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Seguindo as Instruccións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 
académico 2019-2020, procédese á revisión do currículo e a programación didáctica aprobada e 
presentada a principio deste curso académico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS.

Debido ás características desta materia, cun ensino cíclico e acumulativo, que implica un constante 
uso, revisión e inclusión transversal de moitas competencias básicas e estándares de aprendizaxe, 
pensamos que nestas cirscunstancias excepcionais que estamos a vivir, o que procede revisar son os 
contidos léxicos e sintácticos que non tivemos ocasión de dar na 3ª avaliación, máis que os 
estándares e competencias, que son imprencindibles dende o primeiro momento para desenvolver as
distintas actividades e tarefas dende a primeira avaliación. Mesmo pensamos que neste periodo de 
clases non presenciais, ademáis de ser un reto para todos, reforzáronse algunhas competencias 
como: 

COMPETENCIA DIGITAL
•Usa as tecnologías da información e a comunicación de forma autónoma para buscar información.
•Usa as tecnologías da información e a comunicación de forma autónoma para mellorar nos seus 
coñecementos da materia.
•Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma autónoma para establecer relacións 
persoais orais e escritas, mostrando interés polo seu uso.

APRENDER A APRENDER
•Utiliza estratexias para progresar na aprendizaxe e.g. autoevaluación, auto-corrección
•Valora a capacidade de interactuar oralmente e por escrito como medio eficaz na ampliación dos 
seus horizontes  lingüísticos e culturais.
•Utiliza estratexias de comunicación das linguas que coñece para superar as dificultades que xorden
habitualmente na comunicación.

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITU EMPRENDEDOR
•Participa en conversacións e simulaciones breves con diversos fins comunicativos.
•Utiliza diferentes estratexias para progresar na aprendizaxe. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
•Elabora  documentos empregando recursos verbales e gráficos.
•Resolve crucigramas, puzles ou sopas de letras.
•Valora as condicións da súa contorna e contrástaas co que aprende do da lingua estranxeira.

COMPETENCIAS SOCIAIS  E CÍVICAS
•Socializa e participa en actividades grupales na lingua estranxeira.
•Comprende e valora o traballo cooperativo.

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS
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•Valora a lingua estranxeira como medio para comunicarse e acceder a informacións e culturas 
novas.

Polo tanto é na competencia na comunicación lingüística onde é necesario a revisión e 
modificación, así como unha maior concreción para o desenvolvemento do terceiro trimestre.

A materia de Primeira Lingua Estranxeira está organizada en cinco bloques que se corresponden 
coas actividades de lingua que, tal como as define o MCER supoñen o exercicio da compentencia 
lingüística comunicativa dentro dun ámbito específico para procesar (en forma de comprensión ou 
expresión) un ou máis textos co fin de realizar unha tarefa: 

1. Comprensión de textos orais.
2. Produción de textos orais: expresión e interacción.
3. Comprensión de textos escritos.
4. Produción de textos escritos: expresión e interacción.
5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. Para a súa realización, estas

actividades requiren a competencia comunicativa, polo que se inclúe un quinto bloque no 
que se recollen os elementos que abrangue a competencia comunicativa (lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos), así como as experiencias lingüísticas noutras linguas. 
Todos estes elementos do quinto bloque relaciónanse entre si e interactúan na realización 
das actividades lingüísticas comunicativas de comprensión, produción e interacción. Isto 
supón que, para cada tarefa comunicativa descrita nos estándares, cumprirá incorporarse o 
conxunto dos contidos recollidos no quinto bloque para a realización do bloque de 
actividade lingüística que corresponda. Da mesma maneira, para avaliar o grao de 
adquisición de cada estándar de aprendizaxe dunha determinada actividade de lingua, 
deberán aplicarse todos os criterios de avaliación recollidos e descritos para a actividade 
correspondente, así como aqueles do quinto bloque que correspondan.

A continuación detállanse os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe imprescinbles do 
conxunto dos bloques para o desenvolvemento do terceiro trimestre, quedando anulada a produción 
de textos orais, xa que é casí imposible o seu desenvolvemento e seguimento  dentro dunha 
situación de clases non presenciais. Con todo, estos criterios sí foron avaliados na primeira e 
segunda avaliación e polo tanto están incluidos nos resultados das mesmas.
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: INGLÉS 1º ESO
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión 
do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto: anticipación do contido 
xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais 
e uso dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, 
con que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do 
significado baseadas no contexto.

PLEB1.1. Comprende  con frecuencia frases e expresións habituais 
relacionadas con necesidades inmediatas e temas cos que se estea 
moi familiarizado/a, sempre que se fale de xeito pausado e ben 
articulado. 

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

PLEB1.2. Capta case sempre os puntos principais e os detalles 
salientables de instrucións, preguntas, explicacións, diálogos e outras 
mensaxes orais sinxelas articuladas con claridade e pausadamente, 
relacionadas coas actividades de aula e con áreas de prioridade 
inmediata 

▪ B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis 
salientables en conversas sinxelas, reais ou simuladas, que se refiran a
necesidades prácticas ou materiais, gustos ou sensacións físicas moi 
básicas, expresadas pausadamente e con boa articulación, e que se 
poidan escoitar de novo ou solicitar que se repita ou se reformule o 
dito.

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha 
conversa informal entre duas persoas que ten lugar na súa presenza, 
ou procedente dunha gravación pedagóxica cando o tema lle resulta 
coñecido e o discurso estea articulado con claridade, a velocidade 
baixa. 

B1.6. Comprender o sentido xeral e a información esencial predicible 
de textos audiovisuais sinxelos, articulados pausadamente e con 
claridade, e con apoio de imaxes moi redundantes 

PLEB1.6 Identifica a información esencial do tema e da situación de 
comunicación de gravacións auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre
asuntos cotiáns ou do seu interese, articuladas pausadamente e con 
claridade, e cando as imaxes axuden á comprensión e se poida 
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escoitar máis dunha vez. 

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

PLEB3.1. Comprende con frecuencia, con axuda da imaxe, instrucións 
sinxelas e básicas de funcionamento e manexo de aparellos 
electrónicos ou de máquinas de uso común e coñecidos, e segue 
instrucións básicas e predicibles para a realización de actividades e 
normas de seguridade (por exemplo, nun centro docente, un lugar 
público ou unha zona de lecer). 

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

PLEB3.4. Atopa a información que necesita para a realizacióndunha 
tarefa en narracións breves moi sinxelas enlingua estándar, e en guías 
de lecer, diccionarios, catálogos, etc. 

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

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

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

PLEB3.6 Comprende con  certa fluidez textos adaptados (por exemplo, 
en lecturas para a xente nova) de historias de ficción. 

▪ B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves e de estrutura simple (por exemplo, copiando formatos, 
fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de texto, 
identificando as ideas pertinentes e necesarias, pondo una idea 
principal en cada parágrafo, etc.).

PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes (por exemplo, posts e chats en 
redes sociais), en situacións reais ou simuladas, nas que dá e solicita 
breve información sobre citas, preferencias e sentimentos, 
relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu 
interese 
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▪  B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, 
sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese 
persoal, nun rexistro estándar ou informal, utilizando adecuadamente 
os recursos máis básicos de cohesión e de coherencia, e as 
convencións ortográficas básicas e os signos de puntuación máis 
comúns, cun control razoable de expresións e estruturas básicas e 
sinxelas, e un léxico de uso frecuente para a súa idade e o seu nivel 
escolar. Tomar notas e escribir mensaxes moi breves e sinxelas a partir
dunha información moi sinxela e predicible.

PLEB4.2. Elabora textos comprensibles moi breves nos que expón, por 
exemplo, unha enumeración de actividades ou tarefas moi habituais, 
listas de compras, traxecto habitual etc.; e textos que expresen 
sentimentos básicos de gusto, desgusto, aceptación, negación, etc. 

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

PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte 
impreso e dixital, en situacións de comunicación reais ou simuladas, 
relacionados con actividades e situacións da vida cotiá, do seu 
interese persoal ou sobre temas de actualidade de especial relevancia 
e comprensibles para a súa idade, respectando as convencións e as 
normas de cortesía, e a etiqueta se utiliza as redes sociais. 

▪B4.6 Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención ás 
marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 
minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte impreso e dixital. 

PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte
impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas
e os signos de puntuación. 

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

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

▪B5.8 Comprender e utilizar un repertorio léxico oral básico suficiente 
para comunicar información, contidos elementais doutras materias do 

PLB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para compender e elaborar textos sinxelos propios do seu 
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currículo e opinións breves, simples e directas ensituacións habituais e
cotiás propias da súa idade e do seu nivel escolar.

nivel educativo.
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  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: INGLÉS 2º ESO
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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

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

▪  B1.2. Identificar a información esencial, os puntos principais e os 
detalles máis salientables en textos orais breves e ben estruturados, 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a 
velocidade lenta, nun rexistro estándar, e que versen sobre asuntos 
cotiáns en situacións habituais ou sobre temas xerais ou do propio 
campo de interese nos ámbitos persoal, público e educativo, sempre 
que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida 
volver escoitar o dito.

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

▪ B1.3. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis relevantes 
en conversas cotiás, reais ou simuladas, que se refiran a necesidades 
prácticas ou materiais, sentimentos ou sensacións físicas básicas, 
expresadas con certa naturalidade e boa articulación, se pode 
escoitalas de novo ou solicitar que se repita ou se reformule o dito 

PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e 
información relevante en presentacións sobre temas educativos que 
estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou do seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha profesión). 

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

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

▪ B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e 
os detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, breves, sinxelos e ben estruturados, escritos nun 
rexistro informal ou estándar, que traten asuntos cotiáns, temas 
coñecidos e previsibles de interese ou relevantes para os propios 
estudos, e que conteñan estruturas e un léxico básicos de uso común 
e habitual.

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

▪ B3.4. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e 
contextualizados, en situacións de comunicación significativas para a 
súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda de elementos textuais e non
textuais, sobre temas variados e outros relacionados con outras 
materias do currículo.

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

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

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

▪ B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves e de estrutura simple, por exemplo copiando formatos, 
fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de texto, 
identificando as ideas pertinentes e necesarias, ou pondo una idea 
principal en cada parágrafo.

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

▪ B4.2. Escribir en papel ou en soporte electrónico textos breves, 
sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese 
persoal, nun rexistro estándar ou informal, utilizando adecuadamente 

PLB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais 
no ámbito educativo, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, 
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os recursos básicos de cohesión e de coherencia, e as convencións 
ortográficas básicas, os signos de puntuación máis comúns, cun 
control razoable de expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso 
frecuente para a súa idade e o seu nivel escolar; así como as 
convencións ortográficas máis habituais na redacción de textos en 
soporte electrónico.

obxectos e lugares. 

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

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

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

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

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

PLEB5.1. Escribe cun dominio ortográfico suficiente para facer 
comprensible os textos, sen cometer erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas máis relevantes. 

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

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

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

PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando 
adecuadamente as estruturas morfosintácticas básicas para realizar as
funcións comunicativas propias do seu nivel, e estratexias de 
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patróns discursivos igualmente básicos de uso máis frecuente comunicación e de redundancia do significado (imaxes e elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e partextuais 

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

PLEB5.7 Coñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos sinxelos propios do seu 
nivel educativo. 
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 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: INGLÉS 3º ESO
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Unidade 5: 1.Comprender, memorizar e usar correctamente
vocabulario relacionado con make and do.

2. Comprender,contrastar e usar correctamente estruturas
gramaticais relacionadas co present perfect e ever, for e since.

3. Escribir un artigo dunha revista.  

. É capaz de comprender, memorizar e usar correctamente o
vocabulario traballado na Unidade 5.

. Comprende e utiliza correctamente as estruturas gramaticais
relacionadas co present perfect e ever, for e since.

. Foi quen de escribir e presentar de xeito apropiado un artigo
para unha revista.

Unidade 6: 1. Comprender, memorizar e usar correctamente
vocabulario relacionado coa viaxe e adxectivos extremos.

2. Comprender, contrastar e usar correctamente estruturas
gramaticais relacionadas co presente prefecto, o pasado simple

e os cuantificadores.
3. Facer e responder preguntas sobre viaxes.

4. Usar a linguaxe apropiada cando describen unha viaxe.

. É capaz de comprender, memorizar e usar correctamente
vocabulario relacionado coas viaxes e adxectivos extremos.

. Comprende, contrasta  e emprega correctamente as estruturas
gramaticais traballadas e os cuantificadores.

. É capaz de elaborar unha enquisa sobre as viaxes.
. Foi quen de facer unha entrevista a alguén que realizara unha

viaxe
Unidade 7: 1. Identificar as ideas principais dun texto sobre o

cinema.
2. Revisar e usar correctamente estruturas gramaticais

relacionadas co futuro e o first conditional.
3. Identificar información específica nun listening sobre

películas.
4. Facer un resumo contando a súa película favorita.

. É capaz de identificar as ideas principais dun texto sobre o
cinema

. É quen de usar correctamente as  estruturas gramaticais
traballadas na Unidade 7.

. Identifica información sobre películas a partir dun listening.
. É quen de presentar un resumo sobre a súa película favorita.
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  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: INGLÉS 4º ESO
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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

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

▪  B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis relevantes en textos orais breves ou de 
lonxitude media, claramente estruturados, e transmitidos de viva voz 
ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media, nun 
rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de aspectos concretos
ou abstractos de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións 
correntes ou menos habituais, ou sobre os propios intereses nos 
ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, sempre 
que exista apoio visual e as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe, e que se poida volver escoitar o dito.

PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais e 
información relevante en presentacións ou charlas ben estruturadas e 
de exposición clara sobre temas coñecidos ou do seu interese 
relacionados co ámbito educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre 
un tema educativo ou de divulgación científica, ou unha charla sobre a
formación profesional noutros países). 

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

PLEB1.3. Identifica a idea principal e aspectos significativos de noticias
de televisión claramente articuladas cando hai apoio visual que 
complementa o discurso, así como o esencial de anuncios publicitarios,
series e películas ben estruturados e articulados con claridade, nunha 
variedade estándar da lingua, e cando as imaxes facilitan a 
comprensión. PLEB1.6. Entende o que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en bancos, tendas, hoteis,
restaurantes, transportes, centros docente e lugares de traballo) ou 
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menos habituais (por exemplo, nunha farmacia, un hospital, nunha 
comisaría ou nun organismo público), se pode pedir confirmación 
dalgúns detalles. 

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

PLEB3.1. Nas actividades de lectura da aula, explica como sabe inferir 
significados a partir do seu coñecemento do mundo, do coñecemento 
doutros idiomas, do contexto lingüístico, dos apoios visuais (imaxes, 
tipografía, deseño, etc.), así como das características do medio en que
aparece impresa a información (carteis, folletos, revistas, xornais, 
páxinas web, etc.). 

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

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

▪ B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e 
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, breves ou de lonxitude media e ben estruturados, 
escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten asuntos 
cotiáns ou menos habituais, de temas de interese ou salientables para 
os propios estudos, a ocupación ou o traballo, e que conteñan 
estruturas e un léxico de uso común, de carácter tanto xeral como 
máis específico.

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

▪B3.4. Comprender a intención de comunicación, fórmulas de saúdo, 
despedida e outras convencións básicas de correspondencia de 
carácter persoal e formal, sempre que non conteña expresións 
idiomáticas, e poder reaccionar de xeito adecuado a tarxetas postais, 

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

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

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

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

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

▪  B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou 
de lonxitude media, coherentes e de estrutura clara, sobre temas de 
interese persoal, ou asuntos cotiáns ou menos habituais, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os recursos de 
cohesión, as convencións ortográficas e os signos de puntuación máis 
comúns, e amosando un control razoable de expresións e estruturas, e
un léxico de uso frecuente, de carácter tanto xeral como máis 
específico dentro da propia área de especialización ou de interese.

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

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

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

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

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

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

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

▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as principais convencións de formato, 
tipográficas, ortográficas e de puntuación, e de uso de maiúsculas e 
minúsculas, así como abreviaturas e símbolos de uso común e máis 
específico; e saber manexar os recursos básicos de procesamento de 
textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que se producen 
en formato electrónico, e adaptarse ás convencións comúns de 
escritura de textos en internet (por exemplo, abreviacións ou outros en
chats).

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

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

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

▪ B5.8. Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto léxico oral e 
escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou 

PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado, o 
que implica, entre outros, o emprego de sinónimos de uso máis 
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relacionados cos propios intereses, os estudos e as ocupacións, así 
como  un repertorio limitado de expresións e modismos de uso 
frecuente, cando o contexto ou o apoio visual facilitan a comprensión.

frecuente e de palabras de significación próxima para evitar a 
repetición léxica 
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Contidos léxicos e sintáctico-discursivos mínimos

1º ESO

• Contidos léxicos • Contidos sintáctico discursivos

.Repaso das horas

.Presentacións

.Obxectos de clase

.Cores

.Números

.Países e nacionalidades: France, French, etc.

.Palabras sobre a familia: mother, father, etc.

.Linguaxe funcional  

.Dar información persoal

.Partes do corpo: arm, ear, etc.

.Adxectivos de descrición física: blue, dark, etc.

.Linguaxe funcional  

.Dar instruciónsComida: apple, bread, etc.

.Actividades de ocio: read comics, meet my friends, 
etc.
.Linguaxe funcional  
.Pedir comida

.Lugares da cidade: chemist, church, etc.

Expresión do tempo (e. g. five to (ten))

O verbo To be : Afirmación; Interrogación ; Wh- questions and yes/no questions); Negación 
(negative sentences with not,) e respostas breves

Expresión da entidade (count; determiners)

Pronomes suxeito: I, you, she, etc.

Expresión da cantidade (singular/ plural)

Expresión da posesión:

- have got; (afirmativa, negativa e interragativa.Respostas  breves)

-Adxectivos posesivos: my, your, her, etc.; 's / s' como posesivos

Expresións de relacións lóxicas  (and, too, also)

Expresión do aspecto puntual: o presente simple: afirmativa, negativa, interrogativa e 
respostas breves

love, hate , (don ' t) like + -ing

A expresión da entidade: Pronomes suxeito e obxecto

Expresión da entidade (count/uncount) e a cantidade (singular/plural)

Expresión da oposición: but

Expresión da existencia: there is / are: afirmativa e negativa
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.Elementos da paisaxe: beach, forest, etc.

.Deportes: catch, dance, etc.

.play, do, go + un deporteAdxectivos para expresar 
opinións: amazing, boring, etc.
.

.Linguaxe funcional  
.Facer suxestións

.Materias: art and design, drama, etc.

.Comprar unha entrada

.Facer plans

.Pedir e dar información

.

there is / are: preguntas e respostas breves

Expresión do espazo: Preposicións de lugar: in, behind, etc.

Expresión da cantidade: a, an, some, any

Expresións de relacións lócicas: conxunción also

Expresión do aspecto habitual; (presente simple+ Adverbios de frecuencia:) afirmativa, 
negativa, interrogativa e respostas breves

Expresións de relacións lócicas: conxunción  because

Expresión do tempo : Present continuous: afirmativa e negativa,: preguntas e respostas 
breves 

.Comparar o present simple e o p. continuous  (Material de ampliación)

.Expresións de relación lóxicas para expresar resultaods: so

Expresión da secuencia (first, then , in the end)

2º ESO

Contidos léxicos Contidos sintáctico-discursivos

Ropa:  boots, coat, dress...
Familia: aunt, brother, cousin...
Tipos de películas: action, adventure, comedy...
Programas de TV:  cartoon, chat show, drama...
Supervivencia: camp, climb, fish...
Desastres naturais: earthquake, flood, ...
Sentimentos: angry, bored, jealous...
Verbos relacionados con descubrimentos: arrive, discover, explore...

possessive ‘s/s’ John’s coat is black.
Be /have got . I’m from Liverpool. I have got a brother.
Present simple I like thrillers.
there is / there are There’s a cinema in our town.
Question words What is your brother’s name?When, how often,...
Adverbs of frequency We hardly ever use a computer.
Present continuous He’s swimming in the river.
Present continuous for future arrangements 
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Adxectivos de personalidade : brave, cheerful, lazy...
Verbos de movemento: carry, follow, pull...
Diñeiro: buy, earn, sell...
Tecnoloxía:  keyboard, laptop, screen...
Oficios e profesións: teacher, vet, ...
Acontecementos na vida: be born, get married, leave school...
Instrumentos musicais drums, flute, keyboards...
Lugares que visitar: art gallery, castle, market.

I’m playing tennis tomorrow afternoon.
Past simple The Persians cooked the first biscuits.
be: past simple They weren’t from the USA.
Past continuous Were you celebrating the wedding?
when / while We were sitting when we saw the snake.
Comparatives and superlatives It is the best mobile phone in the shop.
some, any There are some webcams.
much / many / a lot of There aren’t many computers.
be going to future : Are you going to donate money?
must / mustn’t You mustn’t move the victim.
Habilidade e permiso: can
.
.Linguaxe funcional
. Falar sobre as cousas que nos gustan e as que non.
. Facer plans

3º ESO

Contidos léxicos Contidos sintáctico-discursivos

 Relacións familiares 
 paises e nacionalidades
 asignaturas
 A roupa 
 Lugares
 Viaxes
 Actividades rutinarias e de tempo libre 
 Adxectivos para describir ás persoas
 Verbos para narrar accións, procesos

 There is/are
 Have (got)
 like/love/hate + V-ing
 Be keen on/ interested in + V-ing 
 Pronomes interrogativos: who, what, where, when. how, why 
 Adxectivos posesivos e xenitivo saxón 
 Preposicións de lugar : next to, opposite, in front of, on, across,

from, to, in , into, between 
 Conectores: Then, after that, next, later , when, before, after, as
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 Verbos irregulares
 Verbos de acción e preposicións 
 Adxectivos rematados en -ed / -ing
 Expresións temporais presente, pasado e futuro
 Adxectivos cualificativos 
 Os participios pasados irregulares máis comúns 
 Actividades para recadar diñeiro 
 Vocabulario de películas
 Expresións para dar opinións 
 Collocations de verbos e nomes 

soon as, ago.
 Cantidades: a lot of, a few 
 Verbos modales: 
 Can/could, must, have to, should 
 Conectores: First, Then, After that, finally... 
 Presente Simple 
 Presente continuo 
 Pasado simple
 Pasado continuo con when e while 
 O futuro con will
 Going to e presente continuo para plans de futuro 
 Condicional I 
 Condicional II 
 Present perfect 

4º ESO

Contidos léxicos Contidos sintáctico-discursivos

 Adxectivos para describir personalidade e emocións.: 
 Riesgos e perigos 
 Películas e televisión
 A realeza
 Fenomenos e misterios 
 Adxectivos descriptivos 
 Sentimentos e adxectivos relacionados. 
 Os verbos irregulares 

 Revisión  de  pronombres  interrogativos:  (Wh-  questions;  Aux.
Questions; What is the book about?; tags).

 Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present 
and past simple/perfect); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 
every Sunday morning); used to)

o Revision: Presente simple e continuo. 
o Revisión: Pasado simple e continuo
o Revisión: Present perfect
o Past perfect 

 Comparativo e superlativo dos adxectivos e adverbios 
 Relativos who, which, whose, where,when
 Futuro: going to, presente continuo para expresar futuro, plans

e predicións
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 Futuro:Will
 Oracións condicionais type 0 & Oracións condicionáis type 1
 Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences);

capacidade (can; be able); necesidad (must;  need; have (got)
to); obriga (have (got) to; (Revisión: Modales: can, must, could)

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

▪  Expresión do tempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), 
and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to;during; 
until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (later); 
sequence (first, second, after that, finally)
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1º BACHARELATO

Criterios de avaliación

Os criterios de avaliación que establece o currículo para o primeiro curso de Bacharelato na área de lingua estranxeira, organizados en cinco grandes
bloques:  comprensión  e  produción  (expresión  e  interacción)  de  textos  orais  e  escritos,  e  coñecemento  da  lingua  e  consciencia  plurilingüe  e
intercultural, son os seguintes:

Bloque 1. Comprensión de textos orais

  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,seestán 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 confirmarcertos 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 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 
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estándar, nun rexistro neutro, formal ou informal, queconteñan variedade de expresións, estruturas e locucións idiomáticas frecuentes, e termos 
habituaise cultos de uso común non especializados.

 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) relacionadosco 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.

 B1.9. 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.

Anúlase o Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción. (Valorado na primeira e segunda avaliación)

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

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 estios 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 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.
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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. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

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, apartir dun guión previo.

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

B4.5. Presentar os textos propios, en soporte impreso ou dixital, de xeito coidado (con atención ás marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara,etc.) 
atendendo non só á corrección ortográfica da palabra, senón tamén ao uso de maiúsculas e minúsculas, e signos de puntuación.

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural

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 menoshabituais no ámbito persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, sobre a 
estrutura socioeconómica, as relacións interpersoais, de xerarquía e entre grupos, o comportamento (posturas, expresións faciais, uso da voz, contacto 
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visual e códigos proxémicos), as convencións sociais (actitudes, valores e tabús), os costumes e os usos, e actuar en consecuencia, adaptándose 
adecuadamente ás características das persoas interlocutoras e da situación comunicativa na produción do texto oral e escrito.

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 funciónscomunicativas.

B5.7. Coñecer e saberseleccionar 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 meta.

Estándares de aprendizaxe avaliables

Os estándares de aprendizaxe neste curso están organizados en cinco grandes bloques: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos
orais e escritos, e coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural,  plurilingüe. Por mor das circunstancias especiais que conleva o
estado de alarma, suprímense todos os estándares que estean relacionados ca produción oral, que con todo, xa foron avaliados na primeira e segunda
avaliación.

 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).
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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.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

PLEB3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles máis relevantes en noticias e ártigos 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 trabalos 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).
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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 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. Produción de textos escritos: expresión e interacción

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 elugares; 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.)
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PLEB4.3.  Completa  un cuestionario  detallado con información persoal,  educativa  ou laboral  (por  exemplo,  para tomar  parte  nun concurso
internacional, ou para solicitar unha beca).

PLEB4.4. Defende por escrito posturas de pensamento e opinion propia 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, utilizando estratexias como a planificación,
textualización, revisión e versión final.

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.

   Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural

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 (neste caso virtual), 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.
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PLEB5.5.  Coñece algúns aspectos significativos históricos xeográficos e de produción cultural  dos países onde se fala a lingua estranxeira,
obtendoa 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, concerta densidade léxica, evitando repeticións innecesarias co uso de
sinónimos e palabras de significado próximo, e recoñece un léxico máis especializado se contacon apoio visual ou contextual.

CONTIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS E DE LÉXICO MÍNIMOS 

Contido sintáctico-discursivos Contido léxico

•Basic grammar revision (Be and have,
•articles and quantifiers, pronouns, etc.)
•Comparatives and superlatives
•Present tenses: present simple and present continuous
•Narrative tenses: Past simple/past continuous/past perfect.Used to
•Time expressions: as, when, while, as soon as, after, before, until, by 
the time.
•.Present perfect simple and continuous for and since, still/yet/already/
just
•Os verbos modais simples e perfectos
•Relative clauses (oracións de relativo)
•Relative pronouns:Who and whose,which
•Future forms and Future time clauses
•Passives

•Personalidade e as descricións físicas.
•Adxectivos que describen a personalidade
•Relacións persoais acquaintance, close friend, classmate, colleague, 
flatmate, neighbour, relative, parent, step-, get on well, get in touch, 
friendship…

•Gustos e preferencias: can´t stand, prefer, enjoy, hate

•O tempo libre chat, download, go on, hang, keep, play, spend, have 
fun, work part-time, go, keep fit, go for walks,
go out with friends...

•Deportes e actividades de ocio e saúde
•Ir de compras, restaurantes e consumo:
window shopping, look for, keep up to date, look good, bargain, afford,
spend, save, sell, sell out, shop around,
advertise, waste…
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•Funcións:
•Describir persoas tanto fisicamente
•coma de carácter
•Falar de rutinas presentes o pasadas.
•Falar do que está a suceder.
•Narrar acontecementos pasados
•Falar e escribir expresando
•preferencias e dando opinións.
•Expresar novas experiencias.
•Expresar plans e disposicións.
•Predicir acontecementos e facer prognósticos.
•Describir lugares

•Vías e formatos de comunicación:
send, leave a message,answer, make acall, post messages, argue, 
assist,enquire, require agree, chat, fall out, ask for, apologize for, warn 
about…

•Repasar e facer exames , estudos: pay attention, take an exam, fail, 
pass, get good/bad results, take breaks, revise, ...

•Películas e libros: animated, crime, war, thriller...; it stars,it is set in; 
the main character,scene, exciting, violent …
•Phrasal verbs viaxes;  pick up, watch out, stay away, break down, 
set out, ,get back, run out ofcheck in, blow away, go on, count on, help
out, come up with, end up, start out, find out, turn into, put up with...
•Adxectivos terminados en –ed e -ing.
•Do/ make/take
•Colocacións verbais. Get behind, miss classes,leave school, get a 
degree, get married., earn money., go for, get fit,keep fit...
•-Adverbios para expresar intensidade.
•Verbos irregulares
•-Utilizar os sufixos adecuados para adxectivar os nomes.
•Prefixos negativos.
•verbos e adxectivos seguidos de determinadas preposicións: wait, 
dream, think, agree, apply, listen, care,
•crash, laugh, proud of, keen on, interested in, famous for, different 
from, afraid of, good at, ..…
•Sufixos para facer nomes: -ment, -ance, -ness, tion, ing
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2º BACHARELATO 

Hai unha diferencia clara en 2º Bacharelato xa que a secuenciación das avaliacións neste curso anticípanse bastante ao remate dos trimestres e o 13 de 
marzo xa tiñamos empezado a terceira avaliación, é dicir, en 2º Bacharelato hai unha parte da 3ª avaliación de carácter  presencial. Ademáis, por ser un 
curso no que os alumnos teñen unha maior madurez e un especial interese en estar preparados para aprobar a ABAU, neste terceiro trimestre estamos 
con actividades de ampliación para solventar as posibles carencias das clases non presenciais. O noso obxectivo é que esas carencias sexan as mínimas 
posibles. Deste xeito, cubriuse a meirande parte do curriculo agas o contido léxico da última unidade, o uso de verbos específicos para informar de 
declaracións e algunhas solicitudes e a producción dunha carta formal.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DAS UNIDADES  E COMPETENCIAS CLAVE (punto 24. 1 da programación)

REVIEW UNIT: FASHION
Ao finalizar a unidade, o alumno será capaz de: 

•Entender, memorizar e usar correctamente o vocabulario relativo á moda, o vocabulario que define pezas de vestir, e Phrasal Verbs CCL, CMCT, 
CAA
•Identificar información específica dun texto sobre o vestiario das películas CCL, CCEC, CAA
•Comprender e utilizar correctamente as formas simples e continuas e os tempos de presente e pasado, used to e would, formas futuras, time clauses 
e futuro continuo e perfecto CLC, CAA
•Escribir un email informal CCL, CAA, SIE

UNIT 1 : THE MEDIA
Ao finalizar a unidade, o alumno será capaz de:

• Entender, memorizar e usar correctamente o vocabulario relativo aos medios de comunicación, a xente nos medios de comunicación, os nomes 
compostos, xerundios e infinitivos e verbos con cambio de significado CCL, CD, CMCT, CAA
•  Identificar información específica dun texto sobre a exactitude das noticias CCL, CCEC, CAA
• Comprender e utilizar correctamente os tempos narrativos: past simple, present perfect simple, present perfect continuous, past perfect simple e 
past perfect continuous
• Identificar información específica sobre os medios de comunicación en liña a través dunha actividade de escoita  CCL, CCEC, CAA
• Facer unha presentación CCL, CAA, SIE
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• Escribir unha narración CCL, CAA, SIE

UNIT 2 : JUSTICE
Ao finalizar a unidade, o alumno será capaz de: 

• Entender, memorizar e usar correctamente o vocabulario relativo ao crime  e procesos legais, adxectivos con preposicións e adxectivos compostos 
CCL, CMCT, CSC, CAA
• Identificar información específica dun texto sobre a novela negra e a popularidade dos programas de televisión sobre crimes CCL, CCEC, CSC, 
CAA
• Comprender e utilizar correctamente modos de obrigación e necesidade, posibilidade e certeza CCL, CAA
• Identificar información específica relativa ao problema das agresións con arma branca no Reino Unido a través dunha actividade de escoita CCL, 
CMCT, CSC
• Falar sobre fotos e comparalas CCL, CMCT, CAA, SIE
• Escribir un ensaio de opinión CCL, CAA, SIE

UNIT 3: HEALTH 
Ao finalizar a unidade, o alumno será capaz de: 

• Entender, memorizar e usar correctamente o vocabulario, collocations e Phrasal verbs relativos á saúde, os estilos de vida saudables e as 
enfermidades, e os adxectivos e os sufixos sustantivos CCL, CMCT, CAA
• Identificar información específica dun texto sobre a derrota por enfermidade CCL, CMST, CSC, CAA
• Comprender e utilizar correctamente as formas pasivas do pasado, presente e futuro, modal verbs e reporting verbs CCL, CAA
• Identificar información específica relativa ao aumento do turismo sanitario a través dunha actividade de escoita CCL, CMCT, CSC, CCEC, CAA
• Acordo e en desacordo con outros, pedir opinións e reaccións, e pedir exemplos ou aclaracións CCL, CAA, SIE
• Escribir un ensaio a favor e en contra CCL, CAA, SIE

UNIT 4 : SHOPPING
Ao finalizar a unidade, o alumno será capaz de: 

• Entender, memorizar e usar correctamente o vocabulario relativo ás compras, Phrasal verbs e sufixos sustantivos CCL, CMCT, CAA
• Identificar información específica dun texto sobre mercadotecnia e técnicas de vendas CCL, CMCT, CSC, CAA
• Comprender e utilizar correctamente first, second e third conditionals, as long as, providing / provided that, unless e even if como alternativas a 
if  , e I wish e If only para desexos sobre o presente, lamentacións sobre o pasado e queixas CCL, CAA
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• Identificar información específica relativa ás tendencias da moda a través dunha actividade de escoita CCL, CMCT, CSC, CCEC, CAA
• Escribir un resumo CCL, CAA, SIE

UNIT 5: TRAVEL (de consolidación e ampliación)
Ao finalizar a unidade, o alumno será capaz de: 

• Entender e usar correctamente o vocabulario,  Phrasal verbs e compound nouns relativo ás viaxes e as vacacións, prefixos e verbos con 
preposicións CCL, CMCT, CAA
• Identificar información específica dun texto sobre a experiencia dunha viaxe en avión CCL, CMCT, CAA
• Comprender e utilizar correctamente reported speech para informar de declaracións, preguntas, ordes, solicitudes e suxestións CCL, CAA
• Identificar información específica relativa ao choque cultural a través dunha actividade de escoita CCL, CMCT, CSC, CCEC, CAA
• Escribir un ensaio de opinión CCL, CAA, SIE

UNIT 6: WORK  (de consolidación e ampliación)

• Identificar información específica dun texto sobre a universidade e o traballo CCL, CCEC, CSC, CAA
• Comprender e utilizar correctamente pronouns in defining e non-defining relative clauses, incluíndo a omisión dos pronomes relativos e a 
puntuación correcta, e relative clauses con preposicións CCL, CAA

Estándares de aprendizaxe  mínimos: 2º BACHARELATO (punto 24. 3. de la programación)

1.  HABILIDADES COMUNICATIVAS: 

Comprensión oral
• Con frecuencia ainda que con dificultade, comprende o significado xeral e especifico de mensaxes sobre temas

concretos ou abstractos similares aos tratados nas unidades e emitidos tanto na lingua estandar como por
falantes con distintos acentos.

• Comprende  a  comunicación  interpersoal,  diálogos  sobre  temas  de  uso  cotian,  de  interese  xeral  e  temas
abstractos, co fin de contestar no momento a preguntar abertas o de multiple- choice,verdadeiro o falso.
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• Escoita discusions informais sobre temas de interese e temas tratados nas unidades e extrae a información
basica e relevante

• Con  frecuencia  ainda  que  con  dificultade,  utiliza  estratexias  para  comprender  e  inferir  significados  non
explicitos, captar as ideas principais e comproba a comprensión usando claves contextuais .

• E consciente da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, sin necesidade de entender todos e
cada unos dos elementos da mesma.

Comprensión escrita:

• Casi sempre correctamente, extrae de forma autónoma e sen axuda do diccionario información contida en 
textos escritos sobre temas relacionados cos presentados na clase e dunha dificultade similar.

• Con frecuencia comprende o vocabulario clave dun texto para entender su significado´.
• Con frecuencia aínda que con certa dificultade, infire polo contexto o significado do vocabulario

• Identifica se unha afirmación e verdadera ou falsa con respecto a un texto e casi sempre pode xustificar a súa 
elección

• Case sempre correctamente é capaz de facer un resumo dun texto lido sen sobrepasar o número de palabras.
• Comprende a mensaxe básica xeral do texto e responde a preguntas de caracter xeral o específico sobre o

mesmo, aunque cometa erros de expresión que non dificulten a comprensión.

• Le coa axuda do diccionario e outros libros de consulta as lecturas propostas polo departamento ou da súa
propia elección.

Tipos de textos:
.- Instrucions de lectura, sinais, carteis, fichas de información, etc

.- cartas, correos electrónicos, blogs, tarxetas postais

.- descricións persoais , opinións persoais , expresion de sentimentos, desexos
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..- textos argumentativos

.- artigos de xornais, revistas, paxinas web, etc

.- textos informativos sobre o tema principal das unidades

.- un comentario, unha biografía, un informe, unha enquisa, un resumo, etc

.- historias, libros de lectura simplificados, fragmentos de novelas, ensaios, contos, etc

Expresión escrita:

• A mayoría das veces, presenta o escrito de forma clara e ordeada
• Casi sempre utiliza unha estructura axeitada seguindo os modelos vistos na clase
• Ainda que con certa dificultade, redacta de forma intelixible
• No comete erros gramaticais que impidan a comprensión
• Utiliza vocabulario suficiente axeitado as funcións comunicativas e expresión de ideas.
• Planifica, escribe un borrador , o revisa e participa nun proceso de reescritura.

• Con frecuencia ainda que con dificultade, escribe con certa correción gramatical , cohesion e coherencia, uso 
axeitado do vocabulario e estructura axeitada seguindo os modelos dados:

Tipos de textos:

• un email informal , cartas, correos electrónicos, blogs, tarxetas postais, etc. con información 
persoal,descricións de persoas, lugares, sentimentos.

• unha narracion: historias ficticias, narrativas, incluindo información detallada ; Narra eventos e experiencias 
persoais

• un ensaio de opinión, as suas propias opinións
• un ensaio a favor e en contra ; analiza e describe as vantaxes e desvantaxes dunha circunstancia particular.
• Un sumario
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II.- COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL

.-  Con frecuencia identifica sons basicos,.

.-. A mayoría das veces utiliza a lingua estranxeira na maioria das suas intervencions nas actividades de aula, e na participación en simulacións

.- Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais basicos dos países nos que se fala a lingua estranxeira,analizándoos comparativamente

.- Con frecuencia aínda que con dificultade, comunica con certa eficacia, comprendendo e utilizando de maneira bastante adecuada as estruturas 
morfosintácticas basicas para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel.

II-1- Contido léxico: 

Entende e usa casi sempre correctamente o vocabulario relativo a :

• moda, o vocabulario que define pezas de vestir, e Phrasal Verbs relacionados.

• medios de comunicación, a xente nos medios de comunicación,

• os nomes compostos

• xerundios e infinitivos e verbos con e sen cambio de significado

• crime e procesos legais

• adxectivos con preposicions e adxectivos compostos

• collocations e Phrasal verbs relativos a saude, os estilos de vida saudables e as enfermidades, e os

• adxectivos e os sufixos sustantivos

•  compras, Phrasal verbs e sufixos sustantivos

• Phrasal verbs e compound nouns relativo as viaxes e as vacacions, prefixos e verbos con preposicions

• os adxectivos sobre xente que traballa, sinónimos e antónimos relativos ao traballo, Phrasal verbs e palabras que se confunden fácilmente.
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II-2- Contidos sintácticos-discursivos.

A maioría das veces, comprende e utiliza casi sempre correctamente:

 as formas simples e continuas e os tempos de presente e pasado, used to e would, formas           futuras,time clauses e futuro continuo e perfecto

• os tempos narrativos: past simple, present perfect simple, present perfect continuous, past perfect simple e past perfect continuous

• modos de obrigacion e necesidade, posibilidade e certeza

• as formas pasivas do pasado, presente e futuro, modal verbs e reporting verbs

• first, second e third conditionals, as long as, providing / provided that, unless e even if como alternativas a if , e I wish e If only para desexos 
sobre o presente, lamentacions sobre o pasado e queixas.

• reported speech para informar de declaracións, preguntas, ordes, solicitudes e suxestions e reporting verbs

• pronomes en defining e non-defining relative clauses, incluindo a omisión dos pronomes relativos e a puntuacion correcta, e relative clauses 
con preposicións

• Oracións subordinadas temporais (when, as soon as, while, as, the the time...), consecutivas o de resultado ( so...that, such...that), causales (as,
since, because, because of), de contraste ( although, though, despite, in spite of ) e finalidade introducidas por

            so(that), (in order) to, in order not to, so as to, so as not to.

III:  OUTRAS COMPETENCIAS BÁSICAS DURANTE O TERCEIRO TRIMESTRE:
.

• Casi sempre utiliza os recursos dixitais do curso para consolidar os coñecementos adquiridos.
• Completa actividades de avaliacion e auto-avaliacion e con frecuencia, envía feedback sobre as mesmas.
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• Mostra unha actitude positiva frente as aprendizaxes e é capaz de facelo de manera autónoma.
• A maioría das veces realiza correctamente as tarefas que se lle piden  a través da aula virtual ou outros medios 

telemáticos.
• Participa activamente nas actividades propostas e utiliza as canles de comunicación telémática propostos para 

interactuar co profesor.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:
• Avaliación  continua  :  Partindo da  avaliación  inicial  e  da

adquisición  de  competencias  na  1ª  e  2ª  avaliación,
valorarase fundamentalmente o progreso individual ao
longo  do  curso.  Observarase  o   progreso  na
aprendizaxe  de  alumnos  individuais  para  acadar  os
contidos finais do curso e etapa. 

• Avaliación formativa: Observación e seguimento 
sistemático do alumno, é dicir, tomaranse en 
consideración todas as producións que desenvolva: 
traballos e tarefas escritas, lecturas e resumos, 
proxectos, actitude ante a aprendizaxe, precisión na 
expresión, progress checks, práctica de exames, entre 
outros.

• Avaliación sumativa: Se a situación sanitaria non 
permite a realización de probas presenciais, os alumnos
poderán ser convocados a unha  ou varias probas 
telemáticas. Estas probas poderán ser substituidas pola
realización de actividades que permitan unha 
avaliación obxectiva.

• Autoavaliación e autoestudio: O alumno desenvolve
estratexias de auto-avaliación e destrezas e valora o 
seu aprendizaxe. Esta autoavaliación estará 
especialmente promovida polo uso das distintas aulas 
virtuais, onde cada docente proporcionará ao seu 
alumnado distintos mecanismos que poidan axudar a 
tal efecto (solucionarios, correccións online, páxinas 
web, etc.)

Instrumentos:
• Avaliación formativa: Valorarase a entrega dentro 

dos prazos e a  adecuación das distintas tarefas 
propostas na aula virtual (Exercicios de comprensión 
oral e escrita, redaccións, realización de traballos e 
tarefas diversas, lectura dun libro, etc)

• Avaliación sumativa: 
1. Realización dun exame presencial ou telemático si é 

posible.
2. Rúbricas
3. Realización dun dossier de portfolio.
4. Tarefas / Probas de comprensión oral e escrita, 

produción escrita e exercicios gramaticais e léxicos 
cualificados obxectivamente:
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• Auto-avaliación: Feedback, Progress Checks.

Cualificación
final

A avaliación centrarase na adquisición das competencias 
clave e dos contidos mínimos impartidos no primeiro e no 
segundo trimestre ata o pasado 13 de marzo, así como a 
evolución académica  e madurativa demostrada polo alumno 
ou alumna ao longo do curso.

O alumnado que aprobara a 2ª avaliación pode mellorar a súa 
cualificación final coas actividades neste terceiro trimestre, 
podendo sumar ata 1 punto á nota da 2ª avaliación.
En ningún caso, o alumno poderá ver minorada a cualificación 
obtida na 2ª Avaliación.

• Recuperación da materia:

Os suspensos na segunda avaliación poderán recuperar a 
materia na terceira avaliación seguindo o seguinte porcentaxe
do traballo realizado dende o 13 de marzo:

◦ Traballo/entrega de tarefas:     20%
◦ Probas sumativas presenciais ou telemáticas de 

diferentes destrezas:                                     80%
 

Proba
extraordinari

a de
setembro 

A proba extraordinaria de setembro será  presencial se é 
posible e únicamente incluirá  os contidos e competencias 
traballadas durante a primeira e segunda avaliacións. 

ESO & 1º BACHARELATO:

• Comprensión e expresión escrita (Reading e writing)  30%

• Coñecementos lingüísticos (gramática , vocabulario, 
funcións)  70%

2º BACHARELATO:

• PROBA ABAU (sin proba de audición)

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

O alumnado que non tivera superada a materia na 2ª
avaliación:

• Poderá  ser  convocado  a  unha  proba  telemática,  se  a
situación sanitaria non permite a realización de probas
presenciais.  Esta  proba  poderá  ser  substituida  pola
realización  de  traballos  ou  actividades  que  permitan
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unha avaliación obxectiva. 

As probas basearanse na adquisición das competencias clave
e  dos  contidos  mínimos  impartidos  no primeiro  e  segundo
trimestre  ata  o  13  de  marzo.  Poderán  incluir  exercicios  de
vocabulario, gramática, readings, writings adaptados ao nivel
e xa practicados nas actividades propostas.

Criterios para superar as materias pendentes na ESO.

A cualificación final basearase nos seguintes aspectos:

1. A valoración do esforzo realizado e a  adecuación dos
traballos feitos.

2. A  participación  na  aula  (presencial  e  virtual)  nas
distintas actividades organizadas.

3. Grao de consecución das competencias clave e contidos
mínimos.

 

Criterios de cualificación na ESO:
• Traballos entregados na aula virtual:               30%
• Proba de comprensión lectora (Reading) 

                e  expresión escrita (Writing):                           30%
• Probas de coñecemento lingüístico e léxico:   40%

  
  Criterios de cualificación no Bacharelato:

• Traballos entregados na aula virtual: 20%
• Exame (presencial ou telemático): 80%

Así e todo, dado o carácter acumulativo desta materia, 
enténdese que un alumno superou os obxectivos do nivel 
inferior se supera satisfactoriamente os do nivel superior que 
esté a cursar.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
• Caderno de pendentes e tarefas propostas na aula 

virtual ou na páxina 
https://anglovox.weebly.com/pendentes-1-eso.html e 
https://anglovox.weebly.com/pendentes-3-eso.html

• Probas de avaliación: 
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As probas ou actividades avaliadas obxectivamente poderán incluir:

A: Vocabulario (  Definicións, sinónimos, completar ca palabra o expresión 
adecuadas, resposta a preguntas)

 B: Gramática

1. Reescribir frases de forma que signifiquen o mesmo utilizando 
outra estrutura lingüística

2. Usar notas para reescribir un texto utilizando palabras de enlace e
outros elementos necesarios

3. Exercicios de transformación : estilo directo-indirecto, presente-
pasado, dicir o mesmo doutro  xeito, combinar frases, etc

4. Escoller o tempo verbal apropiado
5. Completar un texto cos elementos apropiados (cloze test)

 C: Comprensión escrita

Lectura  dun texto  axeitado ao  nivel  con preguntas  sobre o  mesmo que os
alumnos haberán de responder de forma creativa e sen copiar do mesmo ou
identificar o vocabulario

 D: Expresión escrita

Redacción dun pequeno texto sobre algúns dos temas tratados nas unidades ou
practicados.

E. Comprensión oral: O alumnos terán que demostrar a comprensión dunha
audición (conversación, entrevista, narración, reportaxe, etc.)  que se repetirá
tres veces e terá distintas preguntas de comprensión.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Actividades de recuperación e reforzo dos temas vistos 
durante as dúas primeiras avaliacións, que servirán de axuda 
ao alumnado suspenso para recuperar a materia como ao 
alumnado aprobado para subir a súa nota final.

Actividades de consolidación e ampliación que axudan 
ao alumnado a non perder o interese, ampliar e consolidar os 
seus coñecementos e adquirir unha maior preparación para a 
súa continuidade na lingua.

Todos os alumnos teñen acceso aos recursos web no aula 
virtuale/ou na páxina web https://anglovox.weebly.com , 
onde poderán encontrar multitud de actividades prácticas con
apoio gramatical e léxico, e actividades interactivas, videos, 
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artigos, comprensión de textos, exercicios de reforzo, xogos, 
cancións, titoriais, biblioteca de libros, prácticas e tarefas 
típicas de exame, etc.

Tipoloxía das actividades:
• Escoita dun texto ou verisionado dun vídeo (axeitado 

segundo nivel) e realización de  actividades de 
comprensión oral.

• Lectura dun texto (axeitado ao tema e nivel) e 
realización de actividades de compensión. Repaso e 
consolidaciónde estratexias de comprensión lectora.

• Elaboración  dunha tarefa escrita, seguindo unha guía 
ou checklist paso-a-paso, con ou sen axuda dunha 
“chuvia de ideas” e unha correcta planificación do 
texto, aplicando os coñecementos lingüísticos 
adquiridos nesa unidade.

• Práctica de  estratexias de adquisión de vocabulario: 
realización  dun caderno de vocabulario.

• Práctica do uso das estructuras gramaticais mediante a
realización de exercicios: para reforzar, revisar e 
consolidar  as estratexias gramaicais estudadas.

• Realización de exercicios para o interiorización de 
expresións e consellos útiles.

• Práctica de interiorización de  algunhas normas de 
formación de palabras: realización de exercicios de 
consolidación e, no seu caso, ampliación.

• Revisión dos contidos traballados: realización de 
exercicios de revisión e corrección. Aclaración de 
dúbidas. Feedback.

As actividades e recursos na aula virtual e no seu libro de 
texto, así como os compoñentes multimedia, permítenlle 
ao alumno moita autonomía á hora de elixir actividades de 
repaso, consolidación ou ampliación.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade):

Metodoloxía mixta:
Se recollen datos tanto cualitativos (documentos, tarefas, 
libro de texto, exames) como cuantitativos (encuestas, 
feedbacks, exercicios, exames)
A gramática e vocabulario se traballan de manera transversal 
en todas as destrezas.
Os recursos dixitais que teñen no aula virtual , na páxina web 
do centro e en https://anglovox.weebly.com  están 
completamente integrados cos recursos dos que xa dispoñen 
no libro de texto e caderno de exercicios.
Todos os cursos dispoñen ademáis dun paquete dixital que 
ofrece a editorial do libro que usan, co que poden ter unha 
maior interacción, e tamén se aproveitar do material de video
e audio de cada unidades, así como os distintos videos do 
British Council e BBC.
A interacción do profesor-alumno,-a a través do aula virtual ou
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correo electrónico ou ABALAR ou mesmo teléfono e outras 
aplicacións (por exemplo, Telegram cos de 2º Bacharelato), 
permite ao alumno levar un seguimento do seu progreso, e 
inclúe unha ferramenta interactiva para guiar ao alumno na 
análise dos seus erros e éxitos.

O alumnado con algún problema de conectividade estará 
debidamente identificado, para buscar solucións co seu 
profesor ou profesora, por exemplo, alternativas na entrega 
de tarefas, ampliación de prazos de entrega, etc.

Materiais e
recursos

• Libro de texto e caderno de exercicios, impreso e 
dixital.

• Fichas de exercicios e explicacións na aula virtual
• Páxinas webs persoais do profesor  como 

https://anglovox.weebly.com ou enlaces a páxinas web 
de calidade debidamente contrastadas, adicadas ao 
ensino online de inglés como https://www.englishch-
hilfen.de, https://7esl.com, 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org, 
https://www.educaplay.com entre outros.

• Páxina web do centro
• Libro de lectura
• Ordenador, I-pad e teléfono mobil.

4. Información e publicidade

Información
ao alumnado
e ás familias

Publicarase esta modificación da programación nos distintos 
cursos do aula virtual, de maneira que todos os alumnos 
poidan recibila no seu correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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