi idiomático da lingua. 

 PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal ou nunha discusión na que participa, tanto de viva voz como por medios técnicos, 
información específica relevante sobre temas xerais ou do seu interese, e capta sentimentos como a sorpresa, o interese ou a 
indiferenza, sempre que as persoas interlocutoras eviten un uso moi idiomático da lingua e se non haxa interferencias acústicas.  

 

 PLEB1.9. Entende, en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, a exposición dun problema ou a solicitude de información 
respecto desta (por exemplo, no caso dunha reclamación), sempre que poida pedir confirmación sobre algúns detalles. 

 

 

 PLEB1.1. Nas actividades de aula, reflexiona sobre o seu proceso de compresión, axustándoo e 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.  

 

 PLEB1.2. Comprende instrucións técnicas, dadas cara a cara ou por outros medios, relativas á realización de actividades e normas de 
seguridade no ámbito persoal (por exemplo, nunha instalación deportiva), público (por exemplo, nunha situación de emerxencia), 
educativo ou ocupacional (por exemplo, unha visita guiada a unha pinacoteca, ou sobre o uso de máquinas, dispositivos electrónicos 
ou programas informáticos). 

 PLEB 1.3. Comprende, nunha conversa formal na que participa, no ámbito educativo ou ocupacional, información detallada e puntos 
de vista e opinións sobre temas da súa especialidade e relativos a actividades e procedementos cotiáns e menos habituais, sempre 
que poida expor preguntas para comprobar que comprendeu o que o interlocutor quixo dicir e conseguir aclaracións sobre algúns 
detalles. 

 PLEB1.4. Comprende as ideas principais e detalles relevantes dunha presentación, charla ou conferencia que verse sobre temas do 
seu interese ou da súa especialidade, sempre que o discurso estea articulado de maneira clara e en lingua estándar (por exemplo, 
unha presentación sobre a organización da universidade noutros países). 

 PLEB1.5. Comprende os puntos principais e detalles relevantes na maioría de programas de radio e televisión relativos a temas de 
interese persoal ou da súa especialidade (por exemplo, entrevistas, documentais, series e películas), cando se articulan de forma 
relativamente lenta e cunha pronuncia clara e estándar, e que traten temas coñecidos ou do seu interese. 

 PLEB1.6. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou informal de certa duración entre dúas ou máis 
persoas interlocutoras, que se produce ao seu ao redor, sempre que as condicións acústicas sexan boas, o discurso estea estruturado 
e non se faga un uso moi idiomático da lingua. 

 PLEB1.7. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou informal de certa duración entre dúas ou máis 
persoas interlocutoras, que se produce ao seu ao redor, sempre que as condicións acústicas sexan boas, o discurso estea estruturado 



e non se faga un uso moi idiomático da lingua. 

 PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal ou nunha discusión na que participa, tanto de viva voz como por medios técnicos, 
información específica relevante sobre temas xerais ou do seu interese, e capta sentimentos como a sorpresa, o interese ou a 
indiferenza, sempre que as persoas interlocutoras eviten un uso moi idiomático da lingua e se non haxa interferencias acústicas.  

 

 PLEB1.9. Entende, en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, a exposición dun problema ou a solicitude de información 
respecto desta (por exemplo, no caso dunha reclamación), sempre que poida pedir confirmación sobre algúns detalles. 

 

 

 

 

BLOQUE 2 . PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 PLEB2.1. Participa con eficacia en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que describe 
con certo detalle feitos, experiencias, sentimentos e reaccións, soños, esperanzas e ambicións, e responde adecuadamente a 
sentimentos como a sorpresa, o interese ou a indiferenza; conta historias, así como o argumento de libros e películas, indicando as 
súas reaccións; ofrece e interésase por opinións persoais sobre temas do seu interese; fai comprensibles as súas opinións ou 
reaccións respecto das solucións posibles de problemas ou cuestións prácticas; expresa con amabilidade crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e xustifica as súas opinións e os seus proxectos. 

 PLEB.2.2. Desenvólvese con eficacia en transaccións e xestións que xorden mentres viaxa, organiza a viaxe ou trata coas 
autoridades, así como en situacións menos habituais en hoteis, tendas, axencias de viaxes, centros de saúde, estudo ou traballo (por 
exemplo, para facer reclamacións), expondo os seus razoamentos e puntos de vista con claridade e seguindo as convencións 
socioculturais que demanda o contexto específico. 

 PLEB.2.3. Segue unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas establecido con anterioridade, realizando preguntas 
complementarias ou respondendo a elas, sempre que se manteñan dentro ámbito predicible da interacción.  

 PLEB.2.4. Compensa as carencias lingüísticas con certa naturalidade pedíndolle axuda ao seu interlocutor, e mediante procedementos 
lingüísticos, como a paráfrase ou a explicación, e paralingüísticos. 

 PLEB.2.5. Fai presentacións ben estruturadas e de certa duración sobre un tema educativo (por exemplo, o deseño dun aparello ou 
dispositivo, ou sobre unha obra artística ou literaria), coa suficiente claridade como para que se poida seguir sen dificultade a maior 
parte do tempo e cuxas ideas principais estean explicadas cunha razoable precisión, e responde a preguntas complementarias da 
audiencia formuladas con claridade e a velocidade normal. 

 PLEB.2.6. Inicia, mantén e finaliza espontaneamente con certa seguridade conversas e discusións cara a cara sobre temas cotiáns de 
interese persoal ou pertinentes para a vida diaria, comunicándose cun repertorio lingüístico sinxelo, aínda que ás veces precise facer 
pausas para pensar o que quere dicir. 

 PLEB.2.7. Toma parte adecuadamente, aínda que ás veces teña que pedir que lle repitan ou aclaren algunha dúbida, en conversas 
formais, entrevistas e reunións de carácter educativo ou ocupacional, intercambiando información relevante sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas cotiáns e menos habituais nestes contextos, pedindo e dando instrucións ou solucións a 
problemas prácticos, expondo os seus puntos de vista con claridade, e xustificando con certo detalle e de maneira coherente as súas 
opinións, os seus plans e as súas suxestións sobre futuras actuacións. 

 PLEB.2.8. Coopera na interacción verificando a comprensión propia e das demais persoas, e cooperando activamente na realización 
das tarefas de comunicación. 

 

 

 

 

BLOQUE 3 . COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 PLB3.1. Nas actividades de aula, explica como utiliza diferentes estratexias para comprender o texto, como a identificación da 
intención comunicativa, a anticipación da información a partir dos elementos textuais e non textuais, o uso do contexto, a aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir significados ou o apoio na organización da información e no tipo de texto. 

 PLEB3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles máis relevantes en noticias e artigos xornalísticos ben 
estruturados e de certa lonxitude, nos que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de actualidade ou do seu interese, 
redactados nunha variante estándar da lingua. 

 PLEB3.3. Entende, en manuais, enciclopedias e libros de texto, en soporte tanto impreso como dixital, información concreta para a 
resolución de tarefas da clase ou traballos de investigación relacionados con temas da súa especialidade, así como información 
concreta relacionada con cuestións prácticas ou con temas do seu interese educativo ou ocupacional, en páxinas web e outros textos 



informativos oficiais, institucionais, ou corporativos. 

 PLEB3.4. Comprende instrucións dunha certa extensión e complexidade dentro da súa área de interese ou da súa especialidade, 
sempre que poida volver ler as seccións difíciles (por exemplo, sobre cómo redactar un traballo educativo seguindo as convencións 
internacionais). 

 PLEB3.5. Comprende información relevante en correspondencia formal de institucións públicas ou entidades privadas como 
universidades, empresas ou compañías de servizos (por exemplo, carta de admisión a un curso). 

 PLEB3.6. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de carácter publicitario sobre asuntos do seu interese 
persoal e educativo (por exemplo, folletos, prospectos, programas de estudos universitarios). 

 PLEB3.7. Segue sen dificultade a liña argumental de historias de ficción e de novelas curtas claramente estruturadas, de linguaxe 
sinxela e directa, nunha variedade estándar da lingua, e comprende o carácter dos personaxes e as súas relacións, cando uns e outras 
están descritos claramente e co suficiente detalle. 

 PLEB3.8. Comprende correspondencia persoal en calquera soporte, e mensaxes en foros e blogs, nas que se transmiten información e 
ideas, se pregunta sobre problemas e se explican con razoable precisión, e se describen de maneira clara e detallada, experiencias, 
sentimentos,reaccións, feitos, plans e aspectos tanto abstractos como concretos de temas do seu interese. 

 

 

BLOQUE  4 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 PLEB4.1. Escribe, en calquera soporte, informes breves nos que dá información pertinente sobre un tema educativo, ocupacional, ou 

menos habitual (por exemplo, un problema xurdido durante unha viaxe), describindo co detalle suficiente situacións, persoas, obxectos 
e lugares; narrando acontecementos nunha secuencia coherente; explicando os motivos de certas accións, e ofrecendo opinións e 
suxestións breves e xustificadas sobre o asunto e sobre futuras liñas de actuación. 

 

 PLEB4.2. Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos coherentes, con cohesión e adecuados aos fins funcionais, 
con razoable corrección tanto ortográfica como de puntuación, na orde das palabras e na presentación do escrito (marxes, espazos de 
interliña, uso de maiúsculas e minúsculas, etc.)  

 

 PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para tomar parte nun 
concurso internacional, ou para solicitar unhas prácticas en empresas). 

 

 PLEB4.4. Escribe, nun formato convencional e en calquera soporte, un currículo detallando e ampliando a información que considera 
relevante en relación co propósito e o destinatario específicos. 

 

 PLEB4.5. Toma notas, facendo unha lista dos aspectos importantes, durante unha conferencia sinxela, e redacta un breve resumo coa 
información esencial, sempre que o tema sexa coñecido e o discurso se formule dun modo sinxelo e se articule con claridade. 

 PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes que transmite e solicita información relevante e opinións sobre aspectos persoais, 
educativos u ocupacionais, respectando as convencións e as normas de cortesía. 

 PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal e participa en foros e blogs nos que transmite información e ideas sobre temas abstractos e 
concretos, comproba información e pregunta sobre problemas e explícaos con razoable precisión, e describe, de maneira detallada, 
experiencias, sentimentos, reaccións, feitos, plans e unha serie de temas concretos relacionados cos seus intereses ou a súa 
especialidade. 

 

 PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas formais dirixidas a institucións públicas ou privadas e a empresas, nas que dá e solicita 
información relevante, e expresa puntos de vista pertinentes sobre a situación obxecto da correspondencia, no ámbito público, 
educativo ou laboral, respectando as convencións formais e de cortesía propias deste tipo de textos. 

 

 

 

 BLOQUE 5 : COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E 

INTERCULTURAL 

 PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un uso espontáneo da lingua estranxeira; reflexiona sobre o 
propio proceso de adquisición da lingua e transfire á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas 
noutras linguas. 

 PLEB5.2. Utiliza as normas ortográficas sen erros moi significativos e para estruturar o texto, ordenar as ideas e xerarquizalas en 
principais e secundarias, e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir erros tipográficos e ortográficos. 

 PLEB5.3. Utiliza a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información procedente de diversas fontes (biblioteca, internet, 
etc.) e como ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos, e, durante as actividades de aula, en situacións de comunicación reais 



ou simuladas, como medio de comunicación e entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas distintas, evitando 
calquera tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais. 

 PLEB5.4. Explica valores e comportamentos propios dunha cultura a membros de outra diferente, consciente da importancia desta 
actividade de mediación intercultural. 

 PLEB5.5. Coñece algúns aspectos significativos históricos xeográficos e de produción cultural dos países onde se fala a lingua 
estranxeira, obtendo a información por diferentes medios, entre eles a biblioteca, internet e outras tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

 PLEB5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes suficientemente cohesivos, coherentes e adecuados ao propósito 
comunicativo. 

 PLEB5.7. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa densidade léxica, evitando repeticións innecesarias co 
uso de sinónimos e palabras de significado próximo, e recoñece un léxico máis especializado se conta con apoio visual ou contextual. 

 PLEB5.8. Realiza actividades de mediación lingüística (reformula o sentido dun texto, oral ou escrito para facelo comprensible a 
persoas interlocutoras que descoñecen a lingua en que se produce, escribe o resumo dun debate oral ou un artigo lido noutra lingua, 
fai unha exposición oral a partir de notas, cambia de modalidade semiótica, como do texto ao esquema, etc.). 

 PLEB5.9. 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. 

 

 

Niveis de adquisición dos estándares de aprendizaxe 
 

De seguido incluímos unha táboa de equivalencias para consultar os niveis de 

adquisición de cada un dos estándares de aprendizaxe de cada bloque lingüístico: 

1º de bacharelato 

Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Conségueo Non o consegue 
totalmente 

 Conségueo con dificultade Non o consegue 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 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 en certas 
ocasión,sobre o 
proceso de 
comprensión, 
sacando conclusións 
sobre a actitude do 
falante e sobre o 
contido e intuíndo 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. 
 

 
 
 

 Comprende 
instrucións técnicas, 

relativas á realización 
de actividades e 

normas de seguridade 
no ámbito persoal , 

público, educativo ou 
ocupacional. 

 Comprende 
nalgunhas ocasións 
instrucións técnicas, 

relativas á 
realización de 
actividades e 
normas de 

seguridade no 
ámbito persoal , 

público, educativo 
ou ocupacional. 

Comprende con 
dificultade as 

instrucións técnicas, 
relativas á 

realización de 
actividades e 
normas de 

seguridade no 
ámbito persoal , 

público, educativo 
ou ocupacional. 

 Non comprende 
instrucións 
técnicas,, 
relativas á 

realización de 
actividades nin 
as normas de 
seguridade no 

ámbito persoal , 
público, 

educativo ou 



 

  

ocupacional. 

 Comprende, nunha 
conversa formal,  

información detallada, 
para comprobar que 
comprendeu o que 

quixo dicir e 
aclaracións sobre 
algúns detalles. 

  

  

- Comprende, nunha 
conversa formal, 

algunha información 
detallada, para 
comprobar que 

comprendeu o que 
quixo dicir e 

aclaracións sobre 
algúns detalles. 

  

 Comprende, nunha 
conversa formal 

en certas 
ocasións, 

información 
detallada, para 
comprobar que 

comprendeu o que 
quixo dicir e 

aclaracións sobre 
algúns detalles. 

  

 Non comprende, 
ningunha 

conversa formal, 
información 

detallada, , para 
comprobar que 
comprendeu o 

que quixo dicir e 
aclaracións 

sobre algúns 
detalles. 

  

 Comprende as ideas   
dunha presentación, 
charla ou conferencia  
sobre temas do seu 
interese ou da súa 
especialidade,  na 
lingua estándar.  

- Comprende 
nalgunhas 

ocasions, as ideas,  
dunha 

presentación, charla 
ou conferencia  

sobre temas do seu 
interese ou da súa 
especialidade,  na 
lingua estándar.  

 Comprende con 
dificultade, as 
ideas,  dunha 
presentación, 

charla ou 
conferencia  sobre 

temas do seu 
interese ou da súa 
especialidade,  na 
lingua estándar.  

 Non comprende as 
ideas e detalles,  

dunha 
presentación, 

charla ou 
conferencia  

sobre temas do 
seu interese ou 

da súa 
especialidade,  

na lingua 
estándar.  

 Comprende os puntos 
principais nos 

programas de radio e 
televisión relativos a 
temas de interese 
persoal ou da súa 

especialidade,   

- Comprende 
ocasionalmente os 
puntos principais 
nos programas de 
radio e televisión 

relativos a temas de 
interese persoal ou 

da súa 
especialidade 

 Comprende 
raramente os 

puntos principais  
nos programas de 
radio e televisión 
relativos a temas 

de interese 
persoal ou da súa 

especialidade 

 Non comprende os 
puntos principais 

e detalles 
relevantes nos 
programas de 

radio e televisión 
relativos a temas 

de interese 
persoal ou da 

súa 
especialidade 

 Identifica os puntos 
principais  dunha 
conversa, entre dúas 
ou máis peIrsoas, 
sempre que  non se 
faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

- Identifica a maioría 
dos puntos 
principais  dunha 
conversa, entre 
dúas ou máis 
peIrsoas, sempre 
que  non se faga un 
uso moi idiomático 
da lingua. 

 Identifica en certa 
ocasión,os puntos 
principais dunha 
conversa, entre 
dúas ou máis 
persoas, sempre 
que  non se faga 
un uso moi 
idiomático da 
lingua. 

 Non identifica os 
puntos principais 
dunha conversa, 
entre dúas ou 
máis persoas, 
cando  non se 
faga un uso moi 
idiomático da 
lingua. 

 Identifica os puntos 
principais  dunha 
conversa, entre dúas 
ou máis peIrsoas, 
sempre que  non se 
faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

- Identifica a maioría 
dos puntos 
principais  dunha 
conversa, entre 
dúas ou máis 
peIrsoas, sempre 
que  non se faga un 
uso moi idiomático 
da lingua. 

 Identifica en certa 
ocasión,os puntos 
principais  dunha 
conversa, entre 
dúas ou máis 
persoas, sempre 
que  non se faga un 
uso moi idiomático 
da lingua. 

 Non identifica os 
puntos principais 
dunha conversa, 
entre dúas ou 
máis persoas, 
cando  non se 
faga un uso moi 
idiomático da 
lingua. 

 Comprende, nunha - Comprende, con  Comprende, con  Non comprende, 



conversa ou nunha 
discusión , 
información específica  
sobre temas xerais ou 
do seu interese, 
sempre que eviten un 
uso moi idiomático da 
lingua e non haxa 
interferencias 
acústicas. 

frecuencia  nunha 
conversa ou nunha 
discusión , 
información 
específica  sobre 
temas xerais , 
sempre que eviten 
un uso moi 
idiomático da lingua 
e non haxa 
interferencias 
acústicas.  

dificultade  nunha 
conversa ou 
nunha discusión , 
información 
específica  sobre 
temas xerais, 
sempre que eviten 
un uso moi 
idiomático da 
lingua e non haxa 
interferencias 
acústicas. 

nunha conversa 
ou nunha 
discusión , 
información 
específica  sobre 
temas xerais, 
cando eviten un 
uso moi 
idiomático da 
lingua e non 
haxa 
interferencias 
acústicas. 

 Entende, en 
transaccións e 
xestións cotiás, a 
exposición dun 
problema, sempre que 
poida pedir 
confirmación sobre 
algúns detalles. 

  

  

- Entende, 
habitualmente en 
transaccións e 
xestións cotiás, a 
exposición dun 
problema  sempre 
que poida pedir 
confirmación sobre 
algúns detalles. 

  

 Entende, en rara 
ocasión, en 
transaccións e 
xestións cotiás, a 
exposición dun 
problema  sempre 
que poida pedir 
confirmación 
sobre algúns 
detalles. 

  

 Non entende, en 
transaccións e 
xestións cotiás, a 
exposición dun 
problema, cando 
se pide 
confirmación sobre 
algúns detalles. 

  

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  

 Participa con eficacia 
en conversas 
informais  nas que 
describe con feitos, 
experiencias, 
sentimentos e 
reaccións, e explica e 
xustifica as súas 
opinións e os seus 
proxectos. 

  

  

 Participa 
frecuentemente en 
conversas informais  
nas que describe con 
feitos, experiencias, 
sentimentos e 
reaccións, e explica e 
xustifica as súas 
opinións e os seus 
proxectos. 

  

 Participa raramente  
en conversas 
informais  nas que 
describe con 
feitos, 
experiencias, 
sentimentos e 
reaccións, e 
explica e xustifica 
as súas opinións e 
os seus proxectos. 

  

 Non participa en 
conversas 
informais  nas que 
describe con feitos, 
experiencias, 
sentimentos e 
reaccións, nin 
explica nin xustifica 
as súas opinións e 
os seus proxectos. 

  

 Desenvólvese con 
eficacia en 
transaccións e 
xestións que xorden 
mentres viaxa, 
expondo os seus 
razoamentos con 
claridade e seguindo 
as convencións 
socioculturais que 
demanda o contexto 
específico. 

 Habitualmente 
desenvólvese con 
eficiencia en 
transaccións e 
xestións que xorden 
mentres viaxa,, 
expondo os seus 
razoamentos con 
claridade e seguindo 
as convencións 
socioculturais que 
demanda o contexto 
específico. 

 En algunhas 
ocasións 
desenvólvese con 
eficiencia en 
transaccións e 
xestións que 
xorden mentres 
viaxa, expondo os 
seus razoamentos 
con claridade e 
seguindo as 
convencións 
socioculturais que 
demanda o 
contexto 
específico. 

 Non se desenvólve 
con eficiciencia 
en transaccións 
nin en xestións 
que xorden 
mentres viaxa, 
nin expon os 
seus 
razoamentos con 
claridade para 
seguir as 
convencións 
socioculturais 
que demanda o 
contexto 
específico. 



 Segue unha entrevista 
cun patrón estruturado 
de preguntas 
establecido con 
anterioridade, sempre 
que se manteñan 
dentro ámbito 
predicible da 
interacción.  

 Segue con frecuencia 
unha entrevista cun 
patrón estruturado de 
preguntas establecido 
con anterioridade, 
sempre que se 
manteñan dentro 
ámbito predicible da 
interacción.  

  

  

  

  

  

 Segue raramente 
unha entrevista 
cun patrón 
estruturado de 
preguntas 
establecido con 
anterioridade, 
sempre que se 
manteñan dentro 
ámbito predicible 
da interacción.  

  

  

 Non segue unha 
entrevista cun 
patrón 
estruturado de 
preguntas 
establecido con 
anterioridade, 
cando se 
manteñan dentro 
ámbito predicible 
da interacción.  

  

  

 Compensa as 
carencias lingüísticas 
con certa 
naturalidade, 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, como a 
paráfrase,  a 
explicación, e 
paralingüísticos. 

  

  

 A meúdo, compensa 
as carencias 
lingüísticas con certa 
naturalidade, 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, como a 
paráfrase,  a 
explicación, e 
paralingüísticos. 

  

 Compensa con 
dificultade as 
carencias 
lingüísticas con 
certa naturalidade, 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, como 
a paráfrase,  a 
explicación, e 
paralingüísticos. 

  

 Non compensa as 
carencias 
lingüísticas con 
certa 
naturalidade, 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
como a 
paráfrase,  a 
explicación, e 
paralingüísticos. 

  

 Fai presentacións 
sobre un tema 
educativo  e cuxas 
ideas principais 
estean explicadas 
cunha razoable 
precisión, e responde 
as preguntas con 
claridade e a 
velocidade normal. 

 Con frecuencia, fai 
presentacións  sobre 
un tema educativo  e 
cuxas ideas principais 
estean explicadas 
cunha razoable 
precisión, e responde 
as preguntas con 
claridade e a 
velocidade normal. 

 Ocasionalmente, fai 
presentacións sobre 
un tema educativo  e 
cuxas ideas 
principais estean 
explicadas cunha 
razoable precisión, e 
responde as 
preguntas con 
claridade e a 
velocidade normal. 

 Non fai 
presentacións 
sobre un tema 
educativo  e cuxas 
ideas principais 
estean explicadas 
cunha razoable 
precisión, nin 
responde as 
preguntas con 
claridade e a 
velocidade normal. 

 Inicia, mantén e 
finaliza  conversas e 
discusións  sobre 
temas cotiáns de 
interese persoal, 
comunicándose cun 
repertorio lingüístico 
sinxelo. 

 Nalgunhas  ocasións,  
inicia, mantén e 
finaliza conversas e 
discusións  sobre 
temas cotiáns de 
interese persoal, 
comunicándose cun 
repertorio lingüístico 
sinxelo. 

 Raramente, inicia, 
mantén e finaliza  
conversas e 
discusións  sobre 
temas cotiáns de 
interese persoal, 
comunicándose 
cun repertorio 
lingüístico sinxelo. 

 Non inicia, non 
mantén, nin 
tampouco 
finaliza 
conversas e 
discusións  
sobre temas 
cotiáns de 
interese persoal, 
comunicándose 
cun repertorio 
lingüístico 
sinxelo. 

 Toma parte , en 
conversas formais, 
entrevistas e reunións 
de carácter educativo 
ou ocupacional, e 
xustificando  as súas 

 Habitualmente toma 
parte, en conversas 
formais, entrevistas e 
reunións de carácter 
educativo ou 
ocupacional, e 

 En rara ocasión 
toma parte, en 
conversas formais, 
entrevistas e 
reunións de carácter 
educativo ou 

 Non toma parte, en 
conversas formais, 
entrevistas nin 
reunións de 
carácter educativo 
ou ocupacional, nin 



opinións, os seus 
plans e as súas 
suxestións sobre 
futuras actuacións. 

xustificando  as súas 
opinións, os seus 
plans e as súas 
suxestións sobre 
futuras actuacións. 

ocupacional, e 
xustificando  as súas 
opinións, os seus 
plans e as súas 
suxestións sobre 
futuras actuacións. 

xustificando  as 
súas opinións, os 
seus plans e as 
súas suxestións 
sobre futuras 
actuacións. 

 Coopera na 
interacción verificando 
a comprensión propia 
das demais persoas, e 
na realización das 
tarefas de 
comunicación. 

 Coopera con 
frecuencia, na 
interacción verificando 
a comprensión propia 
das demais persoas, 
e na realización das 
tarefas de 
comunicación. 

 Coopera con 
dificultade, na 
interacción 
verificando a 
comprensión 
propia das demais 
persoas, e na 
realización das 
tarefas de 
comunicación. 

 Non coopera na 
interacción 
verificando a 
comprensión 
propia das 
demais persoas, 
e na realización 
das tarefas de 
comunicación. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos   

 Nas actividades de 
aula, explica como 
utiliza diferentes 
estratexias para 
comprender o texto, a 
aplicación de regras 
de formación de 
palabras para inferir 
significados e o apoio 
na organización da 
información e no tipo 
de texto. 

 Nas actividades de 
aula, frecuentemente 
explica como utiliza 
diferentes estratexias 
para comprender o 
texto, a aplicación de 
regras de formación 
de palabras para 
inferir significados o 
apoio na organización 
da información e no 
tipo de texto. 

 Nas actividades de 
aula, raramente 
explica como utiliza 
diferentes 
estratexias para 
comprender o texto, 
a aplicación de 
regras de formación 
de palabras para 
inferir significados o 
apoio na 
organización da 
información e no tipo 
de texto. 

 Nas actividades de 
aula, non explica 
como utiliza 
diferentes 
estratexias para 
comprender o 
texto, , a aplicación 
de regras de 
formación de 
palabras para 
inferir significados 
o apoio na 
organización da 
información e no 
tipo de texto. 

 Comprende o sentido 
xeral, os puntos 
principais e os detalles 
máis relevantes en 
noticias e artigos 
xornalísticos, 
redactados nunha 
variante estándar da 
lingua. 

 Comprende 
habitualmente o 
sentido xeral, os 
puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en 
noticias e artigos 
xornalísticos, 
redactados nunha 
variante estándar 
da lingua. 

 Comprende con 
dificultad  o sentido 
xeral, os puntos 
principais e os 
detalles máis 
relevantes en 
noticias e artigos 
xornalísticos, 
redactados nunha 
variante estándar da 
lingua. 

 Non comprende o 
sentido xeral, os 
puntos principais 
nin os detalles 
máis relevantes 
en noticias e 
artigos 
xornalísticos, 
redactados 
nunha variante 
estándar da 
lingua. 

 Entende,  manuais, 
tanto impreso como 
dixital, información en 
páxinas web e outros 
textos informativos 

 Entende con 
frecuencia, manuais, 
tanto impreso como 
dixital, información en 
páxinas web e outros 
textos informativos 

 Entende 
relativamente  
manuais, tanto 
impreso como 
dixital, información 
en páxinas web e 
outros textos 
informativos 

  Non entende,  
manuais, tanto 
impreso como 
dixital, información 
en páxinas web nin 
outros textos 
informativos 

 Comprende 
instrucións dentro da 
súa área de interese 
ou da súa 
especialidade, sempre 
que poida volver ler as 

 Comprende en 
algunhas ocasións, 
instrucións dentro da 
súa área de interese 
ou da súa 
especialidade, 

 Comprende  
instrucións dentro 
da súa área de 
interese ou da súa 
especialidade, 
sempre que poida 

 Non comprende 
instrucións dentro 
da súa área de 
interese ou da súa 
especialidade, 
cando poida volver 



seccións difíciles sempre que poida 
volver ler as seccións 
difíciles  

volver ler as 
seccións difíciles 

ler as seccións 
difíciles 

 Comprende 
información  de 
institucións públicas 
ou entidades privadas 
como universidades, 
empresas ou 
compañías de 
servizos.  

 Comprende con 
frecuencia 
información  de 
institucións públicas 
ou entidades privadas 
como universidades, 
empresas ou 
compañías de 
servizos.  

  En rara ocasión 
comprende 
información  de 
institucións 
públicas ou 
entidades 
privadas como 
universidades, 
empresas ou 
compañías de 
servizos.  

 Non comprende 
información  de 
institucións 
públicas ou 
entidades privadas 
como 
universidades, 
empresas ou 
compañías de 
servizos.  

 Entende detalles 
relevantes e  material 
de carácter publicitario 
sobre asuntos do seu 
interese persoal e 
educativo  

 Entende a gran 
maioría dos detalles 
relevantes e  material 
de carácter 
publicitario sobre 
asuntos do seu 
interese persoal e 
educativo  

 En raras ocasións 
entende os detalles 
relevantes e  
material de carácter 
publicitario sobre 
asuntos do seu 
interese persoal e 
educativo  

 Non entende os 
detalles relevantes 
e  material de 
carácter 
publicitario sobre 
asuntos do seu 
interese persoal e 
educativo  

 Segue sen dificultade 
os argumentos de 
historias de ficción e 
de novelas curtas, e 
comprende o carácter 
dos personaxes e as 
súas relacións. 

  

 Segue con asiduidade  
os argumentos de 
historias de ficción e 
de novelas curtas, e 
comprende o carácter 
dos personaxes e as 
súas relacións. 

 Apenas segue os 
argumentos de 
historias de ficción e 
de novelas curtas, e 
comprende o 
carácter dos 
personaxes e as 
súas relacións. 

 Non segue  os 
argumentos de 
historias de ficción 
nin de novelas 
curtas, nin 
comprende o 
carácter dos 
personaxes nin as 
súas relacións. 

 Comprende 
correspondencia 
persoal, mensaxes 
e blogs, nas que se 
transmiten 
información e ideas, 
de temas do seu 
interese. 

 Comprende 
relativamente a 
correspondencia 
persoal, mensaxes 
e blogs, nas que se 
transmiten 
información e ideas, 
de temas do seu 
interese. 

 Comprende con 
dificultade  
correspondencia 
persoal, 
mensaxes e blogs, 
nas que se 
transmiten 
información e 
ideas, de temas 
do seu interese. 

 Non comprende 
correspondencia 
persoal, 
mensaxes nin 
blogs, nas que 
se transmiten 
información e 
ideas, de temas 
do seu interese. 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción   

 Escribe, informes 
breves nos que dá 
información sobre un 
tema educativo, 
explicando os motivos 
de certas accións, e 
ofrecendo opinións e 
suxestións breves e 
xustificadas sobre o 
asunto e sobre futuras 
liñas de actuación. 

 Escribe,con 
frecuencia informes 
breves nos que dá 
información sobre un 
tema educativo, 
explicando os motivos 
de certas accións, e 
ofrecendo opinións e 
suxestións breves e 
xustificadas sobre o 
asunto e sobre futuras 
liñas de actuación. 

 Escribe, con dificulta 
informes breves nos 
que dá información 
sobre un tema 
educativo, 
explicando os 
motivos de certas 
accións, e ofrecendo 
opinións e 
suxestións breves e 
xustificadas sobre o 
asunto e sobre 
futuras liñas de 
actuación. 

 Non escribe, 
informes breves 
nos que dá 
información sobre 
un tema educativo, 
explicando os 
motivos de certas 
accións, non 
ofrece opinións nin 
suxestións breves 
e xustificadas 
sobre o asunto e 
sobre futuras liñas 
de actuación. 

 Nas tarefas de 
expresión escrita, 

 Nas tarefas de 
expresión escrita, 

 Nas tarefas de 
expresión escrita, 

 Nas tarefas de 
expresión 



produce usualmente 
textos adecuados aos 
fins funcionais, con 
razoable corrección na 
orde das palabras e 
na presentación do 
escrito.  

produce  
reiteradamente 
textos adecuados 
aos fins funcionais, 
con razoable 
corrección na orde 
das palabras e na 
presentación do 
escrito.  

apenas produce 
textos adecuados 
aos fins 
funcionais, con 
razoable 
corrección na orde 
das palabras e na 
presentación do 
escrito.  

escrita, non 
produce  textos 
adecuados aos 
fins funcionais, 
con razoable 
corrección na 
orde das 
palabras e na 
presentación do 
escrito.  

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

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

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

 Non completa 
ningún 
cuestionario 
detallado con 
información 
persoal, 
educativa ou 
laboral. 

 Escribe, un currículo 
detallando e 
ampliando a 
información que 
considera relevante en 
relación co propósito e 
o destinatario 
específicos. 

 Escribe 
frecuentemente un 
currículo detallando e 
ampliando a 
información que 
considera relevante 
en relación co 
propósito e o 
destinatario 
específicos. 

 Escribe raramente 
un currículo 
detallando e 
ampliando a 
información que 
considera 
relevante en 
relación co 
propósito e o 
destinatario 
específicos. 

 Non escribe, un 
currículo 
detallando e 
ampliando a 
información que 
considera 
relevante en 
relación co 
propósito nin o 
destinatario 
específicos. 

 Toma notas, facendo 
unha lista dos 
aspectos importantes, 
durante unha 
conferencia e redacta 
un breve resumo coa 
información esencial. 

 Toma notas, con 
reiteración facendo 
unha lista dos 
aspectos importantes, 
durante unha 
conferencia e redacta 
un breve resumo coa 
información esencial. 

 Apenas toma notas, 
para facer unha lista 
dos aspectos 
importantes, durante 
unha conferencia e 
redacta un breve 
resumo coa 
información 
esencial. 

 Non toma notas, 
para facer unha 
lista dos aspectos 
importantes, 
durante unha 
conferencia nin 
redacta un breve 
resumo coa 
información 
esencial. 

 Escribe notas que  
solicita información  
sobre aspectos 
persoais, educativos u 
ocupacionais, 
respectando as 
convencións e as 
normas de cortesía. 

 Escribe con facilidade 
notas para  solicitar 
información sobre 
aspectos persoais, 
educativos u 
ocupacionais, 
respectando as 
convencións e as 
normas de cortesía. 

 Escribe con 
dificultade notas 
para  solicitar 
información  sobre 
aspectos persoais, 
educativos u 
ocupacionais, 
respectando as 
convencións e as 
normas de cortesía. 

 Non escribe notas  
para solicitar 
información  sobre 
aspectos persoais, 
educativos u 
ocupacionais, 
respectando as 
convencións nin as 
normas de 
cortesía. 

 Escribe 
correspondencia e 
participa en   blogs 
nos que transmite 
información e ideas 
dunha serie de temas 
concretos 
relacionados ca súa 
especialidade. 

 Escribe a meudo 
correspondencia e 
participa en   blogs 
nos que transmite 
información e ideas 
dunha serie de temas 
concretos 
relacionados ca súa 
especialidade. 

 Escribe raramente 
correspondencia e 
participa en  blogs 
nos que transmite 
información e ideas 
dunha serie de 
temas concretos 
relacionados ca súa 
especialidade. 

 Non escribe 
correspondencia 
nin participa en   
blogs nos que 
transmite 
información e 
ideas dunha serie 
de temas 
concretos 



relacionados ca 
súa especialidade. 

 Escribe, cartas 
formais dirixidas a 
institucións públicas 
ou privadas nas que 
dá e solicita 
información, 
respectando as 
convencións formais e 
de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

 Escribe con 
asiduidade cartas 
formais dirixidas a 
institucións públicas 
ou privadas nas que 
dá e solicita 
información, 
respectando as 
convencións formais e 
de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

 Apenas escribe, 
cartas formais 
dirixidas a 
institucións públicas 
ou privadas nas que 
dá e solicita 
información 
respectando as 
convencións formais 
e de cortesía 
propias deste tipo de 
textos. 

 Non escribe, cartas 
formais dirixidas a 
institucións 
públicas ou 
privadas nas que 
dá e solicita 
información, 
respectando as 
convencións 
formais e de 
cortesía propias 
deste tipo de 
textos. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

 Desenvólvese na 
maioría das 
actividades de aula 
facendo  uso da lingua 
estranxeira; e 
estratexias de 
comunicación 
adquiridas noutras 
linguas. 

 Habitualmente 
desenvólvese na 
maioría das 
actividades de aula 
facendo  uso da 
lingua estranxeira; e 
estratexias de 
comunicación 
adquiridas noutras 
linguas. 

 Desenvólvese con 
dificultade en varias 
das actividades de 
aula facendo  uso da 
lingua estranxeira; e 
estratexias de 
comunicación 
adquiridas noutras 
linguas. 

 Non se 
deselvolven nas 
actividades de 
aula facendo  
uso da lingua 
estranxeira; nin 
estratexias de 
comunicación 
adquiridas 
noutras linguas. 

 Utiliza as normas 
ortográficas sen erros 
moi significativos e 
utiliza o corrector 
informático para 
detectar e corrixir 
erros tipográficos e 
ortográficos. 

 Utiliza con frecuencia 
as normas 
ortográficas sen erros 
moi significativos e  o 
corrector informático 
para detectar e 
corrixir erros 
tipográficos e 
ortográficos. 

 Utiliza escasamente 
as normas 
ortográficas sen 
erros moi 
significativos e  o 
corrector 
informático para 
detectar e corrixir 
erros tipográficos 
e ortográficos. 

 Non utiliza as 
normas 
ortográficas sen 
erros moi 
significativos nin 
o corrector 
informático para 
detectar e 
corrixir erros 
tipográficos e 
ortográficos. 

 Utiliza a lingua 
estranxeira como 
instrumento de acceso  
e como ferramenta de 
aprendizaxe de 
contidos diversos,  
evitando calquera tipo 
de discriminación e de 
estereotipos 
lingüísticos e culturais. 

 Utiliza a meudo a 
lingua estranxeira 
como instrumento de 
acceso  e como 
ferramenta de 
aprendizaxe de 
contidos diversos,  
evitando calquera tipo 
de discriminación e de 
estereotipos 
lingüísticos e 
culturais. 

 Utiliza raramente a 
lingua estranxeira 
como instrumento 
de acceso  e como 
ferramenta de 
aprendizaxe de 
contidos diversos,  
evitando calquera 
tipo de 
discriminación e de 
estereotipos 
lingüísticos e 
culturais. 

 Non utiliza a lingua 
estranxeira como 
instrumento de 
acceso  nin 
como ferramenta 
de aprendizaxe 
de contidos 
diversos,  
evitando 
calquera tipo de 
discriminación 
nin de 
estereotipos 
lingüísticos e 
culturais. 

 Explica valores  dunha 
cultura a membros de 
outra diferente de 
mediación 
intercultural. 

 Explica  
frecuentemente 
valores  dunha cultura 
a membros de outra 
diferente de 
mediación 

 Apenas explica 
valores  dunha 
cultura a membros 
de outra diferente de 
mediación 
intercultural. 

 Non explica 
valores  dunha 
cultura a 
membros de 
outra diferente 
de mediación 



intercultural. intercultural. 

 Coñece algúns 
aspectos significativos 
de produción cultural 
dos países onde se 
fala a lingua 
estranxeira, de varias 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

 Coñece con asiduidad 
algúns aspectos 
significativos de 
produción cultural dos 
países onde se fala a 
lingua estranxeira, de 
varias tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

 Apenas coñece 
algúns aspectos 
significativos de 
produción cultural 
dos países onde se 
fala a lingua 
estranxeira, de 
varias tecnoloxías 
da información e da 
comunicación. 

 Non coñece 
ningúns 
aspectos 
significativos de 
produción 
cultural dos 
países onde se 
fala a lingua 
estranxeira, de 
varias 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

 Produce textos orais e 
escritos en diferentes 
soportes e adecuados 
ao propósito 
comunicativo. 

 Habitualmente 
produce textos orais e 
escritos en diferentes 
soportes e adecuados 
ao propósito 
comunicativo. 

 Escasamente 
produce textos orais 
e escritos en 
diferentes soportes 
e adecuados ao 
propósito 
comunicativo. 

 Non produce 
textos orais nin 
escritos en  ningún 
soporte para 
adecuados ao 
propósito 
comunicativo. 

 Exprésase oralmente 
e por escrito e 
recoñece un léxico 
máis especializado se 
conta con apoio visual 
ou contextual. 

 Exprésase con 
frecuencia oralmente 
e por escrito e tamén 
sole recoñer un léxico 
máis especializado 
contando con apoio 
visual ou contextual. 

 Exprésase con 
dificultade 
oralmente e por 
escrito e costalle 
recoñer un léxico 
máis 
especializado 
contando con 
apoio visual ou 
contextual. 

 Non se expresa 
oralmente nin por 
escrito e non  
recoñece un léxico 
máis especializado 
contando con 
apoio visual ou 
contextual. 

 Realiza actividades de 
mediación lingüística.  

 Realiza a meúdo 
actividades de 
mediación lingüística.  

 Apenas realiza 
actividades de 
mediación 
lingüística. 

 Non realiza 
actividades de 
mediación 
lingüística 

 Participa en proxectos  
nos que se utilizan 
varias linguas e valora 
as competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

 Participa en algunhas 
ocasións, en 
proxectos  nos que se 
utilizan varias linguas 
e  tamén valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

 Participa raramente 
en  proxectos  nos 
que se utilizan 
varias linguas e de 
vez en cando valora 
as competencias 
que posúe como 
persoa plurilingüe. 

 Non participa en 
proxectos  nos que 
se utilizan varias 
linguas nin valora 
as competencias 
que posúe como 
persoa plurilingüe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OBXECTIVOS DE BACHARELATO 

 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que 

lles permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsábel, inspirada polos valores da Constitución española así 

como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 

sociedade xusta e equitativa. 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma 

responsábel e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en 

particular a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación 

das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención 

especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 

eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral coma na escrita, a lingua castelá e, no seu caso, 

a lingua cooficial da súa Comunidade Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma 

solidaria no desenvolvemento e mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 

respecto cara ao ambiente. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 

fontes de formación e enriquecemento cultural. 

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social. 

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

consecución para superar a materia 

 Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Grao 
Mínimo 

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais   

 b 

 c 

 f 

 

 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, detalles 
relevantes e implicacións). 

– Formulación de hipóteses 
sobre o contido e o 
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. 

 B1.2. Recoñecemento dos 
marcadores conversacionais 
máis comúns: verificadores, 
expresivos, apelativos e 
fáticos. 

 B1.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos 
principais, os detalles 
relevantes ou a 
información, as ideas 
e as opinións, tanto 
implícitas como 
explícitas do texto, se 
están claramente 
sinaladas. 

 B1.2. Identificar as 
ideas principais, a 
información relevante 
e as implicacións 
xerais de textos de 
certa lonxitude, ben 
organizados e con 
estruturas lingüísticas 
de certa 
complexidade, nunha 
variedade de lingua 
estándar e articulados 
a velocidade media ou 
normal, que traten de 
temas tanto concretos 
como abstractos 
dentro do propio 
campo de 
especialización ou de 
interese, nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e 
ocupacional ou 
laboral, sempre que 
as condicións 
acústicas sexan boas 
e se poidan confirmar 
certos detalles.  

 B1.3. Comprender o 
esencial de conversas 
ou debates reais entre 
varias persoas 
interlocutoras, e de 
descricións e 
narracións breves 
reproducidas por 
medio de dispositivos 
multimedia (radio, 
televisión, vídeo, 
internet, etc.), 
expresadas nunha 

 PLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
reflexiona sobre o seu 
proceso de 
compresión, 
axustándoo e 
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.  

 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.2. Comprende 
instrucións técnicas, 
dadas cara a cara ou 
por outros medios, 
relativas á realización 
de actividades e 
normas de seguridade 
no ámbito persoal (por 
exemplo, nunha 
instalación deportiva), 
público (por exemplo, 
nunha situación de 
emerxencia), 
educativo ou 
ocupacional (por 
exemplo, unha visita 
guiada a unha 
pinacoteca, ou sobre 
o uso de máquinas, 
dispositivos 
electrónicos ou 
programas 
informáticos). 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB 1.3. 
Comprende, nunha 

- 
Conségueo. 

 CCL 

 CAA 



 Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Grao 
Mínimo 

Competencias 
clave 

linguaxe sen sentidos 
implícitos nin usos 
idiomáticos. 

 B1.4. Comprender o 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes de textos 
orais transmitidos por 
medios técnicos, 
claramente 
estruturados e en 
lingua estándar, 
articulados a 
velocidade lenta, 
sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas e se poida 
volver escoitar o que 
se dixo.  

 B1.5. Recoñecer as 
fórmulas de contacto 
social e as normas de 
cortesía, e as 
utilizadas para iniciar 
e terminar o discurso, 
así como a intención 
comunicativa das 
persoas que as 
utilizan en situacións 
comunicativas 
variadas, relativas a 
temas coñecidos ou 
de interese persoal, 
emitidos en lingua 
estándar, nun rexistro 
neutro, formal ou 
informal, que 
conteñan variedade 
de expresións, 
estruturas e locucións 
idiomáticas 
frecuentes, e termos 
habituais e cultos de 
uso común non 
especializados. 

 B1.6. Distinguir e 
aplicar á comprensión 
do texto oral as 
funcións e os 
significados 
específicos 
xeralmente asociados 
a diversas estruturas 
sintácticas de uso 
común, segundo o 
contexto de 
comunicación (por 
exemplo, unha 
estrutura interrogativa 

conversa formal na 
que participa, no 
ámbito educativo ou 
ocupacional, 
información detallada 
e puntos de vista e 
opinións sobre temas 
da súa especialidade 
e relativos a 
actividades e 
procedementos 
cotiáns e menos 
habituais, sempre que 
poida expor preguntas 
para comprobar que 
comprendeu o que o 
interlocutor quixo dicir 
e conseguir 
aclaracións sobre 
algúns detalles. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.4. Comprende 
as ideas principais e 
detalles relevantes 
dunha presentación, 
charla ou conferencia 
que verse sobre 
temas do seu interese 
ou da súa 
especialidade, sempre 
que o discurso estea 
articulado de maneira 
clara e en lingua 
estándar (por 
exemplo, unha 
presentación sobre a 
organización da 
universidade noutros 
países). 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.5. Comprende 
os puntos principais e 
detalles relevantes na 
maioría de programas 
de radio e televisión 
relativos a temas de 
interese persoal ou da 
súa especialidade 
(por exemplo, 
entrevistas, 
documentais, series e 
películas), cando se 
articulan de forma 
relativamente lenta e 
cunha pronuncia clara 
e estándar, e que 
traten temas 
coñecidos ou do seu 
interese. 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.6. Identifica os 
puntos principais e 

- 
Conségueo. 

 CCL 



 Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Grao 
Mínimo 

Competencias 
clave 

para dar unha orde).  

 B1.7. Comprender a 
información esencial 
de conversas ou 
discusións en que se 
traten temas cotiáns 
xerais ou do seu 
interese (necesidades 
materiais, sensacións 
físicas e sentimentos, 
opinións e 
experiencias persoais) 
relacionados co 
traballo, os estudos e 
o tempo de lecer, se 
as persoas 
participantes articulan 
con claridade, 
pausadamente e en 
lingua estándar, e se 
non hai interferencias 
acústicas.  

 B1.8. Recoñecer os 
significados e as 
intencións 
comunicativas 
expresas de patróns 
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de 
entoación de uso 
común e máis 
específicos, así como 
algunhas de carácter 
implícito (incluíndo o 
interese ou a 
indiferenza), cando a 
articulación é clara. 

 B1.9. Perseverar por 
acceder ao sentido do 
texto oral (cambiando 
o tipo de escoita, 
pedindo axuda ou 
escoitando varias 
veces os textos 
gravados) aínda que 
en ocasións e mesmo 
con frecuencia, as 
hipóteses de 
significado do texto 
oral non poidan ser 
verificadas con 
claridade. 

detalles relevantes 
dunha conversa 
formal ou informal de 
certa duración entre 
dúas ou máis persoas 
interlocutoras, que se 
produce ao seu ao 
redor, sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o 
discurso estea 
estruturado e non se 
faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.7. Identifica os 
puntos principais e 
detalles relevantes 
dunha conversa 
formal ou informal de 
certa duración entre 
dúas ou máis persoas 
interlocutoras, que se 
produce ao seu ao 
redor, sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o 
discurso estea 
estruturado e non se 
faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.8. Comprende, 
nunha conversa 
informal ou nunha 
discusión na que 
participa, tanto de viva 
voz como por medios 
técnicos, información 
específica relevante 
sobre temas xerais ou 
do seu interese, e 
capta sentimentos 
como a sorpresa, o 
interese ou a 
indiferenza, sempre 
que as persoas 
interlocutoras eviten 
un uso moi idiomático 
da lingua e se non 
haxa interferencias 
acústicas.  

 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB1.9. Entende, en 
transaccións e 
xestións cotiás e 
menos habituais, a 
exposición dun 
problema ou a 
solicitude de 
información respecto 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 



 Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Grao 
Mínimo 

Competencias 
clave 

desta (por exemplo, 
no caso dunha 
reclamación), sempre 
que poida pedir 
confirmación sobre 
algúns detalles. 

 

con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción   

 a 

 b 

 c 

 f 

 

 Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Identificar o contexto, o 
destinatario e a 
finalidade e da 
produción ou da 
interacción. 

– Concibir a mensaxe con 
claridade, distinguindo a 
súa idea ou ideas 
principais e a súa 
estrutura básica. 

– Adecuar o texto ao 
destinatario, ao contexto 
e á canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura de 
discurso adecuados a 
cada caso e escollendo 
os expoñentes 
lingüísticos necesarios 
para lograr a intención 
comunicativa. 

– Activar os 
coñecementos previos 
sobre modelos e 
secuencias de 
interacción, e elementos 
lingüísticos previamente 
asimilados e 
memorizados. 

– Execución: 

– Expresar a mensaxe con 
claridade e coherencia, 
estruturándoa 
adecuadamente e 
axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de 
texto.  

– Reaxustar a tarefa 
(emprender unha 
versión máis modesta 
desta) ou a mensaxe 
(facer concesións no 
que realmente lle 
gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e 
os recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

– Sacar o máximo partido 

 B2.1. Facer un uso 
consciente dos 
patróns sonoros 
acentuais, rítmicos e 
de entoación de 
carácter xeral, para 
expresar distintos 
significados segundo 
as demandas do 
contexto. 

 B2.2. Amosar a 
fluidez necesaria para 
manter a 
comunicación e 
garantir o obxectivo 
comunicativo principal 
da mensaxe, aínda 
que poida haber 
algunhas pausas, 
para buscar palabras 
e vacilacións na 
expresión dalgunhas 
ideas máis 
complexas. 

 B2.3. Adecuar a 
produción do texto 
oral ás funcións 
comunicativas 
requiridas, 
seleccionando, dentro 
dun repertorio de 
expoñentes habituais, 
os máis adecuados ao 
propósito 
comunicativo, e os 
patróns discursivos 
típicos de 
presentación e 
organización da 
información, entre 
outros, o reforzo ou a 
recuperación do tema. 

 B2.4. Producir textos 
atendendo á súa 
planificación e 
utilizando estratexias 
de comunicación 
como o uso de 
circunloquios, 
paráfrases ou 
substitucións léxicas 

 PLEB2.1. Participa 
con eficacia en 
conversas informais 
cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros 
medios técnicos, nas 
que describe con 
certo detalle feitos, 
experiencias, 
sentimentos e 
reaccións, soños, 
esperanzas e 
ambicións, e 
responde 
adecuadamente a 
sentimentos como a 
sorpresa, o interese 
ou a indiferenza; 
conta historias, así 
como o argumento de 
libros e películas, 
indicando as súas 
reaccións; ofrece e 
interésase por 
opinións persoais 
sobre temas do seu 
interese; fai 
comprensibles as 
súas opinións ou 
reaccións respecto 
das solucións posibles 
de problemas ou 
cuestións prácticas; 
expresa con 
amabilidade crenzas, 
acordos e 
desacordos, e explica 
e xustifica as súas 
opinións e os seus 
proxectos. 

 

 

 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB.2.2. 
Desenvólvese con 
eficacia en 
transaccións e 
xestións que xorden 
mentres viaxa, 
organiza a viaxe ou 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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aprendizaxe 

Grao 
Mínimo 

Competencias 
clave 

dos coñecementos 
previos (utilizar linguaxe 
prefabricada, etc.) e 
apoiarse neles. 

– Cooperar na interacción 
con outras persoas, 
verificando a 
comprensión propia e 
das demais persoas, e 
cooperando activamente 
na realización das 
tarefas de comunicación. 

– Compensar as carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos 
lingüísticos e 
paralingüísticos. 

– Lingüísticos: 

– Substituír palabras 
por outras de 
significado 
parecido. 

– Definir ou 
parafrasear un 
termo ou unha 
expresión. 

– Pedir axuda ou 
clarificación. 

– Paralingüísticos e 
paratextuais: 

– Sinalar obxectos, 
usar deícticos ou 
realizar accións 
que aclaran o 
significado. 

– Usar linguaxe 
corporal 
culturalmente 
pertinente (xestos, 
expresións faciais, 
posturas, contacto 
visual ou corporal, 
e proxémica). 

– Usar sons 
cuasilingüísticos. 

– Usar os elementos 
prosódicos 
(pausas, ritmo e 
entoación) como 
substitutos dos 
marcadores 
discursivos para 
indicarlle á persoa 
destinataria ou 
oínte as partes do 
discurso que deben 
ser cointerpretadas. 

que permiten sacar 
proveito dos medios 
lingüísticos 
dispoñibles. 

 B2.5. Construír textos 
coherentes e ben 
estruturados sobre 
temas de interese 
persoal, ou asuntos 
cotiáns ou menos 
habituais, nun rexistro 
formal, neutro ou 
informal, utilizando 
adecuadamente os 
recursos de cohesión 
máis comúns, e 
amosando un control 
razoable de 
expresións e 
estruturas, e un léxico 
de uso frecuente,  de 
carácter tanto xeral 
como máis específico.  

 B2.6. Coñecer, 
seleccionar con 
atención e saber 
aplicar con eficacia as 
estratexias adecuadas 
para producir textos 
orais de diversos tipos 
e de certa lonxitude, 
tentando novas 
formulacións e 
combinacións dentro 
do propio repertorio, e 
corrixindo os erros 
(por exemplo, en 
tempos verbais, ou en 
referencias temporais 
ou espaciais) que 
conducen a 
malentendidos se a 
persoa interlocutora 
indica que hai un 
problema. 

 B2.7. Realizar una 
presentación oral 
planificada de certa 
lonxitude sobre temas 
xerais e educativos 
propios da idade e do 
nivel de estudos, 
nunha secuencia 
lineal, apoiándose en 
notas e elementos 
gráficos, e 
respondendo a 
preguntas 
complementarias de 
carácter previsíbel. 

trata coas 
autoridades, así como 
en situacións menos 
habituais en hoteis, 
tendas, axencias de 
viaxes, centros de 
saúde, estudo ou 
traballo (por exemplo, 
para facer 
reclamacións), 
expondo os seus 
razoamentos e puntos 
de vista con claridade 
e seguindo as 
convencións 
socioculturais que 
demanda o contexto 
específico. 

con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 PLEB.2.3. Segue 
unha entrevista cun 
patrón estruturado de 
preguntas establecido 
con anterioridade, 
realizando preguntas 
complementarias ou 
respondendo a elas, 
sempre que se 
manteñan dentro 
ámbito predicible da 
interacción.  

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB.2.4. Compensa 
as carencias 
lingüísticas con certa 
naturalidade 
pedíndolle axuda ao 
seu interlocutor, e 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, como a 
paráfrase ou a 
explicación, e 
paralingüísticos. 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB.2.5. Fai 
presentacións ben 
estruturadas e de 
certa duración sobre 
un tema educativo 
(por exemplo, o 
deseño dun aparello 
ou dispositivo, ou 
sobre unha obra 
artística ou literaria), 
coa suficiente 
claridade como para 
que se poida seguir 
sen dificultade a maior 
parte do tempo e 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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 B2.8. Amosar certa 
flexibilidade na 
interacción polo que 
respecta aos 
mecanismos de toma 
e cesión do quenda 
de palabra, a 
colaboración coa 
persoa interlocutora e 
o mantemento da 
comunicación, aínda 
que poida que non 
sempre se faga de 
maneira acertada. 

cuxas ideas principais 
estean explicadas 
cunha razoable 
precisión, e responde 
a preguntas 
complementarias da 
audiencia formuladas 
con claridade e a 
velocidade normal. 

 PLEB.2.6. Inicia, 
mantén e finaliza 
espontaneamente con 
certa seguridade 
conversas e 
discusións cara a cara 
sobre temas cotiáns 
de interese persoal ou 
pertinentes para a 
vida diaria, 
comunicándose cun 
repertorio lingüístico 
sinxelo, aínda que ás 
veces precise facer 
pausas para pensar o 
que quere dicir. 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB.2.7. Toma parte 
adecuadamente, 
aínda que ás veces 
teña que pedir que lle 
repitan ou aclaren 
algunha dúbida, en 
conversas formais, 
entrevistas e reunións 
de carácter educativo 
ou ocupacional, 
intercambiando 
información relevante 
sobre aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
cotiáns e menos 
habituais nestes 
contextos, pedindo e 
dando instrucións ou 
solucións a problemas 
prácticos, expondo os 
seus puntos de vista 
con claridade, e 
xustificando con certo 
detalle e de maneira 
coherente as súas 
opinións, os seus 
plans e as súas 
suxestións sobre 
futuras actuacións. 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB.2.8. Coopera na 
interacción verificando 
a comprensión propia 
e das demais 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
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aprendizaxe 

Grao 
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persoas, e 
cooperando 
activamente na 
realización das tarefas 
de comunicación. 

totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCEC 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos   

 a 

 b 

 c 

 f 

 m 

 n 

 

 

 

 B3.1. Estratexias de 
comprensión:  

– Mobilización de 
información previa sobre o 
tipo de tarefa e o tema 
(coñecementos previos 
sobre o contido de que se 
trate) a partir da 
información superficial e 
paratextual: proveniencia 
do texto, imaxes, 
organización na páxina, 
títulos de cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de 
lectura demandado pola 
tarefa (en superficie ou 
oceánica, selectiva, 
intensiva ou extensiva). 

– Distinción de tipos de 
comprensión (sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, detalles 
relevantes e implicacións).  

– Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión a el.  

– Formulación de hipóteses 
sobre o contido e o 
contexto.  

– Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre 
significados a partir da 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e 
paratextuais. 

– Identificación das palabras 
clave. 

– Recoñecemento da 
información esencial que o 
texto proporciona e que é 
necesaria para lograr o 
obxectivo de lectura. 

– Supresión de informacións 
pouco relevantes 
(redundantes, de detalle e 
pouco pertinentes) para o 
obxectivo de lectura 

– Reformulación de 

 B3.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos 
principais, os detalles 
relevantes do texto, a 
información, as ideas 
e as opinións, tanto 
implícitas como 
explícitas, claramente 
sinalizadas. 

 B3.2. Distinguir tanto 
a función ou as 
funcións 
comunicativas 
principais do texto 
como as implicacións 
facilmente 
discernibles; apreciar 
as intencións 
comunicativas 
derivadas do uso de 
expoñentes das 
devanditas funcións, e 
identificar os 
propósitos 
comunicativos xerais 
asociados a distintos 
formatos, patróns e 
estilos discursivos 
típicos. 

 B3.3. Identificar as 
ideas principais, a 
información relevante 
e as implicacións 
xerais de textos de 
certa lonxitude, ben 
organizados e con 
estruturas lingüísticas 
de certa 
complexidade, nunha 
variedade de lingua 
estándar e que traten 
temas tanto 
abstractos como 
concretos dentro do 
propio campo de 
especialización ou 

 PLB3.1. Nas 
actividades de aula, 
explica como utiliza 
diferentes estratexias 
para comprender o 
texto, como a 
identificación da 
intención 
comunicativa, a 
anticipación da 
información a partir 
dos elementos 
textuais e non 
textuais, o uso do 
contexto, a aplicación 
de regras de 
formación de palabras 
para inferir 
significados ou o 
apoio na organización 
da información e no 
tipo de texto. 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 PLEB3.2. Comprende 
o sentido xeral, os 
puntos principais e os 
detalles máis 
relevantes en noticias 
e artigos xornalísticos 
ben estruturados e de 
certa lonxitude, nos 
que se adoptan 
puntos de vista 
concretos sobre 
temas de actualidade 
ou do seu interese, 
redactados nunha 
variante estándar da 
lingua. 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB3.3. Entende, en 
manuais, 
enciclopedias e libros 
de texto, en soporte 
tanto impreso como 
dixital, información 
concreta para a 
resolución de tarefas 
da clase ou traballos 
de investigación 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 
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Mínimo 
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hipóteses a partir da 
comprensión de novos 
elementos.  

– Revisión e recapitulación 
continua e 
autointerrogación sobre a 
comprensión. 

 

interese, nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo ou 
ocupacional ou 
laboral, sempre que 
se poidan reler as 
seccións difíciles. 

 B3.4. Distinguir e 
aplicar á comprensión 
do texto escrito as 
funcións e os 
significados 
específicos 
xeralmente asociados 
a diversas estruturas 
sintácticas de uso 
común, segundo o 
contexto de 
comunicación (por 
exemplo, unha 
estrutura interrogativa 
para dar unha orde). 

 B3.5. Ler con fluidez 
textos de ficción e 
literarios 
contemporáneos, 
auténticos ou 
adaptados, e 
relacionados cos 
propios intereses e as 
necesidades no 
ámbito persoal, 
público e educativo, 
ben estruturados en 
rexistro estándar da 
lingua, e escritos de 
xeito claro e sinxelo. 

 B3.6. Comprender 
correspondencia 
persoal breve en 
papel ou soporte 
dixital, redactada en 
lingua estándar e 
clara, que narre e 
describa 
acontecementos, 
sentimentos básicos 
ou desexos.  

relacionados con 
temas da súa 
especialidade, así 
como información 
concreta relacionada 
con cuestións 
prácticas ou con 
temas do seu interese 
educativo ou 
ocupacional, en 
páxinas web e outros 
textos informativos 
oficiais, institucionais, 
ou corporativos. 

consegue 

 

 PLEB3.4. Comprende 
instrucións dunha 
certa extensión e 
complexidade dentro 
da súa área de 
interese ou da súa 
especialidade, sempre 
que poida volver ler 
as seccións difíciles 
(por exemplo, sobre 
cómo redactar un 
traballo educativo 
seguindo as 
convencións 
internacionais). 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 PLEB3.5. Comprende 
información relevante 
en correspondencia 
formal de institucións 
públicas ou entidades 
privadas como 
universidades, 
empresas ou 
compañías de 
servizos (por 
exemplo, carta de 
admisión a un curso). 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB3.6. Entende 
detalles relevantes e 
implicacións de 
anuncios e material 
de carácter 
publicitario sobre 
asuntos do seu 
interese persoal e 
educativo (por 
exemplo, folletos, 
prospectos, 
programas de estudos 
universitarios). 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB3.7. Segue sen 
dificultade a liña 
argumental de 

- 
Conségueo. 

- Non o 

 CCL 

 CSC 
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historias de ficción e 
de novelas curtas 
claramente 
estruturadas, de 
linguaxe sinxela e 
directa, nunha 
variedade estándar da 
lingua, e comprende o 
carácter dos 
personaxes e as súas 
relacións, cando uns e 
outras están descritos 
claramente e co 
suficiente detalle. 

consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCEC 

 PLEB3.8. Comprende 
correspondencia 
persoal en calquera 
soporte, e mensaxes 
en foros e blogs, nas 
que se transmiten 
información e ideas, 
se pregunta sobre 
problemas e se 
explican con razoable 
precisión, e se 
describen de maneira 
clara e detallada, 
experiencias, 
sentimentos,reaccións
, feitos, plans e 
aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
do seu interese. 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción   

 a 

 b 

 c 

 f 

 

 B4.1. Estratexias de 
produción:  

– Planificación: 

– Mobilizar e coordinar as 
propias competencias 
xerais e comunicativas 
co fin de realizar 
eficazmente a tarefa 
(repasar o que se sabe 
sobre o tema e o que se 
pode ou se quere dicir, 
xerar ideas posibles, 
etc.)  

– Procurar e usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun 
dicionario ou dunha 
gramática, obtención de 
axuda, etc.). 

– Execución: 

– Elaborar un borrador. 

 B4.1. Coñecer, 
seleccionar e aplicar 
as estratexias máis 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos de estrutura 
clara e de certa 
lonxitude, por 
exemplo, 
desenvolvendo os 
puntos principais e 
ampliándoos coa 
información 
necesaria, a partir dun 
guión previo. 

 

 B4.2. Escribir, en 
calquera soporte, 
textos de estrutura 
clara sobre una serie 
de temas xerais e 
máis específicos 
relacionados cos 

 PLEB4.1. Escribe, en 
calquera soporte, 
informes breves nos 
que dá información 
pertinente sobre un 
tema educativo, 
ocupacional, ou 
menos habitual (por 
exemplo, un problema 
xurdido durante unha 
viaxe), describindo co 
detalle suficiente 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares; 
narrando 
acontecementos 
nunha secuencia 
coherente; explicando 
os motivos de certas 
accións, e ofrecendo 
opinións e suxestións 
breves e xustificadas 
sobre o asunto e 
sobre futuras liñas de 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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– Estruturar o contido do 
texto. 

– Organizar o texto en 
parágrafos abordando 
en cada un unha idea 
principal do texto e entre 
todos conformar o 
significado ou idea 
global deste.  

– Considerar as 
propiedades textuais de 
coherencia, cohesión e 
adecuación. 

– Expresar a mensaxe con 
claridade axustándose 
aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de 
texto.  

– Reformular a tarefa 
(emprender unha 
versión máis modesta) 
ou da mensaxe (facer 
concesións no que 
realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as 
dificultades e os 
recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

– Apoiarse en sacar o 
máximo partido dos 
coñecementos previos 
(utilizar linguaxe 
"prefabricada", como 
frases feitas ou 
locucións).  

– Xestión de relacións 
sociais no ámbito persoal, 
público, educativo e 
profesional.  

– Descrición e apreciación de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, 
actividades, 
procedementos e 
procesos. Narración de 
acontecementos pasados 
puntuais e habituais, 
descrición de estados e 
situacións presentes, e 
expresión de predicións e 
de sucesos futuros a curto, 
medio e longo prazo. 

– Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos 
de vista, consellos, 
advertencias e avisos. 

– Expresión da curiosidade, 

propios intereses ou 
as especialidade, 
facendo descricións 
co suficiente detalle; 
redactando en 
palabras propias, e 
organizando de 
maneira coherente, 
información e ideas 
extraídas de diversas 
fontes, e xustificando 
as propias opinións 
sobre temas xerais, 
ou máis específicos, 
utilizando elementos 
de cohesión e 
coherencia e un léxico 
de uso común, ou 
máis específico, 
segundo o contexto 
de comunicación. 

 B4.3. Adecuar a 
produción do texto 
escrito ás funcións 
comunicativas 
requiridas, 
seleccionando, dentro 
dun repertorio de 
expoñentes habituais, 
os máis adecuados ao 
propósito 
comunicativo, e os 
patróns discursivos 
típicos de 
presentación e 
organización da 
información, entre 
outros, o reforzo ou a 
recuperación do tema. 

 B4.4. Utilizar con 
razoable corrección 
as estruturas 
morfosintácticas, os 
patróns discursivos e 
os elementos de 
conexión e de 
cohesión de uso 
común con fin de que 
o discurso estea ben 
organizado e cumpra 
adecuadamente a 
función ou funcións 
comunicativas 
correspondentes. 

 B4.5. Presentar os 
textos propios, en 
soporte impreso ou 
dixital, de xeito 
coidado (con atención 
ás marxes, 
riscaduras, liñas 

actuación. 

 

 PLEB4.2. Nas tarefas 
de expresión escrita, 
produce 
habitualmente textos 
coherentes, con 
cohesión e adecuados 
aos fins funcionais, 
con razoable 
corrección tanto 
ortográfica como de 
puntuación, na orde 
das palabras e na 
presentación do 
escrito (marxes, 
espazos de interliña, 
uso de maiúsculas e 
minúsculas, etc.)  

 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.3. Completa 
un cuestionario 
detallado con 
información persoal, 
educativa ou laboral 
(por exemplo, para 
tomar parte nun 
concurso 
internacional, ou para 
solicitar unhas 
prácticas en 
empresas). 

 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB4.4. Escribe, 
nun formato 
convencional e en 
calquera soporte, un 
currículo detallando e 
ampliando a 
información que 
considera relevante 
en relación co 
propósito e o 
destinatario 
específicos. 

 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.5. Toma 
notas, facendo unha 
lista dos aspectos 
importantes, durante 
unha conferencia 
sinxela, e redacta un 
breve resumo coa 
información esencial, 
sempre que o tema 
sexa coñecido e o 
discurso se formule 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Grao 
Mínimo 

Competencias 
clave 

o coñecemento, a certeza, 
a confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo 
e a incredulidade.  

– Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición, a exención e a 
obxección. 

– Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o 
eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza, 
a confianza e a sorpresa, e 
os seus contrarios.  

– Formulación de suxestións, 
desexos, condicións e 
hipóteses. 

– Establecemento e xestión 
da comunicación e 
organización do discurso. 

– Narración de 
acontecementos pasados 
puntuais e habituais, 
descrición de estados e 
situacións presentes, e 
expresión de predicións e 
de sucesos futuros a curto, 
a medio e a longo prazo. 

– Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos 
de vista, consellos, 
advertencias e avisos. 

– Expresión da curiosidade, 
o coñecemento, a certeza, 
a confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo 
e a incredulidade.  

– Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición, a exención e a 
obxección. 

– Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o 
eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza, 
a confianza e a sorpresa, e 
os seus contrarios.  

– Formulación de suxestións, 
desexos, condicións e 
hipóteses. 

– Establecemento e xestión 
da comunicación e 
organización do discurso. 

 B4.2. Estruturas sintáctico-

dereitas, letra clara, 
etc.) atendendo non 
só á corrección 
ortográfica da palabra, 
senón tamén ao uso 
de maiúsculas e 
minúsculas, e signos 
de puntuación. 

 B4.6. Elaborar 
resumos e sintetizar 
información e 
argumentos partindo 
de diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e 
fidelidade ao texto 
orixinal. 

 B4.7. Escribir cartas 
formais e informais a 
persoas ligadas ao 
seu ámbito persoal e 
profesional nas que 
pide ou transmite 
información sinxela de 
carácter inmediato, 
salientando os 
aspectos que se 
consideran 
importantes, 
empregando a 
estrutura e 
características propias 
deste tipo de texto 
(cabeceira, 
despedida, sinatura, 
marxes, etc.). 

dun modo sinxelo e se 
articule con claridade. 

consegue 

 

 PLEB4.6. Escribe 
notas, anuncios, 
mensaxes que 
transmite e solicita 
información relevante 
e opinións sobre 
aspectos persoais, 
educativos u 
ocupacionais, 
respectando as 
convencións e as 
normas de cortesía. 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa en 
foros e blogs nos que 
transmite información 
e ideas sobre temas 
abstractos e 
concretos, comproba 
información e 
pregunta sobre 
problemas e explícaos 
con razoable 
precisión, e describe, 
de maneira detallada, 
experiencias, 
sentimentos, 
reaccións, feitos, 
plans e unha serie de 
temas concretos 
relacionados cos seus 
intereses ou a súa 
especialidade. 

 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.8. Escribe, en 
calquera soporte, 
cartas formais 
dirixidas a institucións 
públicas ou privadas e 
a empresas, nas que 
dá e solicita 
información relevante, 
e expresa puntos de 
vista pertinentes 
sobre a situación 
obxecto da 
correspondencia, no 
ámbito público, 
educativo ou laboral, 
respectando as 
convencións formais e 
de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 



 Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Grao 
Mínimo 

Competencias 
clave 

discursivas. 

 B4.3. Léxico escrito común e 
máis especializado 
(produción), dentro das 
propias áreas de interese nos 
ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional, 
relativo á descrición de 
persoas e obxectos, tempo e 
espazo, estados, eventos e 
acontecementos, actividades, 
procedementos e procesos; 
relacións persoais, sociais, 
educativas e profesionais; 
educación e estudo; traballo e 
emprendemento; bens e 
servizos; lingua e 
comunicación intercultural; 
ciencia e tecnoloxía; historia e 
cultura. 

 B4.4. Revisión: 

– Identificar problemas, erros 
e repeticións.  

– Prestar atención ás 
convencións ortográficas e 
aos signos de puntuación. 

– Realizar a escritura 
definitiva. 

– Presentar o texto de forma 
coidada (marxes, limpeza, 
tamaño da letra adecuado, 
uso normativo de 
maiúsculas e minúsculas, 
etc.) 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural   

 a 

 b 

 c 

 f 

 p 

 

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

– Discriminación e uso dos 
trazos fonéticos que 
distinguen fonemas (trazos 
distintivos como 
sonoridade, nasalidade e 
apertura de vogais). 

– Recoñecemento e 
produción de unidades 
maiores do nivel fónico 
(secuencia acentual das 
palabras). 

– Recoñecemento e uso 
comprensible dos 
elementos prosódicos 
(acento, ritmo e entoación 
das oracións). 

– Recoñecemento de 
palabras e frases de uso 
coloquial común emitidas 
con procedementos 

 B5.1. Discriminar e 
producir con certa 
fluidez patróns 
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de 
entoación de uso 
común e máis 
específicos, 
recoñecendo e 
dándolles os 
significados e as 
intencións 
comunicativas 
desexados. 

 B5.2. Utilizar 
eficazmente os 
compoñentes 
fonéticos, léxicos, 
estruturais e 
funcionais básicos da 
lingua estranxeira, en 
contextos reais ou 
simulados de 

 PLEB5.1. 
Desenvólvese na 
maioría das 
actividades de aula 
facendo un uso 
espontáneo da lingua 
estranxeira; reflexiona 
sobre o propio 
proceso de 
adquisición da lingua 
e transfire á lingua 
estranxeira 
coñecementos e 
estratexias de 
comunicación 
adquiridas noutras 
linguas. 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.2. Utiliza as 
normas ortográficas 
sen erros moi 
significativos e para 
estruturar o texto, 
ordenar as ideas e 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 



 Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Grao 
Mínimo 

Competencias 
clave 

básicos de redución 
fonética. 

 B5.3. Patróns gráficos e 
convencións ortográficas da 
palabra, da oración e do 
enunciado (punto, coma, 
punto e coma, comiñas, 
paréntese, signos de 
interrogación, signos de 
exclamación, puntos 
suspensivos e guión). 

 B5.4. Coñecementos 
morfosintácticos e 
discursivos: 

– Recoñecemento e uso de 
elementos morfosintácticos 
que permiten recoñecer, 
formular e organizar 
distintos tipos de texto. 

– Recoñecemento e uso de 
elementos, categorías, 
clases, estruturas, 
procesos e relacións 
gramaticais habituais en 
distintos tipos de discurso. 

 B5.5. Aspectos socioculturais 
e sociolingüísticos:  

– Convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 
verbal.  

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

 B5.6. Plurilingüismo: 

– Identificación de similitudes 
e diferenzas entre as 
linguas que coñece para 
mellorar a súa aprendizaxe 
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. 

 B5.7. Estruturas sintáctico-
discursivas propias de cada 
idioma.  

comunicación. 

 B5.3. Reproducir os 
patróns ortográficos, 
de puntuación e de 
formato de uso 
común, e algúns de 
carácter máis 
específico (por 
exemplo, indicacións 
para acoutar 
información, como 
parénteses ou 
guións), con 
corrección na maioría 
das ocasións; saber 
manexar 
procesadores de 
textos para resolver 
dúbidas ortográficas 
nos textos producidos 
en formato 
electrónico, e utilizar 
con eficacia as 
convencións de 
escritura que rexen na 
comunicación por 
internet. 

 B5.4. Coñecer e 
aplicar os trazos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
salientables das 
comunidades en que 
se utiliza a lingua 
meta, e as súas 
diferenzas con 
respecto ás culturas 
propias, relativas a 
situacións cotiás e 
menos habituais no 
ámbito persoal, 
público, educativo e 
ocupacional ou 
laboral, sobre a 
estrutura 
socioeconómica, as 
relacións 
interpersoais, de 
xerarquía e entre 
grupos, o 
comportamento 
(posturas e acenos, 
expresións faciais, 
uso da voz, contacto 
visual e códigos 
proxémicos), as 
convencións sociais 
(actitudes, valores e 
tabús), os costumes e 
os usos, e actuar en 
consecuencia, 

xerarquizalas en 
principais e 
secundarias, e utiliza 
o corrector informático 
para detectar e corrixir 
erros tipográficos e 
ortográficos. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 

 PLEB5.3. Utiliza a 
lingua estranxeira 
como instrumento de 
acceso á información 
procedente de 
diversas fontes 
(biblioteca, internet, 
etc.) e como 
ferramenta de 
aprendizaxe de 
contidos diversos, e, 
durante as actividades 
de aula, en situacións 
de comunicación reais 
ou simuladas, como 
medio de 
comunicación e 
entendemento entre 
persoas de 
procedencias, linguas 
e culturas distintas, 
evitando calquera tipo 
de discriminación e de 
estereotipos 
lingüísticos e 
culturais. 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

 PLEB5.4. Explica 
valores e 
comportamentos 
propios dunha cultura 
a membros de outra 
diferente, consciente 
da importancia desta 
actividade de 
mediación 
intercultural. 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB5.5. Coñece 
algúns aspectos 
significativos 
históricos xeográficos 
e de produción 
cultural dos países 
onde se fala a lingua 
estranxeira, obtendo a 
información por 
diferentes medios, 
entre eles a biblioteca, 
internet e outras 
tecnoloxías da 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
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 B5.8. Funcións 
comunicativas:  

– Xestión de relacións 
sociais no ámbito persoal, 
público, educativo e 
profesional.  

– Descrición e apreciación de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, 
actividades, 
procedementos e 
procesos.  

– Narración de 
acontecementos pasados 
puntuais e habituais, 
descrición de estados e 
situacións presentes, e 
expresión de predicións e 
de sucesos futuros a curto, 
a medio e a longo prazo.  

– Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos 
de vista, consellos, 
advertencias e avisos.  

– Expresión da curiosidade, 
o coñecemento, a certeza, 
a confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo 
e a incredulidade.  

– Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición, a exención e a 
obxección.  

– Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o 
eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza, 
a confianza e a sorpresa, 
así como os seus 
contrarios.  

– Formulación de suxestións, 
desexos, condicións e 
hipóteses.  

– Establecemento e xestión 
da comunicación e 
organización do discurso.  

 B5.9. Léxico: 

– Recoñecemento e uso do 
léxico común e máis 
especializado relacionado 
con contidos educativos 
correspondentes e de 
interese nos ámbitos 
persoal, público, educativo 
e ocupacional, relativo á 
descrición de persoas e 

adaptándose 
adecuadamente ás 
características das 
persoas interlocutoras 
e da situación 
comunicativa na 
produción do texto 
oral e escrito. 

 B5.5. Amosar interese 
por establecer 
relacións entre a 
cultura propia e a 
cultura da lingua meta 
para cumprir o papel 
de intermediación 
cultural, e abordar con 
eficacia a resolución 
de malentendidos 
interculturais, 
esforzándose por 
superar comparacións 
ou xuízos 
estereotipados. 

 B5.6. Utilizar con 
razoable corrección 
as estruturas 
morfosintácticas, os 
patróns discursivos e 
os elementos de 
conexión e de 
cohesión de uso 
común co fin de que o 
discurso estea ben 
organizado e cumpra 
adecuadamente a 
función ou as funcións 
comunicativas. 

 B5.7. Coñecer e saber 
seleccionar e utilizar 
léxico oral e escrito 
común e máis 
especializado cando 
se conta con apoio 
visual ou contextual, 
relacionado cos 
propios intereses e as 
propias necesidades 
nos ámbitos persoal, 
público, educativo e 
ocupacional ou 
laboral, e expresións 
e modismos de uso 
habitual. 

 B5.8. Resumir ou 
parafrasear un texto 
para facelo intelixible 
a quen necesita esta 
mediación por 
descoñecemento ou 
coñecemento 
insuficiente da lingua 

información e da 
comunicación. 

 PLEB5.6. Produce 
textos orais e escritos 
en diferentes soportes 
suficientemente 
cohesivos, coherentes 
e adecuados ao 
propósito 
comunicativo. 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB5.7. Exprésase 
oralmente e por 
escrito, en diferentes 
soportes, con certa 
densidade léxica, 
evitando repeticións 
innecesarias co uso 
de sinónimos e 
palabras de 
significado próximo, e 
recoñece un léxico 
máis especializado se 
conta con apoio visual 
ou contextual. 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB5.8. Realiza 
actividades de 
mediación lingüística 
(reformula o sentido 
dun texto, oral ou 
escrito para facelo 
comprensible a 
persoas interlocutoras 
que descoñecen a 
lingua en que se 
produce, escribe o 
resumo dun debate 
oral ou un artigo lido 
noutra lingua, fai unha 
exposición oral a 
partir de notas, 
cambia de 
modalidade semiótica, 
como do texto ao 
esquema, etc.). 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 
dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB5.9. Participa en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensión de libros e 
películas, obras de 
teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias 

- 
Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- 
Conségueo 
con 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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obxectos, o tempo e o 
espazo, estados, eventos e 
acontecementos, 
actividades, 
procedementos e 
procesos; relacións 
persoais, sociais, 
educativas e profesionais; 
educación e estudo; 
traballo e emprendemento; 
bens e servizos; lingua e 
comunicación intercultural; 
ciencia e tecnoloxía; 
historia e cultura.  

– Recoñecemento e uso de 
expresións fixas frecuentes 
(locucións idiomáticas, 
esquemas fraseolóxicos 
como "Está libre esta 
cadeira?" ou "Podo...?", 
colocacións, frases feitas e 
léxico propio de temas 
relativos a feitos de 
actualidade. 

– Recoñecemento e uso de 
antónimos e sinónimos, e 
de procedementos de 
formación de palabras 
mediante recursos de 
derivación e de 
composición, e 
recoñecemento de "falsos 
amigos". 

meta. 

 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. 

linguas e relacionados 
cos elementos 
transversais, evita 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais, e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 

 
 

*Estruturas sintáctico-discursivas do inglés incluídas en Contrast for Bacharelato 1: 

 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (as well as); disxunción (either…or); 

oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as); finalidade 

(so that; in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); 

better than; the best); resultado/correlación (so; so that; the more…the better); 

condición (if; unless; in case ); estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions, promises, commands, wishes). 

 

- Relacións temporais (while; once (we have lived)). 

 

- Afirmación (affirmative sentences; tags; It seems that...). 

 

- Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a relief!; How + Adv. + Adj., e. g. 

How fragile!; exclamatory sentences and phrases, e. g. This filme is hilarious!). 

 

- Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way). 

 



- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags). 

 

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

Continuous; Past Perfect Simple and Continuous); presente (Present Simple and 

Continuous); futuro (Present Simple and Continuous + Adv.; will be -ing). 

 

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past 

Simple/Perfect; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a 

symbol); used to); incoativo ((be) set to); terminativo (finish -ing). 

 

- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (manage); 

posibilidade/probabilidade (possibly; probably); necesidade (want; take); obrigación 

(need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of -ing). 

 

- Expresión da existencia (e. g. there should/must be); a entidade 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns relative, reflexive/emphatic, 

one(s); determiners); a calidade (e. g. quite impressive; easy to carry). 

 

- Expresión da cantidade: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. 

Degree: e. g. terribly (shy); quite interesting). 

 

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

 

- Expresión do tempo (points (e. g. this time next week; for three days), divisions (e. g. 

semester), and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all the time; 

during the summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later 

(on); sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then/as); frequency (e. 

g. often; frequently; every weekend). 

 

- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. inmediately; upside down).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 



 

Como punto de partida tomamos en conta catro ámbitos de diversidade:  

 

. A capacidade para aprender  

 

Cada alumno/a ten o seu propio ritmo de aprendizaxe. Partimos da base de que todos 

son capaces de alcanzar un nivel mínimo, sempre que sigan un ritmo sostido de traballo, 

que pode ser diferente para cada un. Consideramos este aspecto tanto na investigación 

inicial coma en todo o desenvolvemento do curso, segundo se manifesta nas actividades 

do Student’s Book e do Workbook ao incluír un repaso continuo de estruturas e de 

vocabulario. Ambos os dous ofrecen tarefas con diferentes niveis de dificultade para 

poder integrar aos distintos tipos de alumnos/as. Por outra banda, o Teacher’s All-in-

One Pack inclúe amplas oportunidades de reforzo para os alumnos/as con capacidades 

menos desenvolvidas e á vez, material de ampliación para os de nivel máis avanzado.  

 

. A motivación para aprender  

 

A motivación do alumno/a para aprender é moi diversa, sobre todo cando se trata dun 

idioma, xa que depende moito do historial de éxito ou de fracaso que tivese ata ese 

momento. En moitas ocasións, a motivación está directamente condicionada polo 

ambiente e polo contexto no que os alumnos se desenvolven. 

 

Por iso, os temas incluídos neste curso abarcan o punto de vista do profesor/a a través 

de cuestionarios, pero tamén o propio punto de vista dos alumnos/as, para adaptalos ás 

súas idades, experiencias e contorno. Seleccionáronse temas que fan posible a 

implicación emocional dos alumnos/as. 

 

. Os estilos de aprendizaxe  

 

Ao longo dos últimos anos leváronse a cabo toda clase de análises sobre os diversos 

estilos de aprendizaxe á hora de estudar un idioma. Como é ben sabido, o alumno/a 

pode ser reflexivo ou impulsivo cando se enfronta ás súas tarefas escolares.  Por 

exemplo, á hora de ensinar as estruturas incluíronse táboas e exercicios para aprender e 

repasar a gramática punto por punto, e tamén unha ampla repetición e práctica en 

distintas situacións para aqueles alumnos/as que non usen tanto o estilo analítico cando 

aprenden.  

 

Pensando nos diferentes estilos e niveis de desenvolvemento das capacidades de 

aprendizaxe deseñáronse varios tipos de actividades que dan cabida aos distintos estilos 

de aprendizaxe,. Por iso, fomentamos a reflexión dos alumnos/as sobre a súa propia 

aprendizaxe, para que sexan conscientes do seu progreso e tamén aprendan de xeito 

máis efectivo; isto implica unha maior motivación e responsabilidade por parte do 

alumnado.  

 

 Ademais, no Workbook hai diversos tipos de reforzo individualizado: táboas, 

encrucillados e exercicios para os alumnos/as máis analíticos, e moita e variada práctica 

para os máis impulsivos.  

 

 

. Os intereses dos alumnos/as  



 

Está comprobado que os intereses dos alumnos/as se diversifican moito máis en 

Bacharelato. O seu interese por aprender un idioma varía moito dependendo da súa 

motivación e/ou necesidade de facelo. Por iso trataremos unha gran variedade de temas, 

intentando que sexan de interese para a maioría.  

 

Ademais, fíxose unha selección de funcións co fin de que as poidan poñer en práctica 

nun futuro próximo, tales como as necesarias para responder un test de cultura xeral, 

manter conversacións informais entre a mocidade, escribir correos electrónicos, 

entender a xente da súa idade doutros países, etc.  

 

7. AVALIACIÓN E PROMOCIÓN 

  

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o éxito 

dos obxectivos da etapa, nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de 

materias troncais e específicas, serán os criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe avaliables que figuran nos cadros incluídos no punto 5 desta programación, 

de acordo co real decreto 1105/2014. 

 

A avaliación será: 

 

- Continua, xa que cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o adecuado, 

estabeleceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera 

momento do curso, axiña que se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a 

adquisición das competencias imprescindíbles para continuar o proceso educativo. 

 

- Formativa, polo que será un instrumento para a mellora, tanto dos procesos de ensino 

coma dos procesos de aprendizaxe. 

 

 Procedemento de avaliación 

Observación directa e sistemática. 

Análisis de tarefas e producción dos estudantes. 

Intercambios e preguntas orales. 

Probas específicas. 

Puntuación: 

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 se 

especifica a continuación. 

25% Writing 

15% Reading 

10% Speaking 

10% Listening 

40 % Grammar and Vocabulary    

 

O alumno ou alumna deberá obter en cada apartado un mínimo de un 3.5 



 

 sobre una puntuación de 10, aplicándose logo os porcentaxes sinalados mais arriba. 

A nota mínima para aprobar será dun cinco. Asimesmo, se terá en conta o traballo 

diario, e o progreso no aprendizaxe do alumno.  

 

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. 

 

Será esencial e determinante o perfecto coñecemento da conxugación dos verbos 

irregulares 

 

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 . 

 

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.  

 

Tendo en conta que é o primeiro curso de bacharelato esixiráselles corrección crecente 

no uso do vocabulario, na pronunciación, e no uso das estructuras básicas, así como 

unha presentación axeitada tanto nos traballos diarios como nos exames. Valoraráse 

non só a corrección gramatical, léxica e fonolóxica, senón os contidos tanto nos 

traballos escritos como nos orais, e a progresión ou non progresión no coñecemento da 

lingua. 

 O libro de lectura é  “ Jane Eyre” ,Burlington Books 1º BACH 

 

TEMPORALIZACIÓN: Distribución de unidades o longo do curso 

 

Primeira avaliación :unidades 1, 2, 3 

Segunda avaliación: unidades 4, 5, 6 

Terceira avaliación: unidades 7, 8, 9 

 

RECUPERACIÓN DE PENDENTES E REFORZOS 

 

Neste curso non hai pendentes. En canto os reforzos, daráselles traballo individualizado 

o longo do curso. 

 



Os alumnos pendientes farán dous probas, unha  a finales de xaneiro (que abarca da unidade 1 
a 5) e outra a finales de marzo (que abarca da unidade 6 a 9) seguindo os criterios de 
calificación de setembro. Aqueles alumnos que non aprobasen a materia farán unha proba global 
en maio  na data fixada  polo xefe de estudos.  

 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

 

 Visualización de películas ou vídeos en inglés con  diferente  temática. 

 

 Viaxe didáctico en colaboración con outros departamentos. 

 

 Intercambio con nenos dun pais de fala inglesa. 

 

 Conferencias ou charlas pedagógicas. 

 

 Lectura de libros. 

 

 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 onde  se fala únicamente 

inglés. 

 

 

9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

 

O departamento de inglés conta co seguinte material de apoio: 

 

 Diccionarios bilingües, monolingües, pictóricos, e técnicos. 

 Gramáticas e fonéticas. 

 Libros de exercicios variados de todolos niveis. 

 Libros de lecturas graduadas. 

 Películas, e outro material sonoro (cassetes, CDs) 

 Antena paarabólica. 

 Reproductores de CDs, e cassetes. 

 Material real: folletos, mapas, guías, revistas e periódicos. 

 Un ordenador portátil e outro fixo. 

 Canóns en todalas aulas. 

 Un aula de ordenadores para usar una vez a semana. 

 Ordenadores en todas las aulas con acceso a outro material do libro de texto 

online, e a outros materias de reforzó e expansión de coñecementos. 

 



10. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E OS PROCESOS DE MELLORA. 

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. 

 

11. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

READING AND WRITING 

 

 O alumno/a deberá ler con corrección as lecturas do libro, o libro de lectura, 

e outros materiais de apoio que leve a profesora procurando darlle o acento, 

ritmo e entoación precisa.  

 Deberá establecer diferenzas entre palabras con son igual ou parecido son e 

diferente grafías e significado. 

 Leerá a primeira oración de cada parágrafo para atopar a idea central. 

 Identificará a finalidade do texto (informar, entreter, etc.) 

 Atopará información xeral (skimming) e específica (scanning). 



 Deducirá o significado das palabras polo contexto. 

 Identificacará as palabras clave nun texto. 

 Comprenderá as referencias pronominais e adverbiais e inferencia de 

significados non explícitos. 

 Comprensión escrita: predicirá o contido do texto a partir do título, subtítulo e 

ilustracións, e deducirá a idea xeral dun texto. 

 Escribirá a dictado procurando facelo correctamente. 

 Escribirá textos con complexidade crecente e con diferente intencionalidade. 

Neste curso esíxese corrección gramatical e lingüistica. En xeral escribirá sobre:   

o seu currículo, o seu entorno, e a ciencia en xeral, o futuro, o pasado, o 

presente, as relacións culturais entre os diferentes países, o mundo da 

informática, da prensa, radio, televisión, o consumo, os medios de 

transporte, os inventos, unha historia real ou ficticia etc.  

 Describirá unha persoa e un lugar real ou ficticio.  

 Un ensaio de opinión 

 Un ensaio discutindo un punto ou datos 

 Un texto narrativo amosando conformidade e disconformidade e dando datos 

precisos. 

 Un resumo. 

 Un e-mail.  

 Unha reportaxe. 

 Sobre una película. 

 Producirá folletos informativos con diferente intencionalidade 

 Unha carta formal e informal. 

 Unha carta pedindo traballo, datos ou información.     

 Unha narración de diversa temática.     

 Unha biografía. 

 Un diálogo 

 Instruccións e recollida de datos específicos. 

 

 SPEAKING 

 

 Falar sobre o que nos gusta ou non 

 Describir fotos, debuxos, e planos  

 Pedir billetes o información. 

 Facer suxerencias 

 Pedir axuda 

 Ofrecer axuda 

 Dar e pedir consello 

 Invitar a alguén a algo 

 Amosar sorpresa e descrédito 

 Pedir permiso e responder a peticións 

 Falar sobre sobre experiencias e situacións relacionadas coa idade das persoas e 

cos diferentes      



 estadios na vida da xente. 

 Falar sobre experiencias e situacións relacionadas coa roupa e coa  

 industria da moda da moda. 

 Falar sobre o carácter e a personalidade. 

 Falar sobre experiencias relacionadas coas viaxes. 

 Falar sobre experiencias relacionadas coa educación. 

 Falar sobre experiencias relacionadas coa televisión e como esta afecta á  nosa 

vida. 

 Falar sobre experiencias relacionadas cos problemas do mundo e como afectan á 

nosa vida. 

 Intercambiar saúdos. 

 Describir un lugar, un debuxo, un cuadro e comparalos con outros. 

 Manter unha conversa nun  restaurante, pedir ou rechazar algo. 

 Contar un feito pasado. 

 Falar sobre algunha persoaxe coñecida ou ficticia. 

 Preguntar ou contestar con corrección sobre a situación dun lugar. 

 Ter capacidade para manter unha conversa nunha axencia de viaxes. 

 Falar sobre as ventaxas ou desventaxas de algo.   

 Ser capaz de mantener unha conversa por teléfono (formal e  informal) 

 Contar unha historia. 

 Falar sobre a saúde.  

 Expresar unha opinión sobre algo. 

 Reclamar ou disculparse por algo. 

 Especular sobre algo pasado, presente, ou futuro. 

 Manter unha conversa nunha  tenda ou supermercado (pedir algo, decir  

 canto vale etc) 

 Falar sobre o deporte e o lecer 

 Facer plans.  

 Amosar acordó ou desacordo. 

 Entrevistar a alguén. 

 

       GRAMMAR 

 

 Review all tenses 

 Review/ new irregular verbs 

 Review spelling regular verbs 

 Present Simple versus present continuous  

 -Past simple versus past continuous  

 Be used to / get used to / used to /would 

 -Perfect tenses: Present perfect simple & present perfect continuous 

 Past tense versus present perfect 

 Past tense versus past perfect 

 Present perfect versus past perfect  

 Future: Will & be going to. 



 Future simple versus future continuous and be going to 

 Modal verbs    

 Modal verbs in the past. 

 Infinitives and gerunds 

 Phrasal verbs  

 Conditionals (all types) 

 Passive voice.  

 Have / get causative 

 Reporting verbs 

 Reported speech: Statements, commands, questions, offers, suggestions. 

 Relative clauses: defining and non defining 

 Expressing purpose  

 Expressing quantity (too many, a lot of, a few, some etc) 

 Question tags 

 Word formation:  Compound nouns, compound adjectives, nouns formed from 

adjectives   

 and verbs, adjectives formed from verbs, negative prefixes, and word order 

 Countable / uncountable nouns. Singular and plural nouns. Special cases 

 Quantifiers and partitives.  

 Comparisons 

 Superlatives 

 Order of adjectives 

 Connectors 

 Adverbs: Frequency, place, manner, and degree. 

 Adverbials of time, and place.  

 Prepositions: time, place, and movement. 

 Dependent prepositions 

 Still / Yet / Already / Just / For / Since 

 Prefixes and suffixes 

 

 

  VOCABULARY 

 

          Traballaráse e vocabulario a través dos nove temas do libro, completando ou 

engandindo vocabulario adicional, si se considera necesario. 

          O/A alumno/a deberá empregalo correctamente no seu contexto tanto na 

expresión oral como na escrita. Esto faráse cubrindo ocos, substituir por un sinónimo ou 

antónimo, pola mesma categoría gramatical, engadir a palabra ou palabras correctas, 

adiviñar polo contexto, facer frases con palabras, phrasal verbs, idioms ou proverbios 

dados, distinguir entre falsos amigos etc.  

 

Tema 1: Adventure Travel. 

 Topic vocabulary 1: travel, geographical nouns and adjectives to describe 

places.   



 Topic vocabulary 2. Phrasal verbs relacionados coas viaxes: watch out, take off, 

give up, run out of, set off 

 Vocabulary. Word building. Describing scenes. Order of adjectives. Adjective + 

preposition. Gerunds and infinitives  

 

Tema 2: To the Rescue 

 Aplicación do vocabulario do texto, na sección Words from the Text.  

 Diferenza entre os adxectivos con terminacións ed e ing.  

 Vocabulario relacionado con situacións de urxencia na sección Topic 

Vocabulary  

 Palabras que se confunden con facilidade na sección Contrast.  

 Vocabulary  Builder: técnicas para ampliar vocabulario; used to / would.  

 

Tema 3: A robotic World 

 

 Aplicación do vocabulario do texto, na sección Words from theText.  

 Sufixos para formar adxectivos.  

 Palabras que se confunden con facilidade na sección Contrast.  

 Vocabulario relacionado coa tecnoloxía na sección Topic Vocabulary  

 Vocabulary  Builder: técnicas para ampliar vocabulario; be used to / get used 

to.  

Tema 4: Between us 

 

 Aplicación do vocabulario do texto, na sección Words from the Text.  

 Sufixos para formar substantivos.  

 Palabras que se confunden con facilidade na sección Contrast.  

 Vocabulario relacionado coas relacións persoais e as descricións na sección 

Topic Vocabulary  

 Vocabulary  Builder: técnicas para ampliar vocabulario; os adxectivos 

compostos.  

Tema 5. What’s It Worth? 

 

 Aplicación do vocabulario do texto, na sección Words from the Text.  

 Collocations con verbos.  

 Vocabulario relacionado cos hábitos de consumo e as compras na sección Topic 

Vocabulary  

 Palabras que se confunden con facilidade na sección Contrast.  

 Vocabulary  Builder: técnicas para ampliar vocabulario; verbos + preposición.  

 

Tema 6. Behind the Scenes 

 Aplicación do vocabulario do texto, na sección Words from the Text.  

 Uso de prefixos para a formación de palabras con significado oposto.  



 Vocabulario relacionado co cine, na sección Topic Vocabulary  

 Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast.  

 Vocabulary  Builder: técnicas para ampliar vocabulario; substantivos + 

preposición.  

 

Tema 7: Out in the Cold 

 Aplicación do vocabulario do texto, na sección Words from the Text.  

 Palabras que se confunden con facilidade na sección Contrast.  

 Uso de sufixos para a formación de adxectivos.  

 Vocabulario relacionado cos problemas sociais e a súa solución, na sección 

Topic Vocabulary  

 Vocabulary  Builder: técnicas para ampliar vocabulario; palabras que se 

confunden con facilidade.  

 

Tema 8. Everybody’s Business? 

  Aplicación do vocabulario do texto, na sección Words from the Text.  

 Phrasal Verbs.  

 Vocabulario relacionado coas redes sociais e co mundo das comunicacións, na 

sección Topic Vocabulary  

 Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast.  

 Vocabulary  Builder: técnicas para ampliar vocabulario; adxectivos + 

preposición.  

Tema 9. Cultural Contrast 

  Aplicación do vocabulario do texto, na sección Words from the Text.  

 Collocations con substantivos.  

 Vocabulario relacionado cos costumes doutras culturas e coas distintas formas 

de vida na sección Topic Vocabulary  

 Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast.  

 Vocabulary  Builder: técnicas para ampliar vocabulario; want + infinitivo e 

want + obxecto +  infinitivo.  

12. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

 Os elementos transversais que se desenvolverán a continuación aprécianse de maneira 

integrada nos textos, ilustracións e actividades que veremos o longo do curso (ver a 

secuencia das unidades e as rúbricas de avaliación por estándares de aprendizaxe). 

 

 Na Ensinanza Secundaria Obrigatoria e no Bacharelato, sen prexuízo do seu 

tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa, 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. 

 



 As Administracións educativas promoverán 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. As Administracións educativas 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. 

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 de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato 

incorporarán 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. As Administracións educativas 

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. 

 

 As Administracións educativas adoptarán medidas para que a actividade 

física e a dieta equilibrada formen parte do comportamento xuvenil. Para 

estes efectos, as devanditas Administracións promoverán a práctica diaria de 

deporte e exercicio físico por parte dos alumnos e alumnas durante a xornada 

escolar, nos termos e condicións que, seguindo as recomendacións dos 

organismos competentes, garantan un desenvolvemento adecuado para 

favorecer unha vida activa, saudábel e autónoma. O deseño, coordinación e 

supervisión das medidas que para estes efectos se adopten no centro 

educativo serán asumidos polo profesorado con cualificación ou 

especialización adecuada nestes ámbitos. 

 

 No ámbito da educación e a seguridade vial, as Administracións educativas 

incorporarán elementos curriculares e 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. 

 

 

 


