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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

volver 

A presente programación está argumentada e baseada no seguinte contexto legal: 

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

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

(LOMCE). 

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

básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro 

de 2015). 

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

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

educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. 

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

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. No 

caso das programacións didácticas de Educación Primaria,  Decreto 105/2014, do 4 

de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

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

configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de 

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

oferta. 

- Resolución do 20 xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 

86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Instrucións 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 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia 

- Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben 

adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da 

educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 



7 

 

Debemos destacar a situación actual de pandemia COVID e as graves consecuencias 

que ten para a nosa practica docente. Os retos que presenta teñen efectos difíciles de 

prever. Seguindo as instrucións do 30 xullo 2020, a programación foi elaborado 

seguindo as seguintes directrices: 

- Análise e valoración de como incorporar as aprendizaxes imprescindibles que non se 

impartiron no curso 2019/2020. 

- A incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do novo curso 

escolar aplicando un enfoque competencial e a través de propostas metodolóxicas 

activas e axustadas as necesidades concretas do alumnado e grupo e que fomenten 

a colaboración e a participación do alumnado no seu proceso de aprendizaxe. 

- Consta as adaptacións necesarias que a docencia non presencial puidese requirir, 

identificando de forma expresa aqueles aprendizaxes imprescindibles para a 

adquisición das competencias clave, así como o deseño de tarefas globais e as 

estratexias e instrumentos de avaliación mais adecuados para a consecución deste 

obxectivo. 

- Valorar os criterios de avaliación que debe contemplarse para cada undos 

escenariosrecollidos no plan de continxencia e a súa valoración a hora de facerunha 

avaliación global do curso. 

- Análises e valoración dos cambios que debe incorporarse á practica docente 

especialmente nas interaccións de aula que poidan considerarse de perigo sanitario. 

1.1. Localización 

O I.E.S. “Afonso X O Sabio” está situado, dentro do Concello de Cambre, na parroquia de 

Santa María de O Temple. Limita ao norte co municipio de Oleiros, co de Carral ao sur, ao 

leste cos de Bergondo e Abegondo e ao oeste co de Culleredo. O I.E.S está situado na 

Urbanización de A Barcala, construída e habitada dende mediados da década dos oitenta, 

de onde procede unha grande parte do alumnado do centro, o resto teñen a súa orixe no 

núcleo principal do concello (Sta. María de Cambre) e do Temple, e teñen que utilizar 

transporte escolar. É o IES de referencia de tres colexios de primaria do concello, o 

Wenceslao Fernández Flórez no centro urbano do núcleo principal do concello, o Portofaro 

situado á entrada da propia urbanización de A Barcala e O Graxal situado na urbanización 

de O Temple. 

1.2. Características do alumnado 

Trátase dun Centro semi-urbano que acolle un importante número de alumnos de 

nacionalidades moi variadas, de coñecementos moi diversos o que dificulta un avance 

axeitado na materia debido ás diferenzas de nivel entre os mesmos. Así mesmo, un gran 
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número de alumnos presenta problemas de aprendizaxe e precisa de apoio ou reforzo. Os 

graves problemas de base que se detectan nalgúns deles débense entre outros a factores 

tan diversos como o descoñecemento da lingua e da cultura da nosa Comunidade, o 

escaso interese polo estudio, a tardía incorporación (ás veces) ó Centro Educativo, e outros 

problemas varios que son o reflexo dos grandes cambios sociais que estamos a vivir.  

Moitos dos/as alumnos/as dispoñen de poucos medios e material didáctico de consulta 

nas súas casas e o ambiente de estudio non é moi favorable, xa que o alumnado en xeral 

procede de familias de clase media-baixa aínda así o seu nivel académico está dentro da 

media dos centros das súas características.   

En base a esta serie de datos, e a outros mais específicos relacionados co seu nivel 

académico, as necesidades detectadas polo Departamento no alumnado, en xeral, gardan 

relación cunha deficiente expresión (tanto a nivel oral como escrito), co pouco hábito 

lector, e coa falta de relación e coñecemento doutras culturas e formas de vida alleas. 

1.3. Número de alumnos/as na materia de 1º lingua estranxeira: inglés 

CURSOS GRUPOS ALUMNADO 

1º de E.S.O. 6 148 

2º de E.S.O. 5 134 

3º de E.S.O. 5 110 

4º de E.S.O. 5 115 

1º de BACHARELATO 3 81 

2º  de BACHARELATO 4 102 

1º de FPB 1 16 

2º de FPB 1 6 

1º de CM 1 16 
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1º de CS 1 21 

TOTAL 32 749 

1.4. Oferta educativa  

O IES é un centro público dependente da Consellería de Educación da Xunta de Galicia,  o 

número de alumnos matriculados no centro a día 24 de setembro está arredor dos 750, 

contando con 5 liñas na ESO (sempre ampliándose nunha unidade máis nos cursos da 

ESO) e tres en bacharelato, ademais de dous cursos de FP básica: FP básica1 e FP básica2, 

un Ciclo Medio de Xestión Administrativa e un Ciclo Superior de Administración e 

Finanzas. Consta de dous edificios de aulas separados nos que se sitúan respectivamente a 

ESO e FP básica no máis grande e o bacharelato e ciclos formativos no mais pequeno.  

A comunidade educativa está formada por 73 profesores e profesoras, dos que a maioría 

están en con destino definitivo, repartidos nos distintos departamentos. Conta con un 

Departamento de Orientación e cada ano participamos en numerosos plans proxecta e 

actividades formativas dentro dos programas da Consellería de Educación.  

2. DEPARTAMENTO 

O departamento de Inglés conta con sete profesoras con destino definitivo no centro.  

Docentes    Cursos  Materia  Cargo 

Yolanda Leira 4º ESO  C 

2º BACH A, B Y 

D 

1º Eso A y C 

1º Lingua Xefa de depar- 

Mento / Tutora  

de 2ºBach B 

Olga Varela Ciclo Superior 

Adminstración y 

Finanzas 

4º ESO D y E 

2º ESO D 

 1º Lingua Coordinadora 

sección bilingue 

y programa 

Erasmus 



10 

 

Teresa Quiza 4º ESO  A y B 

3º ESO  A y B 

2º ESO  A  

Conversación 1º 

Bach A y B 

1º Lingua  

Conversación  

 

Ángeles 

Sacedón 
1º BACH A y C 

2º BACH C  

1º ESO B y F 

Conversación 1º 

Bach C  

 1º Lingua  

Conversación  

Tutoria 1º ESO F 

Laura Gonzalo 1º BACH B 

1º ESO D y E 

2º ESO B y C 

1º FPB 

1º Lingua  

 

 

Nerea Galdos 2º FP BÁSICA 

3º ESO C, D , E  

3º PDC  

CICLO MEDIO 

1º Lingua  Tutoría 3º C 

 

3. CONTRIBUCIÓN DO INGLÉS AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

volver 

3.1.  Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
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O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento desta competencia dun 

xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e 

expresivos esta capacidade comunicativa xeral. A competencia en comunicación lingüística 

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.  

Descritores CLL  

- Establece vínculos e relacións construtivas cos demais e co contorno, e achégase a 

novas culturas, que adquiren consideración e respecto.  

- Usa a comunicación lingüística como motor da resolución pacífica de conflitos.   

- Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións comunicativas diversas e adapta 

a comunicación ao contexto.   

- Produce textos orais adecuados a cada situación, utilizando códigos e habilidades 

lingüísticas e non lingüísticas, así como regras propias do intercambio comunicativo. 

- Busca, recompila e procesa información para comprender, compoñer e utilizar distintos 

tipos de textos, con intencións comunicativas ou creativas diversas.   

- Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento doutros contornos, idiomas e 

culturas, de fantasía e de saber.   

- Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes á situación comunicativa en 

diferentes contextos sociais e culturais.   

- Ten conciencia das convencións sociais, dos valores e aspectos culturais e da 

versatilidade da linguaxe en función do contexto e da intención comunicativa.   

- Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á propia.   

- Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, e acepta e realiza críticas con 

espírito construtivo.   

- Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en contextos distintos ao propio, 

comunicándose nunha lingua estranxeira, polo menos.   

- Accede a diversas fontes de información, comunicación e aprendizaxe.   
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3.2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCCT) 

Utilizar os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e 

razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre 

aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa 

vida diaria. Forma parte da competencia matemática a habilidade para interpretar e 

expresar con claridade e precisión informacións, datos e argumentacións.  

As competencias científica e tecnolóxica, e partindo do coñecemento da natureza, dos 

conceptos, principios e métodos científicos fundamentais e dos produtos e procesos 

tecnolóxicos, así como a comprensión da incidencia da ciencia e a tecnoloxía sobre a 

natureza, permiten comprender mellor os avances, as limitacións e os riscos das teorías 

científicas, as aplicacións e a tecnoloxía nas sociedades en xeral. Son parte destas 

competencias básicas o uso de ferramentas e máquinas tecnolóxicas, os datos científicos 

para alcanzar obxectivos baseados en probas.  

Descritores CMCCT  

- Produce e interpreta distintos tipos de información, amplía o coñecemento sobre 

aspectos cuantitativos e espaciais da realidade, e resolve problemas relacionados coa 

vida cotiá e co mundo laboral.  

- Interpreta e expresa con claridade e precisión informacións, datos e argumentacións.  

- Aplica a información a unha maior variedade de situacións e contextos, segue cadeas 

argumentais, identificando as ideas fundamentais, e estima e axuíza a lóxica e a validez 

de argumentacións e informacións.  

- Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao de certeza asociado aos resultados 

derivados dos razoamentos correctos.   

- Identifica situacións que precisan elementos e razoamentos matemáticos, aplica 

estratexias de resolución de problemas e selecciona as técnicas adecuadas para 

calcular, representar e interpretar a realidade a partir da información dispoñíbel.   

- Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para interpretar e producir información, 

resolve problemas provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

- Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e preserva as condicións de vida 

propia e dos demais; ademais, desenvólvese adecuadamente, con autonomía e 

iniciativa persoal en diversos ámbitos da vida e do coñecemento.   -Aplica os conceptos 

e principios básicos que permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes campos 

de coñecemento científico.   
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- Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se desenvolven a vida e a actividade 

humana e interactúa co espazo circundante.   

- Demostra espírito crítico na observación da realidade e na análise das mensaxes 

informativas e publicitarias, así como uns hábitos de consumo responsábel na vida 

cotiá.   

- Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou outros modos de vida, e adopta 

unha disposición a unha vida física e mental saudábel, nun contorno natural e social 

tamén saudábel.   

- Identifica preguntas ou problemas e obtén conclusións baseadas en probas para 

comprender e tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os cambios que produce a 

actividade humana.   

- Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e técnicos, e teorías científicas básicas 

previamente comprendidas, e pon en práctica os procesos e actitudes propios da 

análise sistemática e de indagación científica.   

- Recoñece a natureza, fortalezas e límites da actividade investigadora, como construción 

social do coñecemento ao longo da historia.   

- Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo criterios de economía e eficacia, para 

satisfacer as necesidades da vida cotiá e do mundo laboral.   

- Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto con outras formas de 

coñecemento, e utiliza valores e criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico.   

- Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida o ambiente, fai un consumo 

racional e responsable, e protexe a saúde individual e colectiva como elementos clave 

da calidade de vida das persoas. 

3.3. Competencia dixital (CD) 

A competencia dixital proporciona un acceso inmediato a un fluxo incesante de 

información que aumenta cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira ofrece a 

posibilidade de comunicarse utilizando as novas tecnoloxías creando contextos reais e 

funcionais de comunicación. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para 

buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento.  

Descritores CD  

- Busca, obtén, procesa e comunica información para transformala en coñecemento.   
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- Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse.  

- Domina linguaxes específicas básicas e as súas pautas de decodificación e 

transferencia, e aplica en distintas situacións e contextos o coñecemento dos diferentes 

tipos de información, as súas fontes, as súas posibilidades e a súa localización.  

- Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e fai inferencias e deducións de 

distinto nivel de complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas previos de 

coñecemento.   

- Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e xeradoras de información e 

coñecemento.  

- Procesa e xestiona información abundante e complexa, resolve problemas reais, toma 

decisións, traballa en contornos colaborativo e xera producións responsábeis  e 

creativas.  

- Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación a partir da comprensión da 

natureza e do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do efecto que eses 

cambios teñen no mundo persoal e socio laboral.  Identifica e resolve problemas 

habituais de software e hardware que poidan xurdir.   

- Organiza a información, procésaa e oriéntaa para conseguir obxectivos e fins 

estabelecidos.  

- Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e selecciona novas fontes de 

información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en función da 

súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos.   

- É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar, 

utilizar e valorar a información e as súas fontes, contrastándoa cando é necesario. 

- Respecta as normas de conduta acordadas socialmente para regular o uso da 

información e as súas fontes nos distintos soportes.   

3.4. Competencia para aprender a aprender (CAA) 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira benefíciase enormemente ao incluír contidos 

directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, para que cada neno e 

cada nena identifiquen como aprenden mellor e que estratexias os fan máis eficaces.  
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Isto comporta a conciencia daquelas capacidades que entran en xogo na aprendizaxe 

como a atención, a concentración, a memoria, a comprensión, a expresión lingüística e a 

motivación do logro, entre outras. 

Descritores CAA  

- Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e continuar aprendendo de xeito 

cada vez máis eficaz e autónomo, de acordo aos propios obxectivos e necesidades.   

- Adquire conciencia das propias capacidades e das estratexias necesarias para 

desenvolvelas.   

- Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun mesmo e gusto por aprender.   

- É consciente do que sabe e de como se aprende.  

- Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de aprendizaxe, optimizándoos e 

orientándoos a satisfacer obxectivos persoais.  

- Saca proveito das propias potencialidades, aumentando progresivamente a seguridade 

para afrontar novos retos de aprendizaxe.   

- Desenvolve capacidades como a atención, a concentración, a memoria, a comprensión 

e a expresión lingüística ou a motivación de éxito.   

- Coñece os diferentes recursos e fontes para a recollida, selección e tratamento da 

información, incluídos os recursos tecnolóxicos.   

- Afronta a toma de decisións racional e criticamente, coa información dispoñíbel.   

- Obtén información para transformala en coñecemento propio relacionado cos 

coñecementos previos e coa propia experiencia persoal.   

- Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.   

- Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta os erros e aprende dos, e cos, 

demais.   

- Ten conciencia, xestiona e controla as propias capacidades e coñecementos desde un 

sentimento de competencia ou eficacia persoal.   

3.5. Competencias sociais e cívicas (CSC) 

As linguas non só serven aos falantes para comunicarse socialmente, senón que tamén son 

vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira implica 
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o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades de 

falantes desta.  

Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o respecto, o 

recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, promove a 

tolerancia e a integración, e axuda a comprender e apreciar tanto os trazos de identidade 

coma as diferenzas.    

Descritores CSC  

- Comprende a realidade social na que vive e contribúe á súa mellora.  

- Participa, toma decisións e elixe como comportarse en determinadas situacións.  

- Exerce activa e responsabelmente os dereitos e deberes da cidadanía.   

- É consciente da existencia de distintas perspectivas á hora de analizar a realidade social 

e histórica do mundo.   

- Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión da realidade.   

- Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa crecente pluralidade e o seu carácter 

evolutivo.   

- Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na que vive.  

- Resolve os problemas con actitude construtiva, mediante unha escala de valores 

baseada na reflexión crítica e no diálogo.  

- Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de vista, aínda que sexa diferente 

do propio.   

- Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes colectivos, especialmente entre o 

home e a muller.   

- Constrúe e pon en práctica normas de convivencia coherentes cos valores 

democráticos.  

- Mantén unha actitude construtiva, solidaria e responsábel ante o cumprimento dos 

dereitos e obrigacións cívicas.  

3.6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe favorecen a autonomía. 

Na medida que a autonomía e iniciativa persoal involucran a miúdo outras persoas, esta 

competencia obriga a dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e 
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traballar en equipo: poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais, dialogar e 

negociar, a asertividade para facer saber axeitadamente aos demais as propias decisións, e 

traballar de forma cooperativa e flexible. O sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

supoñen a capacidade de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou proxectos 

individuais ou colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

Require, polo tanto, poder reelaborar as formulacións previas ou elaborar novas ideas, 

buscar solucións e levalas á práctica.  

 

Descritores CSIEE  

- Adquire valores como a responsabilidade, a perseveranza, o coñecemento dun mesmo 

e a autoestima.   

- Aprende dos erros, asume riscos e demora a necesidade de satisfacción inmediata.   

- Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva adiante as accións necesarias para 

desenvolver as opcións e plans persoais, responsabilizándose deles.   

- Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo proxectos, elabora novas ideas, busca 

solucións e ponas en práctica.   

- Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases de desenvolvemento dun proxecto, 

planifica, toma decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae conclusións e valora 

as posibilidades de mellora.   

- Identifica e cumpre obxectivos e mantén a motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas.   

- Pon en relación a oferta académica, laboral ou de lecer dispoñíbel, coas capacidades, 

desexos e proxectos persoais.   

- Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende os cambios como 

oportunidades, adáptase crítica e construtivamente a eles, afronta os problemas e 

atopa solucións en cada un dos proxectos vitais que emprende.  

- Dispón de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar en equipo.   

- Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co liderado de proxectos, as 

habilidades para o diálogo e a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a asunción de riscos.   

- Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou proxectos individuais ou colectivos 

con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico.   
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3.7. Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta competencia 

se os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas limitacións desta etapa, 

producións lingüísticas con compoñente cultural. Trátase, polo tanto, dunha competencia 

que facilita tanto expresarse e comunicarse como percibir, comprender e enriquecerse con 

diferentes realidades e producións do mundo da arte e da cultura.  

Esta competencia incorpora así mesmo o coñecemento básico das principais técnicas, 

recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas como a música, a literatura, as 

artes visuais e escénicas, ou das diferentes formas que adquiren as chamadas artes 

populares. 

 

Descritores CCEC  

- Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente diferentes manifestacións culturais e 

artísticas, e utilízaas como fonte de enriquecemento.  

- Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.   

- Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar resultados, xa sexan no ámbito 

persoal ou no académico.   

- Expresa e comunica diferentes realidades e producións do mundo da arte e da cultura.   

- Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a creatividade para expresarse 

mediante códigos artísticos.   

- Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e convencións das diferentes 

linguaxes artísticas.   

- Identifica as relacións existentes entre as manifestacións artísticas e a sociedade, a 

persoa ou a colectividade que as crea. 

- É consciente da evolución do pensamento, das correntes estéticas, das modas e dos 

gustos. 

- Aprecia a creatividade implícita na expresión de ideas, experiencias ou sentimentos a 

través de diferentes medios artísticos como a música, a literatura, as artes visuais ou 

escénicas.   

- Valora a liberdade de expresión e o dereito á diversidade cultural.   

- Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar creacións propias.   
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- Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia capacidade estética e creadora.   

- Mostra interese por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico.  

- Aprender unha nova lingua é, seguramente, un dos retos máis difíciles aos que se 

enfrontan os estudantes ao longo da súa vida académica, sobre todo porque supón 

mergullarse de forma activa nunha cultura e unha visión da vida moi diferentes da súa. 

A medida que aprenden un idioma, desenvolven unha serie de competencias crave da 

aprendizaxe. Ademais de adquirir a competencia en comunicación lingüística, as 

unidades desta programación tamén levan á adquisición doutras competencias: 

- A competencia conciencia e expresións culturais e a competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía a través dos textos e as temas elixidos. 

- A competencia dixital mediante as actividades da internet e os materiais dixitais. 

- As competencias sociais e cívicas a partir das interaccións e as dinámicas de clase, que 

desenvolven a aprendizaxe colaborativa. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor desenvólvese ao longo de todo o proceso 

da aprendizaxe do idioma á través das actividades de expresión e interacción oral e 

escrita nas que o alumno ha de tomar decisións sobre que dicir e como facelo, e con 

que medios. 

 

4. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS 

volver 

A  Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as 

capacidades que lles permitan: 

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

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e 

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

dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

Participar nas actividades da aula, escolares dentro do centro e extraescolares, 

respectando aos demais, practicando a tolerancia, solidariedade e cooperación entre as 

persoas, así como aplicar a igualdade de trato e os valores democráticos. 

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

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e 

como medio de desenvolvemento persoal. 
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Consolidar os hábitos de disciplina e traballo organizado e metódico para o 

desenvolvemento da aprendizaxe da lingua estranxeira, así como desenvolver hábitos 

de esforzo individual e colectivo. 

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

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

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

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

violencia contra a muller. 

Fomentar o respecto pola diversidade do alumnado e as súas opinións na aula, 

independentemente do sexo ou calquera condición persoal o social, eliminando 

estereotipos que poidan favorecer a discriminación entre homes e mulleres.  

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

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

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

Promover a comunicación na aula evitando conflitos e comportamentos non axeitados.  

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

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

das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

Realizar actividades de recollida de información sobre os contidos da materia sendo 

capaz de expoñer os resultados de forma oral e escrita.   

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

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

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

Comprender como o saber científico complementa a aprendizaxe da lingua estranxeira, 

utilizando a mesma como vehículo para a ampliación do coñecemento do mundo 

científico. 

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

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

tomar decisións e asumir responsabilidades. 

Programar actividades na aula  (exposicións orais, xogos, etc.), nos que se fomente o 

espírito crítico e emprendedor así como a responsabilidade e confianza en si mesmos. 

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

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

no estudo da literatura. 
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Colaborar na comprensión e expresión da lingua galega e da lingua castelá cando sexa 

requirido. 

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

Priorizar a expresión oral en inglés no desenvolvemento cotidiá da lingua na aula. 

k) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 

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

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

do mundo.  

Coñecer, valorar e respectar aqueles aspectos relativos a cultura dos países de fala 

inglesa, e as súas interrelacións coa cultura galega, española e internacional. 

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

as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a 

educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social.  

Colaborar a través da práctica da lingua inglesa co desenvolvemento de actividades 

que fomenten os hábitos saudables e a actividade física. 

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

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

Utilizar a lingua estranxeira como medio de expresión nas diferentes disciplinas 

artísticas (música, pintura, etc...) 

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

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

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

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

Coñecer e valorar as tradicións e o patrimonio de Galicia e a súa importancia no 

desenvolvemento da nosa sociedade, fomentando a curiosidade cultural e os lazos de 

conexión principalmente coas tradicións culturais e o patrimonio dos países de fala 

inglesa. 

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

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

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación 

con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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Promover o uso da lingua galega no entorno do alumno e colaborar na valoración do 

desenvolvemento do sentimento de identidade .  
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2º CURSO DA ESO 

volver 

5.2.1. Temporalización e secuenciación 

Temporalización 

 

DURACIÓN UNIDADE DIDÁCTICA CONTIDO SESIÓN Nº 

SESIÓNS 

TEMPORALIZACIÓN 

1
ª 

A
V

A
L
IA

C
IÓ

N
 

2 semanas 

6 sesións 

Sesións repaso 

U.D 0  

Presentación e 

repaso. 

Avaliación Inicial 

4 

Setembro 

2 

11 semanas 

33 sesións 

Módulo 1: OUT AND 

ABOUT  Desenvolvemento 

dos contidos  

 

Av. Final (test)  

13 
Setembro 

Outubro 

Novembro 

Decembro ( 2 

decembr 

Módulo 2: A LOOK AT 

THE PAST  
14 

2
º 

A
V

A
L
IA

C
IÓ

N
 

11 semanas 

33 sesións  

Módulo 3 : THIS IS US 

Desenvolvemento 

dos contidos  

 

Av. Final (test) 

 

13 

Decembro 

Xanerio   

 

 

Febreiro 

Marzo (3º semana  

marzo)  

Módulo 4 :  

GREAT STORIES  

14 

3
º 

A
V

A
L
IA

C
IÓ

N
 

10 semanas 

30 sesións 

Módulo 5 : MAKING A 

DIFFERENCE 
Desenvolvemento 

dos contidos  

 

Av. Final (test) 

15 

Marzo 

Abril  

Módulo 6 : PUSHING  

LIMITS  

15 

Maio 

Xuño (5 xunio) 
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Secuenciación 

 

1
º 

A
V

A
L
IA

C
IÓ

N
 

M
Ó

D
U

L
O

 1
y

 2
  

UD CONTIDO SESIÓN 

Grammar  Present simple , present continuous.. There is /are, articles and quantifiers. How 

much/many. Past simple , used to , There was /were 

Vocabulary Aroung the town, transport . School items, family. 

Listening A phone call about a trip to London, A tour of Prague and a podcast from China 

Speaking Describing habits and current actions , getting information , describing a place. 

Comparing the past and the present  

Reading Mia's blog, a blog post,  a magazine article, the Strangest jobs in History,  A 

page from a tv guide 

Writing .A text message about your activities, an information card about a place. A 

picture description. An interview about the life in the past  

2
º 

A
V

A
L
IA

C
IÓ

N
 

M
ó

d
u

lo
 3

 y
 4

 

Grammar Comparativos , superlativos, modales (can, could , must and should)  . Simple 

past /continuous. Have to y need to 

Vocabulary Nature, verb phrases and crime 

Listening A history quiz,  a conversation about people and their pets, conversation in a 

shop and a conversation about a book . 

Speaking Describing pictures , comparing people  talking about past events and  talking 

about a book 

  

Reading My Doppelganger ( an email) , A new look at dog behaviour ( a science 

magazine article) Adventures in nature (narrative)  The Great Viking Conquerors 

( a comic strip). 

Writing A riddle about a famous person. a timeline and a story. 
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3

 A
V

A
L
IA

C
IÓ

N
 

M
Ó

D
U

L
O

 5
 Y

 6
 

Grammar Be going to /presente continuo con valor de futuro, first conditional , object 

pronouns; for and since present perfect simple / past simple  

Vocabulary Everday items, verbs, the environment , techology , dangers and emergencies. 

Listening A lesson about kindness,  a lecture about wasting wate, a discussion about 

technologies an interview with an ice swimmer. 

Speaking .Making predictions, describing items. asking about experiencies and talking 

about experiencies  

Reading The Power of Books , Changing the World with Simple Things ( a magazine 

article) Old Man Climbs ( A newspaper Article) 

Writing Notes for a presentation, a formal email to a city official, messages about the 

news and a survey about personal experiencies. 

NOTA: A distribución das unidades ao longo do curso podería variar debido a causas extraordinarias pero de 

ser o caso o alumnado será informado puntualmente desta circunstancia 

5.2.2. Obxectivos, contidos e criterios de avaliación relación de 

estándares de aprendizaxe e indicación do grao mínimo de consecución 

para superar a materia e competencias clave (Relación estrutura en 

bloques) 

Bloque 1: comprensión de textos orais 

Obxectivos: a), c), d), i) 

Contidos 

B1.2. Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: 

- 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 dan lugar a inferencias do 

significado baseadas no contexto. 

- Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema. 

- Adaptación da escoita á súa finalidade (global e/ou específica). 

- Identificación de palabras clave. 
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- Identificación dos recursos lingüísticos ou temáticos adquiridos.  

- Inferencia do significado probable das palabras ou das frases que descoñece.  

B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa. 

B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, escoitando un texto gravado de novo ou 

solicitando a repetición ou as reformulacións do dito.  

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema.  

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

- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos 

principais e detalles relevantes). 

- Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión 

dos elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

Criterios de avaliación 

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. 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente e claramente, e seguir 

indicacións sinxelas e breves que conteñan vocabulario propio do nivel.  

B1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis salientables 

en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos 

e articulados a velocidade lenta, nun rexistro estándar, e que versen sobre asuntos cotiáns 

en situacións habituais ou sobre temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 

persoal, público e educativo, sempre que as condicións acústicas non distorsión a mensaxe 

e se poida volver escoitar o dito.  

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis relevantes en conversas cotiás, 

reais ou simuladas, que se refiran a necesidades prácticas ou materiais, sentimentos ou 
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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. 

B1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a información principal de textos orais ou 

audiovisuais breves, articulados pausadamente e con claridade, que conteñan narracións 

e/ou descricións moi sinxelas, que traten sobre asuntos moi previsibles da vida cotiá ou 

moi coñecidos. 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos persoais, horarios e 

prezos), transmitidas de viva voz ou por medios técnicos, e articuladas con certa lentitude 

e claridade, sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poidan escoitar máis 

dunha vez. 

Relación de estándares de aprendizaxe e indicación do grao mínimo de consecución 

para superar a materia e competencias clave 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO 

DEBE SER 

ADECUADO O 

ADQUIRIDO (3) 

COMPET

ENCIAS 

CLAVE 

INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de 

relación social para iniciar e terminar o 

discurso e expresar benvidas, desculpas e 

agradecementos, e identifica a relación de 

formalidade entre as persoas interlocutoras e 

o propósito comunicativo. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 Listening tests  

Listening exercises 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos 

breves e sinxelos producidos en contextos 

reais e simulados, articulados con claridade, 

ritmo pausado e acentuación estándar, que 

conteñan vocabulario relativo a lugares, 

persoas, obxectos, acontecementos e accións 

ligados a temas sinxelos e habituais na súa 

idade e no seu contexto escolar. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Listening for the 

gist (podcasts)  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO 

DEBE SER 

ADECUADO O 

ADQUIRIDO (3) 

COMPET

ENCIAS 

CLAVE 

INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 

PLEB1.3. Comprende o esencial en situacións 

de comunicación, cara a cara ou gravadas, nas 

que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas 

habituais para a súa idade e o seu nivel 

escolar, que se refiran aos ámbitos persoal 

público e educativo, sempre que se fale 

pausadamente e con claridade, e se poida 

escoitar máis dunha vez. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Listening tests 

Observation  

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante en 

presentacións sobre temas educativos que 

estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou 

do seu interese inmediato (por exemplo, sobre 

un tema curricular ou unha profesión). 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Listening exercises 

, matching , filling 

the gaps etc. 

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversa informal 

espontánea, relacionada coas actividades de 

aula, e de simulacións sobre temas cotiáns e 

de interese persoal con diversos fins 

comunicativos, se a produción é articulada 

con claridade e cunha velocidade media, pero 

con pausas. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Listening for the 

gist ( exercises or 

tests) 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal 

na que participa, descricións, narracións, 

peticións de información e expresión dos 

gustos sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle fala 

con claridade, amodo e directamente, e se a 

persoa interlocutora está disposta a repetir ou 

a reformular o dito. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 Listening for 

details exercises  

Tests , observation 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO 

DEBE SER 

ADECUADO O 

ADQUIRIDO (3) 

COMPET

ENCIAS 

CLAVE 

INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 

PLEB1.7. Identifica a información esencial de 

mensaxes sinxelas emitidas por medios 

audiovisuais sobre temas concretos e 

coñecidos (tempo atmosférico, noticias 

presentadas con imaxes moi redundantes, 

etc.) e sobre transaccións habituais de bens e 

servizos, pronunciadas con lentitude e 

claridade, aínda que deba escoitalas máis 

dunha vez. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Listening tests and  

Exercises  

Observation 

Bloque 2. Produción de textos orais: produción e interacción 

Obxectivos: a), c), d), e), i) 

Contidos 

B2.1. Estratexias de produción:  

Planificación: 

- Identificación do contexto, o destinatario e a finalidade da produción ou da 

interacción. 

- Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, escollendo os 

expoñentes lingüísticos necesarios para lograr a intención comunicativa. 

Execución: 

- Concepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e 

a súa estrutura básica.  

- Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción, e 

elementos lingüísticos previamente asimilados e memorizados. 

- Expresión da mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoa adecuadamente e 

axustándose, de ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da mensaxe 

(facer concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades 

e os recursos lingüísticos dispoñibles.  
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- Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e 

paralingüísticos  

- Lingüísticos:  

- Modificación de palabras de significado parecido.  

- Definición ou parafraseo dun termo ou dunha expresión.  

- Petición de axuda ou clarificación. 

- Paralingüísticos:  

- Sinalización de obxectos, uso de deícticos ou realización de accións que 

aclaran o significado.  

- Uso de linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións 

faciais, posturas, e contacto visual ou corporal)  

- Uso de elementos cuasiléxicos de valor comunicativo (hum, puah, etc.).  

- Uso de elementos prosódicos (pausas, ritmo, entoación) como substitutos 

dos marcadores discursivos para indicarlle ao destinatario ou oínte as 

partes do discurso que deben ser cointerpretadas. 

B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender e 

facerse comprender. 

B2.2. Rutinas ou modelos de interacción básicos segundo o tipo de situación de 

comunicación propia da súa idade e do seu nivel escolar. 

B2.3. Uso básico da quenda de palabra, con indicadores sinxelos de que se quere falar e de 

recoñecemento do desexo de falar das demais persoas. 

Criterios de avaliación 

B2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos monolóxicos que aborden 

descricións, narracións e explicacións breves e sinxelas sobre acontecementos, 

experiencias, condicións de vida e coñecementos diversos, con certa fluidez e pronuncia 

intelixible, utilizando conectores textuais e con dominio do vocabulario elemental, para 

lograr a finalidade da comunicación. 

B2.2. Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversa cara a cara como por 

teléfono ou por outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe 

sinxela, nos que se dea, se solicite e se intercambie información básica sobre temas de 

importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese persoal ou educativo propios 
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da súa idade e do seu nivel escolar, e se xustifiquen brevemente e de xeito básico os 

motivos de determinadas accións e de plans sinxelos, aínda que ás veces haxa 

interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e a reformulación para organizar 

o discurso e para seleccionar expresións e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás 

veces que se lle repita o dito, e mesmo solicite axuda ao interlocutor para expresar 

adecuadamente o seu texto.  

B2.3. Participar en conversas espontáneas relacionadas coas actividades de aula e en 

simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos fins comunicativos, 

establecendo contacto social en función da situación de comunicación, reformulando e 

rectificando se non se comprende, e pedindo aclaración se non entende algo. 

B2.4. Utilizar estratexias de cooperación na interacción e no traballo con outras persoas, 

colaborando con elas na interacción, verificando a comprensión propia e das demais 

persoas mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando 

activamente na realización das tarefas de comunicación. 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases feitas curtas, grupos de palabras e fórmulas básicas 

para desenvolverse de xeito suficiente en breves intercambios en situacións habituais e 

cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar expresións e articular palabras 

menos frecuentes.  

B2.6. Intercambia información ou responde a preguntas directas simples e breves, relativas 

a información persoal, hábitos, gustos, estudos etc., en relación con ámbitos e temas 

inmediatos cos que xa estea familiarizado. 

B2.7. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando 

fórmulas ou xestos simples para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se 

dependa en grande  medida da actuación do interlocutor. 

 

 

Relación de estándares de aprendizaxe e indicación do grao mínimo de consecución 

para superar a materia e competencias clave 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN ES 

ADECUADO O 

ADQUIRIDO ( PUNTO 3) 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

INSTRU- 

MENTOS DE 

AVALIACIÓN 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN ES 

ADECUADO O 

ADQUIRIDO ( PUNTO 3) 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

INSTRU- 

MENTOS DE 

AVALIACIÓN 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades 

de aula a maioría das veces ou 

intervén na lingua estranxeira, 

cunha pronuncia comprensible, e 

persevera no seu uso aínda que 

cometa erros e teña que pedir 

axuda ou aclaracións 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

Oral exercises. 

Pair worlk or 

oral 

participation 

in the class . 

Observation 

PLEB2.2. Amosa unha actitude 

positiva polo uso da lingua 

estranxeira en diferentes 

situacións comunicativas, e 

manifesta interese e respecto 

polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas 

compañeiras. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Use of English 

in the class  

Class diary 

Observation 

PLEB2.3. Fai presentacións breves 

e ensaiadas, ben estruturadas e 

con apoio visual (por exemplo, 

transparencias de PowerPoint), 

que lle permitan ilustralas con 

imaxes e seguir un guión sobre 

aspectos concretos e sinxelos de 

temas do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos ou 

a súa ocupación, e responde a 

preguntas breves e sinxelas de 

oíntes sobre o contido destas. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 

Oral 

exposition 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN ES 

ADECUADO O 

ADQUIRIDO ( PUNTO 3) 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

INSTRU- 

MENTOS DE 

AVALIACIÓN 

PLEB2.4. Desenvólvese 

correctamente en xestións e 

transaccións cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o transporte, 

as compras e o lecer, seguindo 

normas de cortesía básicas (saúdo 

e tratamento), sempre que a 

persoa interlocutora coopere, 

falando amodo e con claridade, e 

repetindo ou reformulando. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 

Oral 

interactions  

Observation 

Class diary  

PLEB2.5. Participa en conversas 

informais cunha pronuncia 

comprensible cara a cara, por 

teléfono ou por outros medios 

técnicos, nas que establece 

contacto social, intercambia 

información e expresa opinións e 

puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece 

cousas, pide e dá indicacións ou 

instrucións, ou discute os pasos 

que hai que seguir para realizar 

unha actividade conxunta 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 

Oral 

interaction  

Observation 

Class diary 

Oral tests 

PLEB2.6. Colabora coas demais 

persoas na interacción, verificando 

a comprensión propia e a das 

demais persoas mediante 

estratexias de compensación 

lingüísticas e non verbais, e 

cooperando activamente na 

realización das tarefas de 

comunicación, e manifesta 

interese e respecto polas achegas 

do seus compañeiros e das súas 

compañeiras. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 

Observation 

Class diary  

Rubrics 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN ES 

ADECUADO O 

ADQUIRIDO ( PUNTO 3) 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

INSTRU- 

MENTOS DE 

AVALIACIÓN 

PLEB2.7. Toma parte nunha 

conversa formal ou entrevista moi 

sinxela de carácter educativo ou 

ocupacional moi habitual e 

traballado previamente, 

intercambiando información 

suficiente e básica de carácter 

persoal e sobre hábitos, gustos ou 

estudos, preguntando sobre 

problemas prácticos e 

reaccionando de forma sinxela 

ante comentarios, sempre que 

poida pedir que se lle repitan os 

puntos clave se o necesita, e se o 

interlocutor coopera, falando 

amodo e con claridade, repetindo 

ou reformulando. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 

Oral 

interaction 

tests, 

Observation 

Class diaries 

Rubric  

Bloque 3. comprensión de textos escritos 

Obxectivos: a), c), d), i) 

Contidos 

B3.1. Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema. 

- Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica, 

selectiva, intensiva ou extensiva). 

- Identificación do tipo textual básico (narrativo, descritivo ou explicativo), adaptando a 

comprensión a el. 

- Distinción de tipos de comprensión necesarios para a realización da tarefa (sentido 

xeral, información esencial e puntos principais). 

- Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

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

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

B3.2. Uso de técnicas como subliñar ou tomar notas para lograr unha mellor comprensión 

do contido e da estrutura do texto. 

Criterios de avaliación 

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.  

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 estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio 

visual. 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e os detalles importantes 

en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves, sinxelos e ben 

estruturados, escritos nun rexistro informal ou estándar, que traten asuntos cotiáns, temas 

coñecidos e previsibles de interese ou relevantes para os propios estudos, e que conteñan 

estruturas e un léxico básicos de uso común e habitual. 

B3.4. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e contextualizados, en 

situacións de comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda 

de elementos textuais e non textuais, sobre temas variados e outros relacionados con 

outras materias do currículo. 

B3.5. Comprender a información esencial de correspondencia persoal moi breve e sinxela 

en calquera soporte, identificando o rexistro formal ou informal, o propósito e as fórmulas 

de relación social, e outras convencións básicas propias deste tipo de texto. 

B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude adecuados á idade, aos 

intereses e ao nivel escolar. 
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Relación de estándares de aprendizaxe e indicación do grao mínimo de consecución 

para superar a materia e competencias clave 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO COMPETEN

CIAS CLAVE 

INSTRU-

MENTOS 

AVALIACIÓN 

PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións 

sinxelas de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas de uso 

común e coñecidos, así como instrucións 

básicas e predicibles para a realización de 

actividades e normas de seguridade (por 

exemplo, manexo dun móbil ou prevención de 

riscos nunha excursión). 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco 

adecuado 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

Reading 

exercises 

(matching , 

filling the 

gaps) 

Observation 

Tests 

PLB3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de revistas 

propias da súa idade ou de internet, 

formulados de xeito simple e claro, e 

relacionados con asuntos do seu interese, nos 

ámbitos persoal e educativo e ocupacional moi 

básico. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco 

adecuado 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

Reading tests  

Reading for 

the gist  

Observation 

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. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco 

adecuado 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

Reading for 

detail 

exercises  

Rubrics  

Observation 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO COMPETEN

CIAS CLAVE 

INSTRU-

MENTOS 

AVALIACIÓN 

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. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco 

adecuado 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

Answering 

questions 

about a text  

Reading 

exercises. 

 

PLB3.5. Entende información básica de 

correspondencia formal na que se informa 

sobre asuntos do seu interese no contexto 

persoal, educativo ou ocupacional (por 

exemplo, sobre un curso de idiomas ou unha 

compra por internet). 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco 

adecuado 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

Answering an 

email or letter 

after having 

read the text  

 

PLB3.6. Comprende con fluidez textos de 

historias de ficción adaptados para o seu nivel 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco 

adecuado 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

Making a 

proyect a bout 

the book  

Speaking 

about it  

Reading test 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Obxectivos: a), b), c), d), e) g), i), l) 

Contidos 

B4.1. Estratexias de produción:  

Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas co fin 
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de realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe sobre o tema, o que se pode 

ou se quere dicir, etc.)  

– Localización e uso adecuado de recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario 

ou dunha gramática, información sobre o tema, etc.). 

Execución: 

- Elaboración dun borrador. 

- Estruturación do contido do texto. 

- Organización do texto en parágrafos abordando en cada un unha idea principal, 

conformando entre todos o seu significado ou a idea global.  

- Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada 

tipo de texto.  

- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta) ou da mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os 

recursos lingüísticos e temáticos dispoñibles.  

- Recurso aos coñecementos previos (utilizar linguaxe "prefabricada", etc.).  

Revisión: 

- Identificación de problemas, erros e repeticións.  

- Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 

- Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra, etc.). 

- Reescritura definitiva. 

B4.2. Características textuais: 

- Uso de recursos básicos para elaborar textos con coherencia e cohesión propios do 

seu nivel escolar 

Criterios de avaliación 

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. 

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

adecuadamente os recursos básicos de cohesión e de coherencia, e as convencións 

ortográficas básicas, os signos de puntuación máis comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente para a súa idade e o seu nivel 

escolar; así como as convencións ortográficas máis habituais na redacción de textos en 

soporte electrónico. 

B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, obxectos e persoas, e narrar de xeito lineal 

feitos e experiencias sinxelas, así como expor información básica e previamente preparada 

relacionada con temas cotiáns ou con materias do currículo. 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información persoal relativa a 

actividades diarias, intereses (deportes, música, etc.), gustos, etc. 

B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con información, instrucións e 

indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de inmediata necesidade. 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte dixital, na que se dea 

información persoal básica e se expresen gustos, sentimentos e opinións.  

B4.7. Presentar os textos escritos de maneira coidada (con atención a marxes, rascaduras, 

liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.) en 

soporte impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando a importancia da 

presentación nas comunicacións escritas 

Relación de estándares de aprendizaxe e indicación do grao mínimo de consecución 

para superar a materia e competencias clave 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO 

PARA SUPERAL A 

MATERIA  

COMPET

ENCIAS 

CLAVE 

INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 

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. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado/Adquiri

do 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

Writing tasks  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO 

PARA SUPERAL A 

MATERIA  

COMPET

ENCIAS 

CLAVE 

INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 

PLB4.2. Escribe textos moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos moi 

coñecidos e habituais no ámbito 

educativo, describindo de xeito sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e lugares. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

Writing different 

 Text types  

Writing tests  

Observation 

Class diary 

PLB4.3. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa aos 

seus datos, aos seus intereses ou ás súas 

afeccións. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CAA  

CCEC 

CSC 

Writing a survey 

PLB4.4. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves en soporte impreso e 

dixital, en situacións de comunicación 

reais ou simuladas, relacionados con 

actividades e situacións da vida cotiá e 

do seu interese persoal, ou sobre temas 

de actualidade de especial relevancia e 

facilmente comprensibles para a súa 

idade, respectando as convencións e as 

normas de cortesía, tamén cando se 

utilizan as redes sociais 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

 

CCL 

CD 

CAA  

CCEC 

CSC 

Writing tests  

Writing a note, an 

email . 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO 

PARA SUPERAL A 

MATERIA  

COMPET

ENCIAS 

CLAVE 

INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 

PLB4.5. Escribe correspondencia persoal 

na que se establece e mantén o contacto 

social, se intercambia información sobre 

si mesmo/a e a súa vila (por exemplo), se 

describen en termos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias persoais (por 

exemplo, unhas vacacións), se dan 

instrucións sinxelas, se fan e aceptan 

ofrecementos e suxestións (por exemplo, 

cancelación, confirmación ou 

modificación dunha invitación ou duns 

plans) e se expresan opinións de xeito 

sinxelo 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

 

CCL 

CD 

CAA  

CCEC 

CSC 

Writing emails 

Writing tests  

Observation 

Class diaries 

PLB4.6. Fai unha presentación coidada 

dos textos escritos, en soporte impreso e 

dixital, utilizando correctamente as 

convencións ortográficas e os signos de 

puntuación. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CAA  

CCEC 

CSC 

Typing a mail  

Typing a 

compostion 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Obxectivos: a), c), d), i), o) 

Contidos 

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

- Sons e fonemas vocálicos. 

- Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións.  

- Procesos fonolóxicos básicos.  

- Acento dos elementos léxicos illados, e no sintagma e na oración. 

B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
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- Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 

- Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos 

suspensivos, parénteses e comiñas. 

B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos. 

- Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas, de normas de cortesía e de 

rexistros informais e estándar, así como da linguaxe non verbal máis habitual. 

- Achegamento a algúns aspectos culturais visibles próximos ao seus intereses (música, 

lecer, deportes, produción escrita, lugares, poboación, etc.), e a costumes, valores e 

actitudes máis evidentes relacionados con aspectos propios da súa idade, a través de 

producións multimedia e de manifestacións artísticas dos países onde se fala a lingua 

estranxeira. 

- Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas básicas nos costumes cotiáns e no 

uso das formas básicas de relación social entre os países onde se fala a lingua 

estranxeira e o noso. 

- Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades 

lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia. 

B5.4. Plurilingüísimo. 

- Recoñecemento da realidade plurilingüe do propio contorno. 

- Recurso aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para mellorar a 

aprendizaxe, e da lingua estranxeira, para lograr unha competencia comunicativa 

integrada. 

- Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando 

positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

B5.5. Funcións comunicativas. 

- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais básicas.  

- Descrición de calidades físicas e abstractas básicas de persoas, obxectos, lugares e 

actividades.  

- Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión básica de sucesos futuros.  

- Petición e ofrecemento de información, indicacións, expresión sinxela de opinións e 
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consellos, advertencias e avisos.  

- Expresión do coñecemento, a certeza e a dúbida. 

- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a 

prohibición.  

- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a esperanza, 

a confianza e a sorpresa, así como os seus contrarios.  

- Formulación de suxestións e desexos, e expresión básica de condicións e hipóteses.  

- Establecemento e mantemento básicos da comunicación e a organización elemental 

do discurso. 

B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a identificación persoal elemental; 

vivenda, fogar e contexto; actividades da vida diaria; familia e amizades; tempo libre, lecer 

e deporte; vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo; compras, alimentación 

e restauración; transporte; lingua e comunicación; ambiente, clima e ámbito natural; e 

tecnoloxías da información e da comunicación. 

- Expresións fixas e enunciados fraseolóxicos máis habituais, 

- Saúdos, despedidas, preguntas por preferencias e expresión de opinións 

- Léxico sobre temas relacionados con contidos sinxelos doutras áreas do currículo. 

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

Criterios de avaliación  

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de 

pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións.  

B5.2, Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as normas ortográficas 

básicas da palabra e da oración. 

B5.3. Incorporar á produción do texto oral e escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estruturas sociais, relacións interpersoais, patróns 

de actuación, comportamento e convencións sociais, respectando as normas de cortesía 

máis importantes nos contextos respectivos. 

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.  
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B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en todas as linguas que coñece 

para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e desenvolver unha competencia 

comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser unha 

persoa plurilingüe, e valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse con 

compañeiros e compañeiras doutros países, como recurso de acceso á información e como 

instrumento de enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e maneiras de vivir 

diferentes. 

B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando, con 

suficiente dominio para o seu nivel escolar, os expoñentes máis comúns e básicos desas 

funcións e os patróns discursivos igualmente básicos de uso máis frecuente. 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en situacións comunicativas 

sinxelas reais ou simuladas. 

B5.8. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais, 

evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

Relación de estándares de aprendizaxe e indicación do grao mínimo de consecución 

para superar a materia e competencias clave 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO COMPET

ENCIAS 

CLAVE 

INSTRUMENTOS  

AVALIACIÓN 

PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na 

maioría das súas intervencións nas 

actividades de aula, e na participación en 

simulacións con diversos fins comunicativos, 

facéndose comprender, producindo con 

suficiencia discriminativa trazos fonéticos 

significativos que distinguen fonemas 

(nasalización, sonorización, etc.), e 

recoñecendo e producindo 

comprensiblemente patróns básicos de ritmo, 

entoación e acentuación de palabras e frases 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

CD 

Observation 

Rubrics 

Class notebook 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO COMPET

ENCIAS 

CLAVE 

INSTRUMENTOS  

AVALIACIÓN 

PLEB5.2. Escribe cun dominio ortográfico 

suficiente para facer comprensible os textos, 

sen cometer erros moi básicos sobre as 

regularidades ortográficas máis relevantes. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

CD 

Tests  

Observation 

PLEB5.3. Utiliza as convencións básicas 

propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso comunicativo 

(saúdos, rutinas para iniciar ou manter a 

quenda de palabra, fórmulas orais breves 

para manter a atención, etc.) 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

CD 

Oral interaction 

Oral expostion 

Rubric  

Observation 

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. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

CD 

Oral expositions 

Oral intearctions 

Observation 

Rubric  

PLB5.5. Nas actividades de aula utiliza, para a 

comprensión e a elaboración de textos, o 

coñecemento adquirido noutras linguas sobre 

elementos morfolóxicos, sintácticos e 

discursivos, así como os procesos de 

realización das actividades lingüísticas de 

comprensión e produción. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

CD 

Tests  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO COMPET

ENCIAS 

CLAVE 

INSTRUMENTOS  

AVALIACIÓN 

PLB5.6. Comunica con eficacia, 

comprendendo e utilizando adecuadamente 

as estruturas morfosintácticas básicas para 

realizar as funcións comunicativas propias do 

seu nivel, e estratexias de comunicación e de 

redundancia do significado (imaxes e 

elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos 

básicos e partextuais). 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

CD 

Oral tests  

Oral inteactions 

Rubric 

Observation 

PLEB5.7. Coñece e utiliza un vocabulario oral 

e escrito básico e suficiente para comprender 

e elaborar textos sinxelos propios do seu nivel 

educativo. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

CD 

Oral interaction 

Rubric 

PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración 

de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, obras de 

teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas 

e relacionados cos elementos transversais, 

evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e 

valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

CD 

Rubric  

Observation 

5.2.3. Estruturas sintáctico-discursivas do inglés 

- Expresiónderelacións lóxicas:conxunción(and,too, also);disxunción(or); oposición(but);causa 

(because(of);dueto); finalidade(to-infinitive;for); comparación((not) as 

..as;morebeautiful(than);thefastest); condición (if);   

- Relacións temporais (as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamacións (They are very interesting!, Lots!, Great!,No way! Are you crazy? ..). 
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- Negación: oracións negativas con not, never, no (+noun, e. g. never mind), nobody, nothing). 

- Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; What is he/she like?, What is this for?) 

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

(Present Simple/Continuous); futuro (will, be going to, Present Simple con valor de futuro; 

Present Simple and Continuous + adv); past simple/perfect 

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

(simple tenses (+ Adv., e. g. usually)); incoativo (start -ing); terminativo (stop -ing); condicional 

(First Conditional). 

- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can, could); 

obrigación (have to, must, need to); deber (should); intención (Present Continuous, be going 

to). 

- Expresión da existencia (e. g. There is / are; There was / were); a entidade 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; determiners); a calidade (e. g. 

descriptive adjectives). 

- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. some, 

any), e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so. 

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

direction, origin and arrangement). 

- Expresión do tempo (divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; 

duration (from…to; during; until; since; for); anteriority (already; (not) yet); 

posteriority(afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency 

(e. g. often, usually) 

- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post; How ..?; How often…?; 

How about…?). 

- Expresión do acordo: (me too, so do I, not me, not really, that’s true, definitely not…) 

- Expresión da certeza: (probably, definitely, maybe, not really,( I’m quite sure).g. good at 

drawing) 

- Comparativo e superlativo 

- Condicionais 0, 1 e 2 tipos 
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5.2.4. Instrumentos de avaliación, criterios de cualificación e mínimos 

exixibles. 2º ESO  

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PESO NA 

CUALIFICACIÓN 

MÍNIMO 

EXIXIBLE 

 1º 

AVAL 

2º 

AVAL 

3º 

AVAL 
 

PROBAS ESCRITAS 60% 60% 60% 

30% 

Grammar & Vocabulary  como utilización dos tempos verbais 

estudados, encher ocos, transformar oracións, responder a preguntas, 

etc. e de recoñecemento do vocabulario estudado (tradución, 

completar definicións, utilizalo en oracións, etc.)  

30% 30% 30% 

Reading comprehension:comprobación da lectura comprensiva dun 

texto mediante preguntas, exercicios de opción múltiple, verdadeiro-

falso, etc. e comprobación do grao de comprensión do léxico do 

texto. 

20% 20% 15% 

Reader  5% 

Writing: exercicios de redacción de distinta tipoloxía de textos, 

seguindo os modelos estudados na aula.  
10% 10% 10% 

PROBAS ORAIS* 30% 30% 30% 

20% 

Comprensión oral (listening): comprobación do grao de comprensión   

oral de gravacións mediante exercicios de opción múltiple, completar 

oracións, verdadeiro-falso, contestar a preguntas, asociar fragmentos 

a oracións, etc… 

15% 15% 15% 

Proba de expresión oral (speaking): procurarase, na medida do 

posible,  facer distintos tipos de probas e con distinta temática, como 

exposicións (individuais ou en grupo), descrición de fotografías, 

diálogos, etc…  

15% 15% 15% 

Attitude and Students's work             10%  
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 Total           100%  

O alumnado promocionará sempre que obteña unha nota mínima de 5, unha vez 

terminados os diferentes aspectos da avaliación e sumadas as porcentaxes 

correspondentes de cada parte integrante da cualificación.  

Nas probas de setembro varían as porcentaxes dado que non se poden realizar probas 

orais e tampouco listenings. No obstante as puntuacións estarán indicadas en cada unha 

das preguntas. 

. 

5.2.5. Procedementos de avaliación e cualificación 

Haberá 3 avaliacións ao longo do curso, desglosadas en: 

Gramática e Vocabulario: 

- Unha proba inicial oral ou escrita. Usarase como instrumento para valorar as 

competencias iniciais na lingua inglesa.  

- Alomenos un exame escrito de contidos gramaticais, vocabulario, reading e writing por 

avaliación. Valoraranse co 30 % da nota final de avaliación. 

Reading: 

O apartado de reading computará un 20%. Haberá un seguimento das actividades do libro 

de lectura entre a 1º e 2º avaliación , tanto na aula como fora da aula, coa posibilidade de 

facer un exame sobre o libro si o profesorado o considera oportuno. A nota deste exame 

computará  un 5 % dentro do apartado de reading na 3º avaliación. 

Writing:  

O apartado de writing terá unha cualificación de ata un 10%,  

 

Speaking and Listening: 

- Haberá alomenos unha proba de  listening e speaking en cada avaliación. Valoraranse 

co 30 % da nota final de avaliación.  
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- Attitude and Students' work  

- Será valorado ata un 10% na avaliación 

Avaliacións non superadas: a avaliación será continua e, polo tanto, NON haberá 

recuperacións. Se o alumnado suspende unha das avaliacións, recupéraa aprobando as 

seguintes, xa que en todas as probas incluiranse contidos das avaliacións anteriores. 

Nota final na avaliación ordinaria: a nota final na materia corresponderá á o seguinte 

cómputo nas 3 avaliacións. 1º avaliación 20%, 2º avaliación 30% e 3º avaliación 50% . Será 

necesario ter unha cualificación positiva  de 5 ou máis para aprobar a materia. 

Redondeo:  

Dado que a nota de cada avaliación é un número enteiro, o REDONDEO das decimais 

realizarase do seguinte xeito: O aprobado estará en 5 como nota final en cada avaliación, 

sumadas as porcentaxes dos diferentes apartados. A partir desta nota, as cualificacións con 

decimais iguais ou superiores a 5 , poderá, se o profesor o considera redondearse  ao 

número enteiro superior tendo en conta os seguintes factores, rexistrados polo profesor na 

súa observación diaria.  

- A asistencia puntual a clase 

- A actitude cara á materia 

- A participación nas actividades propostas  

- A colaboración co grupo  

- A puntualidade na entrega de traballos 

- O coidado na presentación deses traballos  

- A puntuación en cuestións orais e exercicios prácticos na clase 

-    O esforzo 

Criterios de corrección: para a corrección das probas de expresión escrita (writing) 

valoraranse os seguintes aspectos:  

- Adecuación á tarefa requirida (carta, e-mail, entrada de blog, narración, …). En caso de 

que a adecuación sexa nula, é dicir, que a resposta do alumnado non teña nada que ver 

coa tarefa requirida, os demais criterios non serán aplicables.   

- Relevancia do contido e rexistro esixido pola mesma.  
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- Coherencia e cohesión da información e das ideas, mantendo a liña discursiva, 

organizándoa en parágrafos mediante o uso adecuado de conectores discursivos 

estudados, variedade e precisión da información, do léxico e das estruturas 

empregadas.  

- Corrección gramatical (estruturas verbais e nominais, dominio no uso dos tempos 

adecuados á tarefa), léxica e ortográfica, aínda que pode haber pequenos erros que 

non impidan a comprensión.  

Utilización de métodos ilegais para a realización das probas: se o profesorado 

descubre a o alumnado utilizando calquera método ilegal para a realización de calquera 

das probas (“chuletas”, uso do móbil, bolígrafos borrables, lápices, reloxos intelixentes, 

outros aparellos electrónicos, etc…), este terá automaticamente a avaliación suspensa. Isto  

terá consideración de falta grave tal como ven recollido nas Normas de Organización e 

Funcionamento do centro e será notificado por escrito á  xefatura  de estudos. No caso de 

tratarse da avaliación final, o alumnado igualmente sería avaliado como suspenso e tería 

que recuperar a materia na avaliación extraordinaria de setembro.  

5.2.6. Materiais e recursos didácticos 

 Libros dixitais: Network 2. Student's Book  Burlington . 

 Network 2  Workbook . Burlington  

 Material complementario elaborado polo profesorado.   

 DVDs.  

 Ordenadores: PCs (na aula de Informática e na biblioteca).  

 En todas as aulas de 2º de ESO:  Portátiles para cada alumno, para o profesor, 

encerados dixitais, proxector e pizarras. 

  Conexión a Internet (WiFi).   

 

 

4º CURSO DA ESO 

volver 
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5.4.1. Temporalización e secuenciación 

Temporalización 

 

DURACIÓN UNIDADE DIDÁCTICA CONTIDO SESIÓN 
Nº  

SESIÓNS 

TEMPORALIZACIÓN 

1
ª 

A
V

A
L
IA

C
IÓ

N
 

 Refresh your memory 

Presentación e 

repaso 

Avaliación Inicial 

(test) 

4 

Setembro 

2 

11 semanas 

33 sesións 

Módulo 1 : Game changers Desenvolvemento 

dos contidos  

 

 

Av. Final (test)  

12  Setembro /Outubro 

Módulo 2 : The Unexpected  

 

 

15 

 

Novembro 

Decembro( día 2) 

2
º 

A
V

A
L
IA

C
IÓ

N
 

11 semanas 

33 sesións  

Módulo 3. The Way we Live Desenvolvemento 

dos contidos  

 

 

Av. Final (test) 

15  Decembro /Xaneiro 

 Módulo 4 : All in the Mind  18 

Febreiro /Marzo 

( ata 17 marzo) 

3
º 

A
V

A
L
IA

C
IÓ

N
 

10 semanas 

30 sesións 

Módulo 5: Mother Nature 
Desenvolvemento 

dos contidos  

 

Av. Final (test) 

15  Marzo / abril 

 Módulo 6 : Trending Now  15 

Maio 

Xuño ( 5 xunio) 
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Secuenciación 

1
º 

A
V

A
L
IA

C
IÓ

N
 

IN
T

R
O

D
U

C
IÓ

N
, 
M

ó
d

u
lo

s 
1

 y
  

2
 

UD CONTIDO SESIÓN 

Grammar Revisión ( simple present , present continuous, past simple and continuous, 

used to , future tenses) Presente perfect/ past simple , Past perfect / past 

simple, reflexive pronouns,  relative clauses , some/ any or no compounds. 

. 

Vocabulary Environment, History , Transport. Talents and abilities and Urban Landscapes 

Listening  A discussion , a podcast, a TV report, a radio interview , guided Tours. 

Speaking Comparing experiencies, talking about experiencies, getting information, 

getting clues, choosing an activity and describing where you live 

Reading The Greaat Green Wall,  The Bug that changed History ( report) a webpage 

(Regrettable Inventio 

Writing .A petition, an info card,  a narative and a mini-bio 

2
º 

A
V

A
L
IA

C
IÓ

N
 

M
ó

d
u

lo
s 

3
 y

 4
  

Grammar Passive Voice : present , past and future; Modals  Gerunds and infinitives  

Vocabulary Family and Relationships,  Customs,  the Senses , Fears and phobias. 

Listening .An interview and a phone conversation . Descriptions of experiences 

Speaking .Discussing family , accepting and refusing information . Discussing likes and 

prerences . 

  

Reading An article (Family Ties) ,A travel webpage, a magazine article about Memory 

Games  

Writing A poster for a cultural event, captions for pictures, an advert. 
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3

 A
V

A
L
IA

C
IÓ

N
 

M
Ó

D
U

L
E
S

 5
 A

N
D

 6
 

Grammar Conditionals and Reported Speech 

Vocabulary Nature, Animals, Clothes and fashion , Social Media. 

Listening  A radio interview , a class trip,  news reports . 

Speaking Speculating abour a picture, discussing the weather, talking about social 

media and fashion choices. 

Reading An article about Mushrooms, an educational article, the influencers. 

Writing A poster, a news report , a survey about social media. 

Reader A finais da primeira e ao longo da segunda avaliacións farase unha lectura 

obrigatoria: 

A convict’s Tale (Juliet Hart). Editorial:Burlington Books. 

NOTA: A distribución das unidades ao longo do curso podería variar debido a causas extraordinarias pero de 

ser o caso o alumnado será informado puntualmente desta circunstancia 

 

5.4.2. Obxectivos, contidos e criterios de avaliación relación de 

estándares de aprendizaxe e indicación do grao mínimo de consecución 

para superar a materia e competencias clave (Relación estrutura en 

bloques) 

Bloque 1: comprensión de textos orais 

Obxectivos:a), c), d), i) 

Contidos 

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

–  Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos 

principais e detalles relevantes). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 

– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos 

Criterios de avaliación 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para a comprensión do sentido 

xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do 

texto.  

B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles 

máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, claramente estruturados, e 

transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media, 

nun rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de aspectos concretos ou abstractos 

de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos habituais, ou 

sobre os propios intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou 

laboral, sempre que exista apoio visual e as condicións acústicas non distorsionen a 

mensaxe, e que se poida volver escoitar o dito. 

B1.3. Comprender os detalles de información relativa a datos persoais, horarios, prezos e 

números, así como comprender preguntas e instrucións básicas e seguir indicacións breves 

relativas a necesidades cotiás ou ocupacionais relativas a situacións de comunicación 

básicas dos ámbitos persoal e profesional. 

B1.4. Comprender textos orais sinxelos nos que soliciten ou dean información de carácter 

básico e sinxelo, identificando funcións de comunicación variadas e captando tanto as liñas 

xerais como os aspectos secundarios de relevancia, sempre que se fale lentamente e 

nunha linguaxe estándar e poida pedir confirmación do entendido. 

B1.5. Comprender as ideas principais e outros aspectos relevantes para o propósito 

comunicativo de textos orais de carácter informal que relaten experiencias persoais (viaxes, 

estudos, experiencias laborais, relacións persoais, etc.), e expresen opinións ou puntos de 

vista, cunha fala lenta e nunha linguaxe estándar, identificando aspectos como a secuencia 

temporal das experiencias (por exemplo, dunha película), e os sentimentos que suscitan. 

Relación de estándares de aprendizaxe e indicación do grao mínimo de consecución 

para superar a materia e competencias clave 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO COMPETE

NCIAS 

CLAVE 

INSTRUMEN- 

TOS DE 

AVALIACIÓN 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de 

comprensión, axustándoo ás necesidades da 

tarefa (de comprensión global, selectiva ou 

detallada), mellorándoo se é o caso 

(sacando conclusións sobre a actitude do 

falante e sobre o contido, baseándose na 

entoación e na velocidade da fala), 

deducindo intencións a partir do volume da 

voz do falante, facendo anticipacións do 

que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e 

intuíndo o que non se comprende e o que 

non se coñece mediante os propios 

coñecementos e as propias experiencias. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

Listening tests 

Listening 

exercises  

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). 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

Listening for the 

Gist exercises  

Listening 

exercises  

Observation 

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. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

 

Listening for the 

Gist exercises 

Answering 

questions about 

podcasts. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO COMPETE

NCIAS 

CLAVE 

INSTRUMEN- 

TOS DE 

AVALIACIÓN 

PLEB1.4. Capta os puntos principais e os 

detalles salientables de mensaxes gravadas 

ou de viva voz, claramente articuladas, que 

conteñan instrucións, indicacións ou outra 

información, mesmo de tipo técnico (por 

exemplo, en contestadores automáticos, ou 

sobre como realizar un experimento na 

clase, ou como utilizar unha máquina ou un 

dispositivo no ámbito ocupacional). 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

Listening for the 

detail exercises 

Listening tests 

and exercises  

Observation 

PLEB1.5. Identifica as ideas principais e 

detalles relevantes dunha conversa formal 

ou informal de certa duración entre dous ou 

máis interlocutores que ten lugar na súa 

presenza e na que se tratan temas 

coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, 

cando o discurso está articulado con 

claridade e nunha variedade estándar da 

lingua. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CCEC 

Listening tests 

and exercises  

(filling gaps, 

matching etc) 

PLEB1.6. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas 

(por exemplo, en bancos, tendas, hoteis, 

restaurantes, transportes, centros docente e 

lugares de traballo) ou menos habituais (por 

exemplo, nunha farmacia, un hospital, 

nunha comisaría ou nun organismo 

público), se pode pedir confirmación 

dalgúns detalles. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

Follow 

instructions 

exercises  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO COMPETE

NCIAS 

CLAVE 

INSTRUMEN- 

TOS DE 

AVALIACIÓN 

PLEB1.7. Comprende, nunha conversa 

formal, ou entrevista na que participa (por 

exemplo, en centros de estudos ou de 

traballo), información relevante e detalles 

sobre asuntos prácticos relativos a 

actividades educativas ou ocupacionais de 

carácter habitual e predicible, sempre que 

poida pedir que se lle repita, ou que se 

reformule, aclare ou elabore, algo do que se 

lle dixo. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

Listening for the 

details tests and 

exercises  

Grid 

PLEB1.8. Comprende, nunha conversa 

informal na que participa, explicacións ou 

xustificacións de puntos de vista e opinións 

sobre diversos asuntos de interese persoal, 

cotiáns ou menos habituais, así como a 

formulación de hipóteses, a expresión de 

sentimentos e a descrición de aspectos 

abstractos de temas (por exemplo, a música, 

o cine, a literatura ou os temas de 

actualidade). 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

Listening tests 

And exercises 

Grid 

Bloque 2. Produción de textos orais: produción e interacción 

Obxectivos: a), c), d), i) 

Contidos 

B2.1. Estratexias de produción: 

Planificación: 

- Identificación do contexto, o destinatario e a finalidade da produción ou da 

interacción. 

- Concepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a 

súa estrutura básica. 

- Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, aplicando o rexistro e a 
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estrutura de discurso adecuados a cada caso, escollendo os expoñentes lingüísticos 

necesarios para lograr a intención comunicativa. 

- Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción, e 

elementos lingüísticos previamente asimilados e memorizados.  

Execución: 

- Expresión da mensaxe con claridade, coherencia, estruturándoa adecuadamente e 

axustándose, de ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da mensaxe 

(facer concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e 

os recursos lingüísticos dispoñibles.  

- Apoio e aproveitamento ao máximo dos coñecementos previos (utilizar linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

- Cooperación na interacción con outras persoas, verificando a comprensión propia e 

das demais persoas, e cooperando activamente na realización das tarefas de 

comunicación.  

- Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e 

paralingüísticos. 

- Lingüísticos: 

- Modificación de palabras de significado parecido. 

- Definición ou reformulación dun termo ou expresión. 

- Petición de axuda. 

- Paralingüísticos: 

- Sinalar de obxectos, usode deícticos ou realización de accións que aclaran o 

significado. 

- Uso da linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual ou corporal, proxémica, etc.). 

- Uso de sons cuasilingüísticos e calidades prosódicas convencionais. 

Criterios de avaliación 

B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais 
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monolóxicos ou dialóxicos breves ou de lonxitude media, e de estrutura simple e clara, 

explotando os recursos dos que se dispón e limitando a expresión a estes; recorrendo, 

entre outros, a procedementos como a definición simple de elementos para os que non se 

teñen as palabras precisas, ou comezando de novo cunha nova estratexia cando falla a 

comunicación. 

B2.2. Pronunciar e entoar os enunciados de maneira clara e comprensible, aínda que as 

persoas interlocutoras poidan necesitar repeticións se se trata de palabras e estruturas 

pouco frecuentes, en cuxa articulación poden cometerse erros que non interrompan a 

comunicación. 

B2.3. Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en conversa cara a cara como 

por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, nos que 

se intercambia información, ideas e opinións, se xustifican de maneira simple pero 

suficiente os motivos de accións e plans, e se formulan hipóteses, aínda que ás veces haxa 

vacilacións para buscar expresións e pausas para reformular e organizar o discurso, e sexa 

necesario repetir o dito para axudar a persoa interlocutora a comprender algúns detalles.  

B2.4. Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para facer comprensible a mensaxe 

cando as intervencións son breves ou de lonxitude media, aínda que poidan producirse 

pausas, vacilacións ocasionais ou reformulacións do que se quere expresar en situacións 

menos habituais ou en intervencións máis longas. 

B2.5. Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en intercambios claramente estruturados, 

utilizando estratexias de cooperación na interacción e fórmulas ou indicacións habituais 

para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se poida necesitar a axuda da persoa 

interlocutora. 

B2.6. Comprender preguntas e dar información básica sobre si mesmo e relativas aos 

ámbitos educativo e persoal (datos persoais, formación, opinións, plans, intereses), aínda 

que teña que solicitar aclaracións ou repetir as súas respostas para facerse comprender 

Relación de estándares de aprendizaxe e indicación do grao mínimo de consecución 

para superar a materia e competencias clave 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO COMPETEN-

CIAS CLAVE 

INSTRU-MENTOS 

AVALIACIÓN  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO COMPETEN-

CIAS CLAVE 

INSTRU-MENTOS 

AVALIACIÓN  

PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos para 

entender e facerse entender, como a 

utilización de expresións memorizadas ou 

fixas (para pedir que lle falen máis a modo, 

que lle repitan ou que lle aclaren) e o uso de 

exemplos e definicións, ou de aspectos 

paralingüísticos como os acenos, a entoación, 

etc. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

Speaking activities( 

pair work or group 

work) 

Speaking tests 

Grids 

PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría 

das veces interactúa ou intervén na lingua 

estranxeira de xeito claro e comprensible, e 

persevera no seu uso cunha actitude positiva, 

aínda que cometa erros e teña que pedir 

axuda ou aclaracións, manifestando interese e 

respecto polas achegas dos seus compañeiros 

e das súas compañeiras. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

Observation 

Grids  

Oral intearaction 

activities  

PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben 

estruturadas, ensaiadas previamente e con 

apoio visual (por exemplo, PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas educativos ou 

ocupacionais do seu interese, organizando a 

información básica de maneira coherente, 

explicando as ideas principais brevemente e 

con claridade, e respondendo a preguntas 

sinxelas de oíntes articuladas de maneira clara 

e a velocidade media. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CD 

Oral exposition 

Grids  

Observation 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO COMPETEN-

CIAS CLAVE 

INSTRU-MENTOS 

AVALIACIÓN  

PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente en 

situacións cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe ou estadía 

noutros países por motivos persoais, 

educativos ou ocupacionais (transporte, 

aloxamento, comidas, compras, estudos, 

traballo, relacións coas autoridades, saúde e 

lecer), e sabe solicitar atención, información, 

axuda ou explicacións, e facer unha 

reclamación ou unha xestión formal de 

maneira sinxela pero correcta e adecuada ao 

contexto. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

Oral interaction 

activities - games  

Role plays  

Grids  

Observation 

PLEB2.5. Participa adecuadamente en 

conversas informais cara a cara ou por 

teléfono, ou por outros medios técnicos, 

sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, 

nas que intercambia información e se expresa 

e xustifica brevemente opinións e puntos de 

vista; narra e describe de forma coherente 

feitos ocorridos no pasado ou plans de futuro 

reais ou inventados; formula hipóteses; fai 

suxestións; pide e dá indicacións ou 

instrucións con certo detalle; expresa e 

xustifica sentimentos, e describe aspectos 

concretos e abstractos de temas como, por 

exemplo, a música, o cine, a literatura ou os 

temas de actualidade. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

Oral activities 

Pair work  

Role plays 

Grids  

PLEB2.6. Toma parte en conversas formais, 

entrevistas e reunións de carácter educativo ou 

ocupacional, sobre temas habituais nestes 

contextos, intercambiando información 

pertinente sobre feitos concretos, pedindo e 

dando instrucións ou solucións a problemas 

prácticos, expondo os seus puntos de vista de 

maneira sinxela e con claridade, e razoando e 

explicando brevemente e de maneira coherente 

as súas accións, as súas opinións e os seus 

plans. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

Oral exercises 

Debates  

Observation 

Grids. 
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Bloque 3. comprensión de textos escritos 

Obxectivos: a), c), d), e), i) 

Contidos 

B3.1. Estratexias de comprensión:  

- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema a partir da 

información superficial: imaxes, organización na páxina, títulos de cabeceira, etc. 

- Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica, 

selectiva, intensiva ou extensiva) 

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

- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos 

principais e detalles relevantes). 

- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e paratextuais. 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos 

Criterios de avaliación 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido 

xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do 

texto. 

B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas (identificar os conceptos 

principais e palabras clave do tema, coñecer sinónimos destas e procurar termos 

relacionados en internet; e localizar recursos da biblioteca do seu centro docente), para a 

procura de información en diferentes fontes, e analizar a súa credibilidade seguindo 

criterios como a autoría, a data de publicación, ligazóns relevantes, funcionalidade e tipo 

de texto (divulgativo, educativo, de opinión, etc.). 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes 

en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves ou 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.  
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B3.4. Comprender a intención de comunicación, fórmulas de saúdo, despedida e outras 

convencións básicas de correspondencia de carácter persoal e formal, sempre que non 

conteña expresións idiomáticas, e poder reaccionar de xeito adecuado a tarxetas postais, 

felicitacións, invitacións, citas médicas, solicitude de información, etc. 

B3.5. Seguir instrucións básicas que lle permitan, por exemplo, pór en marcha, manexar ou 

instalar aparellos ou aplicacións informáticas sinxelas (sempre que conteñan diagramas ou 

imaxes que faciliten a súa comprensión), entender unha prescrición médica, matricularse 

nun centro de estudos, etc. 

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. 

Relación de estándares de aprendizaxe e indicación do grao mínimo de consecución 

para superar a materia e competencias clave 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO COMPETENCI

AS CLAVE 

 

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.). 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco 

adecuado 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

 

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. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco 

adecuado 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO COMPETENCI

AS CLAVE 

 

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). 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco 

adecuado 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

 

PLEB3.4. Localiza con facilidade información 

específica de carácter concreto en textos 

xornalísticos en calquera soporte, ben 

estruturados e de extensión media, tales 

como noticias glosadas; recoñece ideas 

significativas de artigos divulgativos 

sinxelos, e identifica as conclusións 

principais en textos de carácter claramente 

argumentativo, sempre que poida reler as 

seccións difíciles. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco 

adecuado 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

Reading for 

The details 

exercises  

Reading tests. 

PLEB3.5. Comprende correspondencia 

persoal, en calquera soporte incluíndo foros 

en liña ou blogs, na que se describen con 

certo detalle feitos e experiencias, 

impresións e sentimentos, onde se narran 

feitos e experiencias, reais ou imaxinarios, e 

se intercambian información, ideas e 

opinións sobre aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas xerais, coñecidos 

ou do seu interese. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco 

adecuado 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

Reading 

comprehesion

activities 

PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, 

faxes ou correos electrónicos de carácter 

formal, oficial ou institucional, como para 

poder reaccionar en consecuencia (por 

exemplo, se se lle solicitan documentos 

para unha estadía de estudos no 

estranxeiro). 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco 

adecuado 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

Answering a 

previous email 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO COMPETENCI

AS CLAVE 

 

PLEB3.7. Identifica información relevante 

en instrucións detalladas sobre o uso de 

aparellos, dispositivos ou programas 

informáticos, e sobre a realización de 

actividades e normas de seguridade ou de 

convivencia (por exemplo, nun evento 

cultural, nunha residencia de estudantes 

ou nun contexto ocupacional). 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco 

adecuado 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

Reading for 

the gist . 

Reading tests 

and exercises. 

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. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco 

adecuado 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

Reading 

comprehesion  

Oral 

exposition 

about what 

they read  

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Obxectivos: a), c), d), i) 

Contidos 

B4.1. Estratexias de produción: 

Planificación: 

- Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas, co fin 

de realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe sobre o tema, o que se pode 

ou se quere dicir, etc.).  

- Localización e uso adecuado dos recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun 

dicionario ou dunha gramática, obtención de axuda, etc.). 

Execución: 

- Elaboración dun borrador. 

- Estruturación do contido do texto. 
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- Organización do texto en parágrafos abordando en cada un unha idea principal, 

conformando entre todos o seu significado ou a idea global. 

- Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada 

tipo de texto.  

- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da mensaxe 

(facer concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e 

os recursos dispoñibles.  

- Apoio e aproveitamento ao máximo dos coñecementos previos (utilizar linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

Revisión: 

- Identificación de problemas, erros e repeticións. 

- Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 

- Reescritura definitiva. 

- Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra adecuado, uso 

normativo de maiúsculas e minúsculas, etc.). 

Criterios de avaliación 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos 

escritos breves ou de media lonxitude (por exemplo, reformulando estruturas a partir 

doutros textos de características e propósitos comunicativos similares, ou redactando 

borradores previos, e revisando contido, ortografía e presentación do texto antes da súa 

escritura definitiva). 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de lonxitude media, 

coherentes e de estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou 

menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os 

recursos de cohesión, as convencións ortográficas e os signos de puntuación máis comúns, 

e amosando un control razoable de expresións e estruturas, e un léxico de uso frecuente, 

de carácter tanto xeral como máis específico dentro da propia área de especialización ou 

de interese.  

B4.3. Saber manexar os recursos básicos de procesamento de textos para corrixir os erros 

ortográficos dos textos que se producen en formato electrónico, e adaptarse ás 

convencións comúns de escritura de textos en internet (por exemplo, abreviacións ou 

outros en chats). 
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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. 

B4.5. Tratar a información obtida de diversas fontes, seguindo os patróns discursivos 

habituais, para iniciar e concluír o texto escrito adecuadamente, organizar a información de 

xeito claro, ampliala con exemplos ou resumila con claridade, exactitude, coherencia e 

fidelidade ao texto orixinal. 

B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención a marxes, riscaduras, liñas 

dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.) en soporte 

impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando importancia da presentación 

nas comunicacións escritas. 

Relación de estándares de aprendizaxe e indicación do grao mínimo de consecución 

para superar a materia e competencias clave 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO COMPETENCI

AS CLAVE 

INSTRUMEN-

TOS 

AVALIACIÓN 

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. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CAA 

CSC 

Writing test 

and exercises  

Writing 

compositions ( 

mails, 

narrative, etc) 

PLEB4.2. Escribe correspondencia 

formal básica, dirixida a institucións 

públicas ou privadas ou entidades 

comerciais, fundamentalmente 

destinada a pedir ou dar 

información, solicitar un servizo ou 

realizar unha reclamación ou outra 

xestión sinxela, respectando as 

convencións formais e as normas de 

cortesía usuais neste tipo de textos. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

Writing an 

email, asking 

for 

information  

Tests and 

exercises  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO COMPETENCI

AS CLAVE 

INSTRUMEN-

TOS 

AVALIACIÓN 

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 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

Writing a 

message, web 

site, in a  , 

magazine) 

PLEB4.4. Escribe correspondencia 

persoal e participa en foros, blogs e 

chats nos que describe experiencias, 

impresións e sentimentos; narra de 

forma lineal e coherente feitos 

relacionados co seu ámbito de 

interese, actividades e experiencias 

pasadas (por exemplo, sobre unha 

viaxe, as súas mellores vacacións, un 

acontecemento importante, un libro 

ou unha película), ou feitos 

imaxinarios, e intercambia 

información e ideas sobre temas 

concretos, sinalando os aspectos 

que lle parecen importantes, e 

xustificando brevemente as súas 

opinións sobre eles. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

Participating 

in a blog , 

forum 

exercises. 

Tests  

Observation 

PLEB4.5. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 

educativa ou laboral (por exemplo, 

para facerse membro dunha 

asociación ou para solicitar unha 

bolsa). 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

Making and 

answering a 

survey 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO COMPETENCI

AS CLAVE 

INSTRUMEN-

TOS 

AVALIACIÓN 

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 

formato electrónico, seguindo, por 

exemplo, o modelo Europass. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

Typing a CV  

Test. 

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. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CAA 

CSC 

Written 

exercises or 

tests 

PLEB4.8. Fai unha presentación 

coidada dos textos escritos, en 

soporte impreso e dixital, utilizando 

correctamente as convencións 

ortográficas e os signos de 

puntuación. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CAA 

Typing 

homework 

and 

compositions  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Obxectivos:a), c), d), i), o) 

Contidos 

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

- Sons e fonemas vocálicos. 

- Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións. 

- Procesos fonolóxicos básicos. 

- Acento dos elementos léxicos illados, e no sintagma e na oración. 
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B5. 2. Patróns gráficos e convencións ortográficas: 

- Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 

- Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos 

suspensivos, parénteses e comiñas. 

B5. 3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

- Recoñecemento e uso de convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; 

costumes 

- , valores, crenzas e actitudes; e linguaxe non verbal. 

- Achegamento a aspectos culturais visibles próximos aos seus intereses (música, 

traballo, lecer, deportes, produción escrita, lugares, organización política, etc.) e a 

costumes, valores, crenzas e actitudes máis relevantes para facer comprensible con 

carácter xeral a cultura dos países falantes da lingua estranxeira. 

- Identificación das similitudes e as diferenzas máis significativas nos costumes 

cotiáns, e uso das formas básicas de relación social entre os países onde se fala a 

lingua estranxeira e o noso. 

- Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades 

lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia. 

B5.4. Plurilingüismo: 

- Recoñecemento da realidade plurilingüe do propio contorno. 

- Recurso aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para mellorar a 

aprendizaxe da lingua estranxeira e lograr unha competencia comunicativa 

integrada. 

- Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando 

positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

B5.5. Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais. 

- Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e 

actividades. 

- Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e 
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situacións presentes, e expresión de sucesos futuros.  

- Petición e ofrecemento de información, indicacións, opinións e puntos de vista, 

consellos, advertencias e avisos.  

- Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura.  

- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a 

prohibición.  

- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza e a sorpresa, así como os seus contrarios.  

- Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses.  

- Establecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso 

B5.6. Léxico oral escrito de uso común relativo a identificación persoal; vivenda, fogar e 

contexto; actividades da vida diaria; familia e amizades; traballo e ocupacións; tempo 

libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo; 

compras e actividades comerciais; alimentación e restauración; transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, clima e ámbito natural; e tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

- Recoñecemento e uso de expresións fixas, enunciados fraseolóxicos (saúdos, 

despedidas, preguntas por preferencias e expresión de opinións) e léxico sobre 

temas relacionados con contidos doutras áreas do currículo.  

- Recoñecemento e uso de antónimos e sinónimos máis comúns, e de 

procedementos de formación de palabras mediante recursos de derivación e de 

composición, e recoñecemento de "falsos amigos". 

B5.7. Recoñecemento e uso de rutinas ou modelos de interacción básicos, segundo o 

tipo de situación de comunicación. 

B5.8. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada idioma.. 

Criterios de avaliación  

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e 

recoñecer os significados e as intencións comunicativas xerais relacionados con eles. 

B5.2. Recoñecer e utilizar as principais convencións de formato, tipográficas, ortográficas e 

de puntuación, e de uso de maiúsculas e minúsculas, así como abreviaturas e símbolos de 

uso común e máis específico; e saber manexar os recursos básicos de procesamento de 
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textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que se producen en formato 

electrónico, e adaptarse ás convencións comúns de escritura de textos en internet (por 

exemplo, abreviacións ou outros en chats). 

B5.3. Coñecer e utilizar para a comprensión e a produción do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, 

traballo e lecer), condicións de vida (hábitat e estrutura socioeconómica), relacións 

interpersoais (xeracionais, entre homes e mulleres, no ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), comportamento (posturas, expresións faciais, uso da voz, contacto visual e 

proxémica) e convencións sociais (actitudes e valores), así como os aspectos culturais 

xerais que permitan comprender información e ideas presentes no texto (por exemplo, de 

carácter histórico ou literario). 

B5.4. Valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e 

compañeiras doutros países, como recurso de acceso á información e como instrumento 

de enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e maneiras de vivir diferentes. 

B5.5. Recorrer aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para identificar 

marcadores discursivos e tipo de expoñentes lingüísticos necesarios segundo o tipo de 

texto e a intención comunicativa; mellorar a aprendizaxe da lingua estranxeira e lograr 

unha competencia comunicativa integrada 

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

B5.7. Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na comunicación oral e 

escrita, así como os seus significados asociados (por exemplo, unha estrutura interrogativa 

para expresar sorpresa); e distinguir a función ou as funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como patróns 

discursivos de uso frecuente relativos á organización e á ampliación ou a reestruturación 

da información (por exemplo, nova fronte a coñecida; exemplificación e resumo). 

B5.8. Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto léxico oral e escrito de uso común 

relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios intereses, os 

estudos e as ocupacións, así como  un repertorio limitado de expresións e modismos de 

uso frecuente, cando o contexto ou o apoio visual facilitan a comprensión. 

B5.9. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais, 

evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 
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Relación de estándares de aprendizaxe e indicación do grao mínimo de consecución 

para superar a materia e competencias clave 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

INSTRU- 

MENTOS  

PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, 

aceptable e comprensible, e utiliza 

adecuadamente os esquemas fonolóxicos 

básicos, aínda que teña que repetir algunha vez 

por solicitude das persoas interlocutoras. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco 

adecuado 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

Oral 

exposition  

Debate 

Pair work  

Grids 

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. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco 

adecuado 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Writing tests 

PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en 

situacións cotiás e menos habituais que poden 

xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros 

países por motivos persoais, educativos ou 

ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, 

compras, estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar 

atención, información, axuda ou explicacións, e 

facer unha reclamación ou unha xestión formal 

de xeito sinxelo, pero correcta e adecuada ao 

contexto. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco 

adecuado 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Oral 

interaction  

Oral 

exercises  

Observation 

Grids 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

INSTRU- 

MENTOS  

PLEB5.4. Recoñece os elementos culturais máis 

relevantes dos países onde se fala a lingua 

estranxeira, e establece relación entre aspectos 

da cultura propia e da cultura meta para 

cumprir, de ser o caso, o papel de 

intermediario lingüístico e cultural, abordando 

con eficacia a resolución de malentendidos 

interculturais, e valorando positivamente as 

competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco 

adecuado 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Oral 

inteaction  

Observation 

Grids 

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. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco 

adecuado 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Tests  

Observation 

Grids 

PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico 

relativamente rico e variado, o que implica, 

entre outros, o emprego de sinónimos de uso 

máis frecuente e de palabras de significación 

próxima para evitar a repetición léxica. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco 

adecuado 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Observation 

Tests 

Grids 

PLEB5.7. Participa en proxectos (elaboración 

de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, obras de 

teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas 

e relacionados cos elementos transversais; 

evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e 

valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco 

adecuado 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Projects 

Grids 



76 

 

5.4.3. Estruturas sintáctico-discursivas do inglés 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); 

causa (because (of); due to); finalidade (to + infinitive; for); comparación (as/not so +Adj.+ as; 

more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; unless); 

estilo indirecto (reporter information, offers, suggestions and commands). 

- Relacións temporais (as soon as; while). 

- Be used to/Get used to. 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

- Exclamación (What + Adj. + noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; How + adv + adj; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! 

Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. no problem) , nobody, nothing; 

negative tags; mind neither) 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for/about?; tags).  

- Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect) 

presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous 

+ Adv.).  

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and 

future continuous); habitual (simple tenses + Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start – ing; 

be about to); terminativo (stop -ing), (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), 

and indications (ago; early; late) of estate; duration (from...to; during; until; since); anteriority 

(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness 

(while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able to); 

posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); 

obrigación (have (got) to; must; imperative); permiso (may, could; allow); intención (present 

continuous).  

- Expresión da existencia (e. g. there will be/has been; there could be); a entidade 

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

determiners); a cualidade (e. g. good at maths; rather tired).  

- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 

lots/plenty of/ all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a (little) bit ).  

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

direction, origin and arrangement).  
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- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).  

- Uso de conectores 

- Phrasal verbs 

- Gerund and inifitive 

- Make and do. 
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5.4.4. Instrumentos de avaliación, criterios de cualificación e mínimos 

exixibles. 4º ESO 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
PESO NA 

CUALIFICACIÓN 

MÍNIMO 

EXIXIBLE 

 1º 

AVAL 

2º 

AVAL 

3º 

AVAL 
 

PROBAS ESCRITAS 60% 60% 60% 

30% 

Grammar & Vocabulary  como utilización dos tempos verbais 

estudados, encher ocos, transformar oracións, responder a 

preguntas, etc. e de recoñecemento do vocabulario estudado 

(tradución, completar definicións, utilizalo en oracións, etc.)  

30% 30% 30% 

Reading comprehension:comprobación da lectura comprensiva 

dun texto mediante preguntas, exercicios de opción múltiple, 

verdadeiro-falso, etc. e comprobación do grao de comprensión do 

léxico do texto. 

20% 20% 10% 

Reader  10% 

Writing: exercicios de redacción de distinta tipoloxía de textos, 

seguindo os modelos estudados na aula.  
10% 10% 10% 

PROBAS ORAIS* 30% 30% 30% 

20% 

Comprensión oral (listening): comprobación do grao de 

comprensión   oral de gravacións mediante exercicios de opción 

múltiple, completar oracións, verdadeiro-falso, contestar a 

preguntas, asociar fragmentos a oracións, etc… 

15% 15% 15% 

Proba de expresión oral (speaking): procurarase, na medida do 

posible,  facer distintos tipos de probas e con distinta temática, 

como exposicións (individuais ou en grupo), descrición de 

fotografías, diálogos, etc…  

15% 15% 15% 

Attitude and Work               10%  
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TOTAL 100% 100% 100%  

O alumnado promocionará sempre que obteña unha nota mínima de 5, unha vez 

terminados os diferentes aspectos da avaliación e sumadas as porcentaxes 

correspondentes de cada parte integrante da cualificación.  

Nas probas de setembro varían as porcentaxes dado que non se poden realizar probas 

orais e tampouco listenings. No obstante as puntuacións estarán indicadas en cada unha 

das preguntas. 

. 

5.4.5. Procedementos de avaliación e cualificación 

Haberá 3 avaliacións ao longo do curso, desglosadas en: 

Gramática e Vocabulario: 

- Unha proba inicial oral ou escrita. Usarase como instrumento para valorar as 

competencias iniciais na lingua inglesa.  

- Alomenos un exame escrito de contidos gramaticais, vocabulario, reading e writing por 

avaliación. Valoraranse co 30% da nota final de avaliación. 

Reading: 

O apartado de reading computará un 20%. Haberá un seguimento das actividades do libro 

de lecturaentre a 1º e 2º avaliación haberá, tanto na aula como fora da aula, coa 

posibilidade de facer un exame sobre o libro si o profesorado o considera oportuno. A 

nota deste exame computará  un 10% dentro do apartado de readingna 3º avaliación. 

Writing :  

O apartado de writing terá unha cualificación de ata un 10%,  

 

Speaking and Listening: 

Haberá alomenos unha proba de  listening e speaking en cada avaliación Valoraranse co 

30 % da nota final de av  

 

- Attitude and Students' work : valorarase ata un 10 % na avaliación 
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Avaliacións non superadas: a avaliación será continua e, polo tanto, NON haberá 

recuperacións. Se o alumnado suspende unha das avaliacións, recupéraa aprobando as 

seguintes, xa que en todas as probas incluiranse contidos das avaliacións anteriores. 

Nota final na avaliación ordinaria: a nota final na materia corresponderá á o seguinte 

cómputo nas 3 avaliacións. 1º avaliación 20%, 2ºavaliación 30% e 3º avaliación 50% Será 

necesario ter unha cualificación de 5  para aprobar a materia. 

Redondeo:  

Dado que a nota de cada avaliación é un número enteiro, o REDONDEO das decimais 

realizarase do seguinte xeito: O aprobado estará en 5 como nota final en cada avaliación, 

sumadas as porcentaxes dos diferentes apartados. A partir desta nota, as cualificacións con 

decimais iguais ou superiores a 5 , poderá, se o profesor o considera redondearse  ao 

número enteiro superior tendo en conta os seguintes factores, rexistrados polo profesor na 

súa observación diaria.  

- A asistencia puntual a clase 

- A actitude cara á materia 

- A participación nas actividades propostas  

- A colaboración co grupo  

- A puntualidade na entrega de traballos 

- O coidado na presentación deses traballos  

- A puntuación en cuestións orais e exercicios prácticos na clase 

-     O esforzo  

Criterios de corrección. Para a corrección das probas de expresión escrita (writing) 

valoraranse os seguintes aspectos:  

- Adecuación á tarefa requirida (carta, e-mail, entrada de blog, narración, …). En caso de 

que a adecuación sexa nula, é dicir, que a resposta do alumnado non teña nada que ver 

coa tarefa requirida, os demais criterios non serán aplicables.   

- Relevancia do contido e rexistro esixido pola mesma.  

- Coherencia e cohesión da información e das ideas, mantendo a liña discursiva, 

organizándoa en parágrafos mediante o uso adecuado de conectores discursivos 
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estudados, variedade e precisión da información, do léxico e das estruturas 

empregadas.  

- Corrección gramatical (estruturas verbais e nominais, dominio no uso dos tempos 

adecuados á tarefa), léxica e ortográfica, aínda que pode haber pequenos erros que 

non impidan a comprensión.  

Utilización de métodos ilegais para a realización das probas: se o profesorado 

descubre a o alumnado utilizando calquera método ilegal para a realización de calquera 

das probas (“chuletas”, uso do móbil, bolígrafos borrables, lápices, reloxos intelixentes, 

outros aparellos electrónicos, etc…), este terá automaticamente a avaliación suspensa. Isto  

terá consideración de falta grave tal como ven recollido nas Normas de Organización e 

Funcionamento do centro e será notificado por escrito á  xefatura  de estudos. No caso de 

tratarse da avaliación final, o alumnado igualmente sería avaliado como suspenso e tería 

que recuperar a materia na avaliación extraordinaria de setembro.  

5.4.6. Materiais e recursos didácticos 

 Student’s Book: Think Ahead 4. Editorial Burlington . Edixgal . 

 Think Ahead workbook 4º 

 Language Builder (combinado co Workbook) 

 IS Interactive Students 

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

actividades de vocabulario. 

 Interactive Vocabulary Practice. 

 Interactive Grammar practice: exercicios gramaticais con autocorrección. 

 Dialogue Builders: práctica da linguaxe funcional mediante diálogos. 

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

 Communication and Culture Videos. 

 Word App: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas 

no teléfono móbil do alumno/a. 

 Teacher’s Manual 
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 Cadros fotocopiábeis do Student’s Book para facilitar o traballo na clase (dispoñíbeis 

tamén na páxina web de Burlington Books: 

www.burlingtonbooks.es/newenglishinuse4)Teacher’s All-in-One Pack 

 Recursos dixitais (dispoñíbeis na Teacher's Zone de www.burlingtonbooks.es)Interactive 

Whiteboard Materials, que inclúen as versións dixitais, enteiramente interactivas, do 

Student’s Book, o Workbook e o Language Builder, para profesores que traballan con 

encerados interactivos ou que están nunha clase dixital 1x1. 

 Sistema de xestión da aprendizaxe (LMS), para levar un seguimento do progreso dos 

alumnos/as de maneira interactiva. 

 Test Factory and Other Resources, con todo o material do Teacher’s All-in-One Pack en 

formato editábel. 

 Burlington ESO Grammar Factory, para xerar exames de práctica gramatical 

automaticamente ou para preparalos persoalmente.  

 Burlington ESO Culture Bank, con pantallas e preguntas culturais e interdisciplinarias. 

 Everything English Video 

 Nove capítulos filmados en Gran Bretaña para ampliar os seus coñecementos 

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

 Un caderno con tres follas de traballo fotocopiábeis por capítulo. 

 Libro de lectura: A Convict’s Tale ( Julie Hart). Editorial: Burlington 

 Conexión a Internet (WiFi).   

 

 

 

2º CURSO DE BACHARELATO 

volver 

http://www.burlingtonbooks.es/newenglishinuse4
http://www.burlingtonbooks.es/
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5.6.1. Temporalización e secuenciación 

Temporalización 

 DURACIÓN UNIDADE DIDÁCTICA CONTIDO SESIÓN 
Nº 

SESIÓNS 
TEMPORALIZACIÓN 

1
ª 

A
V

A
L
IA

C
IÓ

N
 

2 semanas 

6 sesións 

Sessions repaso: Getting 

started 

Presentación e repaso. 

Avaliación Inicial (test). 

4 

Setembro 

2 

8 semanas 

24 sesións 

U.D.1. When in Rome 
Desenvolvemento dos 

contidos  

 

Av. Final (test)  

12 Outubro 

U.D.2. Out of this world 12 Novembro 

   

2
º 

A
V

A
L
IA

C
IÓ

N
 

11semanas 

33 sesións  

U.D.3. A making living 
Desenvolvemento dos 

contidos  

 

Av. Final (test) 

17 Decembro 

U.D.4. On the Ball  16 Xan/Feb 

3
º 

A
V

A
L
IA

C
IÓ

N
 

11 semanas 

33 sesións 

U.D.5. Crime doesn’t play 

Desenvolvemento dos 

contidos  

 

Av. Final (test) 

12 Marzo 

   

U.D.6. Money makes the 

world go round 
12 Abr/Mai 
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Secuenciación 
1

º 
A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 

IN
T

R
O

D
U

C
IÓ

N
, 
U

N
IT

S
 1

-2
 

UD CONTIDO SESIÓN 

Grammar Present tenses, past tenses, perfect simple tenses, future tenses, perfect tenses, 

conditionals, time clauses, wish clauses 

Vocabulary General vocabulary revision, collocations, phrasal verbs, word building, words from 

the texts, phrasal verbs, , science fiction, compound adjectives 

Listening Conversations, a quiz, short monologues, a guide tour, listen closely: expressions 

with speak and say, a talk, a radio interview, a conversation and blog video, listen 

closely: collocations 

Speaking Getting to know someone, comparing pictures, pronunciation: consonant sounds, 

describing a picture 

Reading Take a seat & make friends, climbing Uluru, danger: flying rocks, scanning  for 

information 

Writing A film review, adjectives and adverbs, a summary, paraphrasing 

2
º 

A
V

A
L
IA

C
IÓ

N
 

U
N

IT
S
  

3
-4

 

Grammar The passive, the causative, modals, modals perfects 

Vocabulary Words from the texts, collocations, the world of work, expressions with job, word 

families, sport, expressions taking from sport 

Listening Radio reports, short monologues and dialogues, a TV report, listen closely, informal 

words, descriptions of sports, a report, an interview, listen closely: figurative 

language 

Speaking A job interview, pronunciation: triphthongs, agreeing and disagreeing, 

pronunciation: diphthongs 

Reading The Dabbawallas, distinguishing facts and opinion, meet Mo Farah, identifying the 

main idea of a paragraph 

Writing A formal letter of application, formal and informal language, parallel forms, a for 

and against essay, connectors of addition, contrast and examples 
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3

 A
V

A
L
IA

C
IÓ

N
 

U
N

IT
S
 5

-6
 

Grammar Reported Speech, defining and non-defining relative clauses 

Vocabulary Words from the texts, phrasal verbs with multiple meanings, crime, word families: 

crime, noun + preposition, adjective + preposition, money, expression with cost and 

price 

Listening Cartoon captions, a radio interview, listen closely: expressions with most and least, 

descriptions of items, short monologues and dialogues, a radio programme, listen 

closely: expressing need or lack of need 

Speaking Asking for and giving advice, pronunciation: phrasal verbs- stress, intonation, 

talking about a situation, pronunciation: vowel sounds 

Reading After twenty years, making interferences, Caffé Sospeso/ paying it forward, 

understanding reference 

Writing A news report, connectors of cause, result and purpose, an opinion essay, writing 

skills review 

NOTA: A distribución das unidades ao longo do curso podería variar debido a causas extraordinarias pero de 

ser o caso o alumnado será informado puntualmente desta circunstancia 

5.6.2. Obxectivos, contidos e criterios de avaliación relación de 

estándares de aprendizaxe e indicación do grao mínimo de consecución 

para superar a materia e competencias clave (Relación estrutura en 

bloques) 

Nota . 

Os instrumentos de avaliación non se especifican xa que son os mesmos que 

en primeiro de Bacharelato pero adaptados ao nivel de dificultade de segundo . 

Bloque 1: comprensión de textos orais 

Obxectivos: a), b), c), f) 

Contidos 

B1.1. Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema. 



86 

 

- Identificación do tipo de escoita necesario para realizar a tarefa (global, selectiva, 

detallada, etc.). 

- 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 habituais: verificadores, 

expresivos, apelativos e fáticos. 

Criterios de avaliación 

B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral; a 

información esencial; os puntos principais; os detalles relevantes; información, ideas e 

opinións tanto implícitas como explícitas do texto, formuladas de maneira clara; e matices 

como a ironía ou o humor, ou o uso poético ou estético da lingua cando a imaxe facilita a 

comprensión. 

B1.3. 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, estrutura interrogativa para expresar admiración). 

B1.4. Comprender o esencial de conversas ou debates sobre temas educativos ou 

profesionais da súa área de interese, desenvolvidos nunha linguaxe sen usos idiomáticos, e 

extraer información específica relevante aínda que non se comprenda a totalidade dos 

textos. 

B1.5. Recoñecer os significados e intencións comunicativas expresas de patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación de uso común e máis específicos, así como algunhas de 

carácter implícito (incluíndo a ironía e o humor), cando a articulación é clara. 

B1.6. Identificar as ideas principais, información detallada e implicacións xerais de textos de 

certa lonxitude, ben organizados e lingüisticamente complexos, nunha variedade de lingua 

estándar e articulados a velocidade normal, que traten temas tanto concretos como 

abstractos, incluso se son de carácter técnico cando estean dentro do propio campo de 

especialización ou de interese nos ámbitos persoal, público, educativo e 

laboral/profesional, sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poidan confirmar 
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certos detalles. 

B1.7. Comprender as ideas principais e as específicas máis relevantes de textos gravados 

ou audiovisuais emitidos en lingua estándar, con claridade na fala, e sen condicións 

externas que dificulten a comprensión. 

Relación de estándares de aprendizaxe e indicación do grao mínimo de consecución 

para superar a materia e competencias clave 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO 

(para supurar a 

mateira debe ser 

o grao 3 

adquirido ou 

adecuado) 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

PLEB1.1. Comprende instrucións, anuncios, declaracións e 

mensaxes detalladas, dados cara a cara ou por outros medios, 

sobre temas concretos, en linguaxe estándar e a velocidade 

normal (por exemplo, declaracións ou mensaxes institucionais). 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

PLEB1.2. Identifica as ideas principais, os detalles relevantes e as 

implicacións xerais de conversas e debates relativamente 

extensos e animados entre varias persoas interlocutoras que 

teñen lugar na súa presenza, sobre temas xerais, de actualidade 

ou do seu interese, sempre que o discurso estea estruturado e 

non se faga un uso moi idiomático da lingua. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

PLEB1.3. Comprende, en debates e conversas informais sobre 

temas habituais ou do seu interese, a postura ou punto de vista 

das persoas interlocutoras, así como algúns sentidos implícitos e 

matices como a ironía ou o humor. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

PLEB1.4. 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 

1.Excelente CCL 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO 

(para supurar a 

mateira debe ser 

o grao 3 

adquirido ou 

adecuado) 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

relativos a liñas de actuación e outros procedementos abstractos, 

sempre que poida confirmar o que o interlocutor quixo dicir e 

conseguir aclaracións sobre os aspectos ambiguos. 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CAA 

CCEC 

CSC 

PLEB1.5. Comprende a liña argumental, as ideas principais, os 

detalles relevantes e as implicacións xerais en presentacións, 

conferencias ou seminarios de certa extensión e complexidade 

sobre temas educativos ou profesionais da súa área de interese, 

tanto concretos como abstractos, sempre que haxa marcadores 

que estruturen o discurso e guíen a comprensión. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

PLEB1.6. Comprende o contido da información da maioría do 

material gravado ou retransmitido nos medios de comunicación, 

relativo a temas de interese persoal, identificando o estado de 

ánimo, o ton e mesmo o humor do falante, sempre que o 

discurso estea articulado con claridade, nunha variedade de 

lingua estándar e a velocidade normal. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

Bloque 2. Produción de textos orais: produción e interacción 

Obxectivos: a), b), c), f) 

Contidos 

B2.1. Estratexias de produción: 

Planificación: 

- Identificación do contexto, do destinatario e da finalidade da produción ou da 

interacción. 
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- Percepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a 

súa estrutura básica. 

- Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, aplicando o rexistro e a 

estrutura de discurso adecuados a cada caso, e escollendo os expoñentes lingüísticos 

necesarios para lograr a intención comunicativa. 

- Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción, e 

elementos lingüísticos previamente asimilados e memorizados. 

Execución: 

- Expresión da mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoa adecuadamente e 

axustándose, de ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da mensaxe 

(facer concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e 

os recursos lingüísticos dispoñibles.  

- Aproveitamento dos coñecementos previos sacándolle o maior partido (utilizar 

linguaxe "prefabricada", etc.). 

- Cooperación na interacción con outras persoas, verificando a comprensión propia e 

das demais persoas, e cooperando activamente na realización das tarefas de 

comunicación. 

- Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos ou 

paralingüísticos: 

– Lingüísticos: 

- Modificación de palabras de significado parecido. 

- Definición ou paráfrase dun termo ou dunha expresión. 

- Produción de autocorrección, falsos comezos, repeticións e circunloquios. 

– Paralingüísticos. 

- Petición de axuda ou clarificación.  

- Sinalización de obxectos, uso de deícticos ou realización de accións que aclaran 

o significado. 

- Uso de linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual ou corporal, e proxémica). 
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- Uso de sons extra lingüísticos e calidades prosódicas convencionais. 

- Uso dos 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. 

B2.2. Rutinas ou modelos de interacción segundo o tipo de situación de comunicación en 

contextos informais e formais máis habituais. 

Criterios de avaliación 

B2.1. Coñecer, seleccionar con coidado e saber aplicar eficazmente e con certa 

naturalidade as estratexias adecuadas para producir textos orais de diversos tipos e de 

certa lonxitude, planificando o discurso segundo o propósito, a situación, os interlocutores 

e a canle de comunicación; recorrendo á paráfrase ou a circunloquios cando non se atopa 

a expresión precisa, e identificando e corrixindo os erros que poidan provocar unha 

interrupción da comunicación. 

B2.2. Construír textos claros e co detalle suficiente, ben organizados e adecuados ao 

interlocutor e ao propósito comunicativo, sobre temas diversos, xerais e máis específicos 

dentro do propio campo de especialidade ou de interese, e defender un punto de vista 

sobre temas xerais ou relacionados coa propia especialidade, indicando os proles e os 

contras das opcións, así como tomar parte activa en conversas formais ou informais de 

certa lonxitude, desenvolvéndose cun grao de corrección e fluidez que permita manter a 

comunicación.  

B2.3. Utilizar correctamente, sen erros que conduzan a malentendidos, as estruturas 

morfosintácticas, os patróns discursivos e os elementos de coherencia e de cohesión de 

uso común e máis específico, seleccionándoos en función do propósito comunicativo no 

contexto concreto (por exemplo, o uso da voz pasiva en presentacións de carácter 

educativo, ou de frases de relativo para facer unha descrición detallada). 

B2.4. Ler en voz alta con énfase expresiva de xeito que poidan recoñecerse as ideas clave, 

utilizando o ritmo e as pautas para facer a lectura comunicativa, engadindo algún 

comentario persoal ao texto (aclaración de palabras, algún novo exemplo, unha alusión a 

experiencias compartidas, etc.) e corrixíndose con naturalidade no caso dalgunha 

equivocación. 

B2.5. Planificar e articular o texto oral segundo a función ou as funcións comunicativas 

principais e secundarias en cada caso, seleccionando os expoñentes das devanditas 

funcións segundo os seus matices de significación, e os patróns discursivos dos que se 

dispón para presentar e organizar a información, deixando claro o que se considera 

importante (por exemplo, mediante estruturas enfáticas), ou os contrastes ou as digresións 

con respecto ao tema principal.B2.6. Expresarse con relativa facilidade e naturalidade, e 
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cun grao de fluidez que permita desenvolver o discurso sen moita axuda do interlocutor, 

aínda que poidan darse algúns problemas de formulación que retarden algo o discurso ou 

que requiran expor de maneira distinta o que se quere dicir. 

B2.7. Xestionar a interacción de maneira eficaz en situacións habituais, respectando e 

tomando a quenda de palabra con amabilidade e cando se desexa, e axustando a propia 

contribución á dos interlocutores, percibindo as súas reaccións, e defenderse en situacións 

menos rutineiras, e mesmo difíciles (por exemplo, cando a persoa interlocutora acapara a 

quenda de palabra, ou cando a súa contribución é escasa e hai que encher as lagoas 

comunicativas 

Relación de estándares de aprendizaxe e indicación do grao mínimo de consecución 

para superar a materia e competencias clave 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO COMPETENCIAS 

CLAVE 

PLEB2.1. Diferencia adecuadamente a produción do texto oral 

espontáneo (sintaxe limitada, estratexias de compensación, 

negociación do significado co interlocutor, etc.) do 

planificado, e considera as características que este comparte 

coa lingua escrita (planificación, redundancia informativa, 

elementos de cohesión, etc.). 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

PLEB2.2. Fai presentacións de certa duración sobre temas do 

seu interese educativo ou relacionados coa súa especialidade 

(por exemplo, o desenvolvemento dun experimento científico, 

ou unha análise de aspectos históricos, sociais ou 

económicos), cunha estrutura clara que axuda os oíntes a 

fixárense nos aspectos máis importantes, e demostrando 

seguridade á hora de contestar preguntas do auditorio 

formuladas con claridade e a velocidade normal. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

 

PLEB2.3. Participa con soltura en conversas informais cara a 

cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 

describe con detalle feitos, experiencias, sentimentos e 

reaccións, soños, esperanzas e ambicións, e responde 

adecuadamente aos sentimentos que expresan os seus 

interlocutores; describe con detalle experiencias persoais e as 

súas reaccións ante elas; expresa con convicción crenzas, 

acordos e desacordos, e explica e xustifica de maneira 

persuasiva as súas opinións e proxectos. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

CD 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO COMPETENCIAS 

CLAVE 

PLEB2.4. Toma parte adecuadamente en conversas formais, 

entrevistas, reunións e debates de carácter educativo ou 

ocupacional, achegando e pedindo información relevante e 

detallada sobre aspectos concretos e abstractos de temas 

cotiáns e menos habituais nestes contextos; explicando os 

motivos dun problema complexo e pedindo e dando 

instrucións ou suxestións para resolvelo; desenvolvendo 

argumentos de forma comprensible e convincente e 

comentando as contribucións dos interlocutores; opinando e 

facendo propostas xustificadas sobre futuras actuacións. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

 

PLEB2.5. Participa na interacción verificando a comprensión 

propia e das demais persoas, e cooperando activamente na 

realización das tarefas de comunicación, cun bo grao de 

fluidez e claridade, malia algúns erros esporádicos. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

PLEB2.6. Realiza unha entrevista cun patrón estruturado de 

preguntas establecido con anterioridade, formulando 

preguntas complementarias ou respondendo a elas, 

reaccionando ante unha resposta que non entenda, e 

interactuando para pedir repeticións e confirmar a 

comprensión mutua. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

Bloque 3. comprensión de textos escritos 

Obxectivos: a), b), c), f) 

Contidos 

B3.1. Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema 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).  
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- 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 paratextuais. 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

Criterios de avaliación 

B3.1. Uso de diferentes estratexias de lectura 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 

e a organización da información e o tipo de texto. 

B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, a 

información esencial, os puntos principais, os detalles relevantes; información, ideas e 

opinións tanto implícitas como explícitas do texto, se están claramente sinalizadas; e 

matices como a ironía ou o humor, ou o uso poético ou estético da lingua, formulados de 

xeito claro. 

B3.3. Seguir instrucións de certa complexidade e extensión tanto do ámbito público como 

do propio da especialidade, aínda que sexa necesario apoiarse para a comprensión en 

soportes visuais como debuxos, bosquexos e outros.  

B3.4. Identificar as ideas principais, información detallada e implicacións xerais de textos de 

certa lonxitude, ben organizados e lingüisticamente complexos, nunha variedade de lingua 

estándar e que traten de temas tanto concretos como abstractos, mesmo se son de 

carácter técnico, cando estean dentro do propio campo de especialización ou de interese, 

nos ámbitos persoal, público, educativo e laboral ou profesional, sempre que se poidan 

reler as seccións difíciles. 

B3.5. Recoñecer globalmente e con detalle a liña argumental no tratamento do asunto 

presentado en xornais, revistas, guías, páxinas web e novelas, e distinguir entre 

información, opinión e persuasión, así como comprender en textos literarios as relacións 

entre os personaxes e os motivos que os impulsan a actuar.  

B3.6. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos e relacionados cos 

propios intereses e as necesidades nos ámbitos persoal, público, educativo e laboral ou 

profesional, ben estruturados, en rexistro estándar da lingua e escritos sen modismos 

pouco frecuentes. 
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Relación de estándares de aprendizaxe e indicación do grao mínimo de consecución 

para superar a materia e competencias clave 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO COMPETENCIAS 

CLAVE 

PLEB3.1. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios 

e material de carácter publicitario sobre asuntos do seu 

interese persoal (por exemplo, carteis, folletos, pancartas ou 

graffiti), educativo (por exemplo, carteis científicos) ou 

profesional (por exemplo, boletíns informativos ou documentos 

oficiais). 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

PLEB3.2. Comprende a información, a intención e as 

implicacións de notas e correspondencia persoal en calquera 

soporte, incluídos foros e blogs, nos que se transmiten e se 

xustifican de xeito detallado información, ideas e opinións 

sobre temas concretos e abstractos de carácter persoal e 

dentro da súa área de interese. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CD 

PLEB3.3. Comprende instrucións extensas e complexas dentro 

da súa área de interese ou a súa especialidade, incluíndo 

detalles sobre condicións e advertencias, sempre que poida 

volver ler as seccións difíciles (por exemplo, sobre instrumentos 

de medición ou de procedementos científicos). 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

PLEB3.4. Comprende os detalles relevantes e as implicacións de 

correspondencia formal de institucións públicas ou entidades 

privadas como universidades, empresas ou compañías de 

servizos, sobre temas concretos e abstractos de carácter 

persoal e educativo, dentro da súa área de interese ou a súa 

especialidade 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO COMPETENCIAS 

CLAVE 

PLEB3.5. Entende, en textos de referencia e consulta, en soporte 

tanto impreso como dixital, información detallada sobre temas 

da súa especialidade nos ámbitos educativo ou ocupacional, así 

como información concreta relacionada con cuestións prácticas 

en textos informativos oficiais, institucionais ou corporativos 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CD 

PLEB3.6. Comprende a información, as ideas e as opinións 

implícitas en noticias e artigos xornalísticos e de opinión ben 

estruturados e de certa lonxitude que tratan dunha variedade 

de temas de actualidade ou máis especializados, tanto 

concretos como abstractos, dentro da súa área de interese, e 

localiza con facilidade detalles relevantes neses textos 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

PLEB3.7. Comprende os aspectos principais, detalles relevantes, 

algunhas ideas implícitas e o uso poético da lingua en textos 

literarios que presenten unha estrutura accesible e unha 

linguaxe non moi idiomática, e nos que o desenvolvemento do 

tema ou da historia, os personaxes centrais e as súas relacións, 

ou o motivo poético, estean claramente sinalizados con 

marcadores lingüísticos doadamente recoñecibles. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Obxectivos: a), b), c), f) 

Contidos 

B4.1.Estratexias de produción: 

Planificación: 

- Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas, co fin de 

realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe sobre o tema, o que se pode ou se 

quere dicir, etc.)  

- Localización e uso adecuado de recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario 
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ou dunha gramática, obtención de axuda, etc.) 

Execución: 

- Elaboración dun borrador. 

- Estruturación do contido do texto. 

- Organización do texto en parágrafos abordando en cada un unha idea principal, 

conformando entre todos o seu significado ou a idea global. 

- Discriminación das propiedades textuais de coherencia, cohesión e adecuación. 

- Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada 

tipo de texto.  

- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os 

recursos dispoñibles.  

- Aproveitamento dos coñecementos previos sacándolles o maior partido (utilizar 

linguaxe "prefabricada", etc.). 

Revisión: 

- Identificación de problemas, erros e repeticións.  

- Verificación da progresión e da coherencia. 

- Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 

- Reescritura definitiva. 

- Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra adecuado, uso 

normativo de maiúsculas e minúsculas, etc.). 

Criterios de avaliación 

B4.1. Utilizar estratexias que faciliten un estilo de escritura sinxelo e fluído, evitando o uso 

de palabras ou estruturas das que non se estea seguro e seguindo adecuadamente o 

proceso de escritura: planificación do texto, selección das ideas pertinentes ao propósito 

comunicativo, presentación das ideas segundo o tipo de texto, organización adecuada en 

parágrafos, e revisión da coherencia, a cohesión, a ortografía, a puntuación e as 

concordancias.  

B4.2. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos 
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escritos ben estruturados e de certa lonxitude; por exemplo, integrando de maneira 

apropiada información relevante procedente de fontes diversas, ou reaxustando o rexistro 

ou o estilo (incluíndo léxico, estruturas sintácticas e patróns discursivos) para adaptar o 

texto ao destinatario e ao contexto específicos. 

B4.3. Escribir, en calquera soporte, textos ben estruturados sobre unha ampla serie de 

temas relacionados cos propios intereses ou a especialidade, facendo descricións claras e 

detalladas; sintetizando información e argumentos extraídos de diversas fontes e 

organizándoos de maneira lóxica; e defendendo un punto de vista sobre temas xerais, ou 

máis específico, indicando os proles e os contras das opcións, utilizando para iso os 

elementos lingüísticos adecuados para dotar o texto de cohesión e coherencia, e 

manexando un léxico adaptado ao contexto e ao propósito comunicativo que se persegue. 

B4.4. Planificar e articular o texto escrito segundo a función ou as funcións comunicativas 

principais e secundarias en cada caso, seleccionando os expoñentes das devanditas 

funcións segundo os seus matices de significación, e os patróns discursivos dos que se 

dispón para presentar e organizar a información, deixando claro o que se considera 

importante (por exemplo, mediante estruturas enfáticas), ou os contrastes ou as digresións 

con respecto ao tema principal. 

B4.5. Elaborar resumos e notas recapitulativas, con claridade, exactitude, coherencia e 

fidelidade ao texto orixinal. 

B4.6. Presentar os textos escritos de maneira coidadosa (con atención a marxes, riscaduras, 

liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.), en 

soporte impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando a importancia da 

presentación nas comunicacións escritas. 

Relación de estándares de aprendizaxe e indicación do grao mínimo de consecución 

para superar a materia e competencias clave 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO COMPETENCIAS 

CLAVE 

PLEB4.1. Escribe informes en formato convencional e de estrutura 

clara relacionados coa súa especialidade (por exemplo, o 

desenvolvemento e as conclusións dun experimento, sobre un 

intercambio lingüístico, unhas prácticas ou un traballo de 

investigación), ou menos habituais (por exemplo, un problema 

xurdido durante unha estadía no estranxeiro), desenvolvendo un 

argumento, razoando a favor ou en contra dun punto de vista 

concreto, explicando as vantaxes e as desvantaxes de varias 

opcións, e achegando conclusións xustificadas. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO COMPETENCIAS 

CLAVE 

PLEB4.2. Describe un tema, un texto, un suceso ou un evento 

dando unha idea xeral que permita recoñecelo con claridade, 

explicando as súas partes ou circunstancias, e ofrecendo unha 

opinión persoal argumentada 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con información 

persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para matricularse 

nunha universidade, solicitar un traballo, abrir unha conta 

bancaria ou tramitar un visado). 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CD 

PLEB4.4. Escribe, en calquera soporte ou formato, un currículo 

detallado, xunto cunha carta de motivación (por exemplo, para 

ingresar nunha universidade estranxeira, ou presentarse como 

candidato/a un posto de traballo). 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

PLEB4.5. Toma notas co suficiente detalle durante unha 

conferencia, unha charla ou un seminario, e elabora un resumo 

con información relevante e as conclusións adecuadas, sempre 

que o tema estea relacionado coa súa especialidade e o discurso 

estea ben estruturado. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CD 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO COMPETENCIAS 

CLAVE 

PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios, en 

calquera soporte, nos que transmite e solicita información 

detallada, explicacións, reaccións e opinións sobre temas 

persoais, educativo ou ocupacionais, respectando as convencións 

e as normas de cortesía. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal, en calquera soporte, e 

comunícase con seguridade en foros e blogs, transmitindo 

emoción, resaltando a importancia persoal de feitos e 

experiencias, e comentando de maneira persoal e detallada as 

noticias e os puntos de vista das persoas ás que se dirixe 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CD 

PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas formais de carácter 

educativo ou profesional dirixidas a institucións públicas ou 

privadas e a empresas, nas que dá e solicita información, 

describe a súa traxectoria educativa ou profesional e as súas 

competencias, e explica e xustifica co suficiente detalle os 

motivos das súas accións e dos seus plans (por exemplo, carta de 

motivación para matricularse nunha universidade estranxeira, ou 

para solicitar un posto de traballo), respectando as convencións 

formais e de cortesía propias deste tipo de textos. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CD 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Obxectivos: a), b), c), f) 

Contidos 

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). 
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- 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 básicos da redución fonética. 

B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

- Convencións sociais. 

- Recoñecemento das normas e as variacións sociais, as convencións sociais e as formas, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; características 

básicas do sentido do humor; usos lingüísticos adecuados ao contexto; referencias 

relativas á identidade nacional ou cultural; linguaxe non verbal e diferenzas específicas 

entre a propia cultura e a cultura portada pola lingua obxecto de estudo. 

- Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades 

lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia. 

B5.4. Plurilingüísimo: 

- Consciencia das habilidades metalingüísticas adquiridas durante as aprendizaxes 

lingüísticas, e transferencia destes coñecementos e estratexias dunha lingua a outra 

para avanzar no seu dominio. 

- Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando 

positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

B5.5. Funcións comunicativas:  

- 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 
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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. 

B5.6. Léxico: 

- Recoñecemento e uso de léxico oral e escrito común e máis especializado 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.  

- Recoñecemento e uso de expresións fixas frecuentes (locucións idiomáticas, esquemas 

fraseolóxicos, colocacións, frases feitas e léxico propio de temas relativos a feitos de 

actualidade). 

- Recoñecemento e uso de antónimos, sinónimos e de procedementos de formación de 

palabras mediante recursos de derivación e de composición, e recoñecemento de 

"falsos amigos". 

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

Criterios de avaliación  

B5.1. Discriminar e reproducir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso 

común e máis específicos, axustándose debidamente a algunha variedade estándar da 

lingua, e seleccionalos en función das propias intencións comunicativas, incluíndo a 

expresión sinxela da ironía e do humor.  

B5.2. Axustarse con consistencia aos patróns ortográficos, de puntuación e de formato de 

uso común, e algúns de carácter máis específico. 

B5.3. Distinguir a función ou as funcións comunicativas principais e secundarias do texto, 

como implicacións facilmente discernibles, e apreciar as diferenzas de significación de 

distintos expoñentes destas, así como distinguir os significados e os propósitos xerais 

asociados ao uso de patróns discursivos típicos polo que respecta á presentación e á 
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organización da información (entre outros, o reforzo ou a recuperación do tema; a 

topicalización, pondo o tema da oración ao principio, como por exemplo en "Diso non 

quero falar"; contraste, digresión ou recapitulación).  

B5.4. Integrar na propia competencia intercultural, para producir textos orais e escritos ben 

axustados ao contexto específico, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos máis 

relevantes da lingua e culturas meta relativos a costumes, usos, actitudes, valores e 

crenzas, e superar as diferenzas con respecto ás linguas e culturas propias, e os 

estereotipos, demostrando confianza no uso de diferentes rexistros ou outros mecanismos 

de adaptación contextual, e evitando erros serios de formulación ou presentación textual 

que poidan conducir a malentendidos ou situacións potencialmente conflitivas. 

B5.5. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e expresións e 

modismos de uso habitual, e máis especializado segundo os propios intereses e as 

necesidades no ámbito persoal, público, educativo e laboral ou profesional, así como un 

reducido repertorio de palabras e expresións, e as connotacións máis discernibles, que 

permita un uso humorístico, poético ou estético sinxelo do idioma. 

B5.6. Coñecer coa profundidade debida e aplicar eficazmente á comprensión do texto os 

coñecementos sociolingüísticos relativos á estruturación social, ás relacións interpersoais 

en diversos contextos (desde informal ata institucional) e as convencións sociais (incluíndo 

crenzas e estereotipos) predominantes nas culturas en que se utiliza a lingua meta, así 

como os coñecementos culturais máis relevantes (por exemplo, históricos, xeográficos, 

literarios ou artísticos), que permitan captar as alusións máis directas sobre estes aspectos 

que poida conter o texto.  

B5.7. Resumir ou parafrasear un texto para facelo intelixible a quen necesite desta 

mediación por descoñecemento ou coñecemento insuficiente da lingua meta. 

B5.8. Utilizar o coñecemento sociocultural sobre o modo de vida da comunidade que é 

obxecto de estudo e as diferenzas esenciais entre as prácticas, os valores e as crenzas desa 

comunidade e as propias, para facer un texto comprensible a unha persoa interlocutora 

que descoñece a lingua estranxeira, e resolver posibles malentendidos e conflitos 

interculturais. 

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, relacionados cos elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

Relación de estándares de aprendizaxe e indicación do grao mínimo de consecución 

para superar a materia e competencias clave 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO COMPETENCIAS 

CLAVE 

PLEB5.1. Comprende e faise comprender con certa confianza e 

fluidez en situacións de comunicación informais e formais 

habituais, con matices como a ironía e o humor, sempre que as 

persoas interlocutoras pronuncien con claridade e eviten un 

uso moi idiomático. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSC 

CD 

PLEB5.2. Relaciónase oralmente e por escrito comunicando con 

eficacia información, noticias, ideas e puntos de vista sobre 

temas tanto abstractos como concretos; ou solicitando ou 

transmitindo información relacionada con servizos ou outros 

ámbitos das relacións sociais, adaptando a súa expresión e os 

medios de expresalo á situación de comunicación. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

PLEB5.3. Intervén oralmente con distintos propósitos 

comunicativos, con eficacia intercultural. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

PLEB 5.4. Entende os detalles do que se lle di 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, traballo ou 

estudos (por exemplo, para recibir asistencia sanitaria como 

turista ou como residente, cambiar unha reserva de hotel, 

anular billetes ou cambiar un artigo defectuoso), sempre que 

poida pedir confirmación. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CCEC 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO COMPETENCIAS 

CLAVE 

PLEB5.5. Desenvólvese con seguridade en transaccións e 

xestións cotiás e menos habituais, cara a cara, por teléfono ou 

por outros medios técnicos, solicitando información detallada, 

ofrecendo explicacións claras e detalladas, e desenvolvendo a 

súa argumentación de xeito satisfactorio na resolución dos 

problemas que xurdan. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

PLEB5.6. 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. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

PLEB5.7. Comprende textos extensos en lingua estándar 

transmitidos por canles, entendendo (aínda que non os 

comparta) os matices de sentido e de opinión ante puntos de 

vista e posturas concretas e actitudes que responden a crenzas, 

costumes e valores propios da cultura da lingua meta. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CD 

PLEB5.8. Explica valores e comportamentos propios dunha 

cultura a membros doutra diferente, consciente da importancia 

desta actividade de mediación intercultural. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO COMPETENCIAS 

CLAVE 

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, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

1.Excelente 

2.Moi adecuado 

3.Adecuado 

4.Pouco adecuado 

CCL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CD 

5.6.3. Estruturas sintáctico-discursivas do inglés 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (neither ... nor); disxunción (either…or); 

oposición/concesión ((not) only (by individuals), but also; despite / in spite of + 

NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as, since); finalidade (so as  to); comparación 

(as/not so Adj. as; less efficiently/more vulnerable (than); the best); resultado/correlación (such 

... that); condición (if; unless; in case ); estilo indirecto (reported statements, questions, 

orders/requests, suggestions); relative clauses( defining and non-defining ) 

- Relacións temporais ((just) as; while; once (I once got stuck)). 

- Afirmación (emphatic affirmative sentences); tags; e.g. I should have.). 

- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a beatiful costume!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. It was a great party!). 

- Negación (e. g. Never; ever; You needn´t have). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the budget for this project? Why are 

there blank pages at the back of a yearbook?; tags). 

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

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

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

–ing; will + perfect tense (simple and continuous)). 

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

Simple/Perfect; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.), used to; would); 

incoativo (start/begin by -ing); terminativo (stop -ing). 

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

takes/holds/serves...); posibilidade/probabilidade (will; likely, should, ought to); necesidade 



106 

 

(want; take); obrigación (need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of -

ing); dedución ( modal perfect) 

- Expresión da existencia (e. g. there must be); a entidade (count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); a cualidade (e. g. 

Glamorous; What a nice dress!). 

- Expresión da cantidade: Number (e. g. hadn´t ridden a bycicle for ten years). Quantity: e. g. 

twice as much.  Degree: e. g. extremely; so (suddenly). 

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

direction, origin and arrangement). 

- Expresión do tempo (points (e. g. back then; whitin 24 hours; whenever), divisions (e. g. half a / 

an), and indications (e. g. earlier; later today) of time; duration (e. g. over an hour); anteriority 

(already; (not) yet); before);  posteriority (e. g. later (on); after); sequence (to begin with, besides, 

to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely, seldom).. 

- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. loudly).  

- Expresión da condición. 

- Oracións pasivas. 

- Expresión do desexo: (wish clauses) 

- O causativo 
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5.6.4. Instrumentos de avaliación, criterios de cualificación e mínimos 

exixibles. 2º BACH  

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

PESO NA 

CUALIFICACIÓN 

MÍNIMO 

EXIXIBLE 

 

 1º 

AVAL 

2º 

AVAL 

3º 

AVAL 
 

PROBAS ESCRITAS 60% 60% 60% 

30% 

Grammar & Vocabulary  como utilización dos tempos verbais 

estudados, encher ocos, transformar oracións, responder a preguntas, 

etc. e de recoñecemento do vocabulario estudado (tradución, 

completar definicións, utilizalo en oracións, etc.)  

20% 20% 20% 

Reading comprehension:comprobación da lectura comprensiva dun 

texto mediante preguntas, exercicios de opción múltiple, verdadeiro-

falso, etc. e comprobación do grao de comprensión do léxico do texto. 

20% 20% 20% 

Writing: exercicios de redacción de distinta tipoloxía de textos, 

seguindo os modelos estudados na aula.  
20% 20% 20% 

PROBAS ORAIS* 30% 30% 30% 

15% 

Comprensión oral (listening): comprobación do grao de comprensión   

oral de gravacións mediante exercicios de opción múltiple, completar 

oracións, verdadeiro-falso, contestar a preguntas, asociar fragmentos a 

oracións, etc… 

15% 15% 15% 

Proba de expresión oral (speaking): procurarase, na medida do 

posible,  facer distintos tipos de probas e con distinta temática, como 

exposicións (individuais ou en grupo), descrición de fotografías, 

diálogos, etc…  

15% 15% 15% 

Student's work and Attitude 10% 10% 10%  

Total  100% 100% 100%  
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O alumnado promocionará sempre que obteña unha nota mínima de 5, unha vez 

terminados os diferentes aspectos da avaliación e sumadas as porcentaxes 

correspondentes de cada parte integrante da cualificación. 

Nas probas de setembro varían as porcentaxes dado que non se poden realizar probas 

orais e tampouco listenings. No obstante as puntuacións estarán indicadas en cada unha 

das preguntas. 

5.6.5. Procedementos de avaliación e cualificación 

Haberá 3 avaliacións ao longo do curso, desglosadas en: 

Gramática e Vocabulario: 

- Unha proba inicial oral ou escrita. Usarase como instrumento para valorar as 

competencias iniciais na lingua inglesa.  

- Alomenos un exame escrito de contidos gramaticais, vocabulario, reading e writing por 

avaliación. Valoraranse co  20% da nota final de avaliación. 

Reading: 

O apartado de reading será avaliado cun máximo de ata un 20%.  

Writing:  

O apartado de writing terá unha cualificación de ata un 20%.  

Speaking and Listening: 

- Haberá alomenos unha proba de  listening e speaking en cada avaliación.  

- Students' Work  

Computará un 10 % en cada avaliación 

 

Avaliacións non superadas: a avaliación será continua e, polo tanto, NON haberá 

recuperacións. Se o alumnado suspende unha das avaliacións, recupéraa aprobando as 

seguintes, xa que en todas as probas incluiranse contidos das avaliacións anteriores. 

Nota final na avaliación ordinaria: a nota final na materia corresponderá á o seguinte 

cómputo nas 3 avaliacións. 1º avaliación 20%, 2ºavaliación 30% e 3º avaliación 50% Será 

necesario ter unha cualificación positiva para aprobar a materia. O alumnado deberá 

tamén de amosar un esforzo por participar nas actividades propostas. 
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Redondeo: Dado que a nota de cada avaliación é un número enteiro, o REDONDEO das 

decimais realizarase do seguinte xeito: O aprobado estará en 5 como nota final en cada 

avaliación, sumadas as porcentaxes dos diferentes apartados. A partir desta nota, as 

cualificacións con decimais iguais ou superiores a 5 , poderá, se o profesor o considera 

redondearse  ao número enteiro superior tendo en conta os seguintes factores, rexistrados 

polo profesor na súa observación diaria.  

- A asistencia puntual a clase 

- A actitude cara á materia 

- A participación nas actividades propostas  

- A colaboración co grupo  

- A puntualidade na entrega de traballos 

- O coidado na presentación deses traballos  

- A puntuación en cuestións orais e exercicios prácticos na clase 

- O esforzo  

Criterios de corrección. Para a corrección das probas de expresión escrita (writing) 

valoraranse os seguintes aspectos:  

- Adecuación á tarefa requirida (carta, e-mail, entrada de blog, narración, …). En caso de 

que adecuación sexa nula, é dicir, que a resposta do alumno non teña nada que ver coa 

tarefa requirida, os demais criterios non serán aplicables.   

- Relevancia do contido e rexistro esixido pola mesma.  

- Coherencia e cohesión da información e das ideas, mantendo a liña discursiva, 

organizándoa en parágrafos mediante o uso adecuado de conectores discursivos 

estudados.  variedade e precisión da información, do léxico e das estruturas 

empregadas.  

- Corrección gramatical (estruturas verbais e nominais, dominio no uso dos tempos 

adecuados á tarefa), léxica e ortográfica, aínda que pode haber pequenos erros que 

non impidan a comprensión.   

Utilización de métodos ilegais para a realización das probas: se o profesorado 

descubre a o alumnado utilizando calquera método ilegal para a realización de calquera 

das probas (“chuletas”, uso do móbil, bolígrafos borrables, lápices, reloxos intelixentes, 

outros aparellos electrónicos, etc…), este terá automaticamente a avaliación suspensa. Isto  

terá consideración de falta grave tal como ven recollido nas Normas de Organización e 
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Funcionamento do centro e será notificado por escrito á  xefatura  de estudos. No caso de 

tratarse da avaliación final, o alumnado igualmente sería avaliado como suspenso e tería 

que recuperar a materia na avaliación extraordinaria de setembro.  

Así mesmo, e dada a importancia do trabalo diario do alumnado en materia de 

comprensión e redacción escrita, velarase a utilización de ferramentas online de tradución 

especialmente na realización de actividades de expresión escrita que logo se aportan 

como parte da avaliación do alumnado.. 

5.6.6. Materiais e recursos didácticos  

 Student’s Book: Living English 2. Editorial Burlington 

 Workbook: : Living English 2 

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

actividades de vocabulario. 

 Interactive Vocabulary Practice. 

 Interactive Grammar practice: exercicios gramaticais con autocorrección. 

 Interactive Listening 

 Student´s Zone at www.burlingtonbooks.es 

 Teacher’s Manual 

 Teacher’s All-in-One Pack  and class audio 

 Recursos dixitais 

 Dicionarios bilingües (que podemos atopar en todas as aulas de referencia de cada 

grupo).  Libros de lectura (biblioteca do departamento ou do centro).  

 Material complementario elaborado polo profesorado. 

 DVDs.  

 Ordenadores: PCs (na aula de Informática e na biblioteca). 

 En todas as aulas de 2º de Bacharelato:  ordenadores para o profesorado, encerados 

dixitais, proxector e pizarras. 

 

6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 
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volver 

Aspectos xerais 

As bases metodolóxicas que inspiran a nosa práctica docente son as seguintes:  

O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos 

previos; centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ao alumnado pero cunha 

vertente de fantasía para lograr o equilibrio entre a seguridade e o benestar co interese e a 

marxinación.  

O alumnado pode transferir conceptos e estratexias adquiridas para construír así 

significados e atribuír sentido ao que aprende (partindo do que coñece e formulando 

hipóteses para elaborar regras que axudan a interiorizar o novo sistema). Favorécese así o 

seu crecemento persoal, o seu desenvolvemento e a súa socialización.       

A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial do 

alumnado, das súas capacidades, preparar ao alumnado para que poida afrontar os retos 

persoais ó longo da súa vida con éxito. Os alumnos non só terán que adquirir uns 

coñecementos, senón que deberán ser capaces de acceder a eles e aplicalos nos diferentes 

contextos da súa vida e contextualizalos. A aprendizaxe por competencias ten o propósito 

de cubrir tódolos aspectos da vida, facendo que os alumnos non só sexan capaces de 

aprender, senón, entre outros, de aprender a aprender, aprender a convivir e de aprender a 

facer.    

As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do 

alumnado e facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a importancia das 

cancións e historias, as características dos personaxes, as ilustracións e mesmo os efectos 

sonoros das gravacións.   

O alumnado aprende de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso trataremos que 

tódolos integrantes do grupo poidan participar e atopen actividades nas que poden 

aplicar coñecementos e aptitudes, facilitando o desenvolvemento da propia conciencia de 

logros, e do progreso que logran día a día. 

A aprendizaxe do alumnado é maior e de máis calidade se se basea na actividade; eles 

demandan exercer a súa capacidade de actuar. O alumnado é o centro do proceso de 

ensino-aprendizaxe pero a súa actividade construtivista depende da intervención do 

profesorado. Esta intervención debe ser activa e reflexiva e axustada ó nivel que mostra o 

alumnado, debendo: iniciar o input da lingua, axudar ó individuo na interacción cos 

demais, avaliar o que fai o alumnado, proporcionar retroacción, contextualizar as 

actividades e dar significados comprensibles para eles, promover estratexias de 

comunicación, potenciar as estratexias de aprendizaxe xa adquiridas e admitir o erro.  
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Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de aprendizaxe. O 

erro acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da comprensión e do 

dominio progresivo do novo sistema comunicativo. Entendemos  que os erros se producen 

cando o alumnado anticipa como vai funcionar a lingua ou cando transfire regras da súa 

lingua materna nun proceso natural de adquisición. Pero é importante facer unha 

distinción entre erro e equivocación. Considérase erro o fallo sistemático debido a un mal 

ou escaso coñecemento da lingua. Estes erros corrixiranse ao finalizar as interaccións orais, 

de forma grupal e cunha linguaxe accesible e sempre tendo en conta que non 

desaparecen repentinamente, senón que requiren o seu tempo. A equivocación é un fallo 

ocasional debido a unha falta de atención nun momento determinado, que o mesmo lle 

pode acontecer a un falante nativo. Non paga a pena corrixir as equivocacións porque non 

son relevantes do proceso de ensino-aprendizaxe.  

A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un factor 

importante para asegurar a calidade da aprendizaxe.   

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos 

alumnos. Os libros de texto que utilizamos toman en conta esta situación ao ofrecer 

actividades interrelacionadas coas outras áreas curriculares, empezando polo coñecemento 

do neno mesmo e a continuación coa exploración do mundo que os rodea; a súa casa, o 

seu colexio, o seu medio e a súa sociedade en xeral. Este desenvolvemento reflíctese nos 

temas de cada unidade, que se relacionan coas demais áreas do Currículo: Ciencias da 

Natureza, Ciencias Sociais, Educación Artística, Matemáticas, Educación Física, etc.   

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente nunha 

determinada materia e só serven para ela (sobre todo nesta e para esta). Con todo o que o 

alumno aprende nas diferentes materias (e non só na institución escolar) constrúe unha 

bagaxe cultural e de información que debe servirlle para o conxunto da súa vida, que debe 

ser capaz de utilizar en momentos precisos e en situacións distintas (a linguaxe é, a estes 

efectos, paradigmática). Por iso, as competencias clave poden alcanzarse se non en todas, 

si na maioría das materias curriculares, e tamén por iso en todas estas materias poderá 

utilizar e aplicar as devanditas competencias, independentemente de en cales as puidese 

adquirir (transversalidade). Ser competente debe ser garantía de ter alcanzado 

determinadas aprendizaxes, pero tamén permitirá alcanzar outras, tanto na propia 

institución escolar como fóra dela, garantía da súa aprendizaxe permanente (ou, neste 

caso, capaz de comunicarse en situacións moi diversas, algunhas das cales o propio 

alumnado nin sequera pode considerar aínda que terá que facelo).   

O Papel do profesorado como guía e facilitador; este estimulará o ensino vivo na aula, 

onde o alumnado sexa o elemento activo e o profesor o asesor da súa actividade. Serán os 

alumnos os que pregunten, corrixan erros, adiviñen, busquen información, etc. en xogos, 

dramatizacións, cancións  e outras moitas actividades. Este deberá utilizar unha linguaxe 

axeitada ás necesidades do alumno e presentarlle, na medida do posible, o maior número 
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posible de situacións reais. Desta forma favoreceremos a motivación do alumno e o seu 

interese pola aprendizaxe da lingua.    

As consecuencias derivadas pola situación de pandemia COVID é as súas consecuencias 

durante o 3ºtrimestre do curso 2019 – 2020 sen dubida condicionará os progresos do 

noso alumnado. As medidas tomadas tanto polo noso centro como polas autoridades 

educativas levan ao alumnado a ser aíndamais o protagonista da súa aprendizaxe, pois 

tanto os plans de adaptación como continxencia COVID reducen as posibilidades de 

interaccións colectivas e incrementar as interaccións por medio de ferramentas 

informáticas e ensino a distancia. 

Concrecións 

Na nosa práctica docente seguiremos un enfoque integrado, o cal significa que a 

aprendizaxe estará centrada no significado. Isto implica que a gramática, vocabulario e 

pronunciación non se ensinan de forma illada, senón a través das catro destrezas. O 

obxectivo do ensino do inglés é que os alumnos manexen estras catro habilidades da 

lingua de forma simple e real. Sen embargo, aínda que na vida real estas destrezas van 

unidas, na clase é necesario separalas para dedicarlles o tempo necesario para 

desenvolveralas.  

Dada la situación e posibles escenarios de aprendizaxe presencial semi- ou non-presencial) 

haberá que deseñar actividades que poidan trasladarse a ás distintas situacións de 

continxencia. A continuación describiremos o tipo de actividades que realizaremos en cada 

unha das partes; 

- Vocabulario: en cada unidade dos libros de texto que utilizamos presentaremos dous 

bloques de vocabulario. O vocabulario novo aparecerá nos textos de lectura e nas 

audicións, así como nas actividades de gramática. Trataremos de reciclar o vocabulario 

en todas as unidades para facilitar a súa memorización. 

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

gramaticais. As estruturas novas aparecerán nun contexto nos textos de lectura ou nas 

audicións. Trala explotación dos textos presentarase a estrutura gramatical mediante 

táboas e/ou outros apuntamentos. Cando o consideremos oportuno (dependendo da 

dificultade das estruturas), favoreceremos a indución das regras gramaticais, o cal reta 

aos alumnos a obter a forma e completar as regras mediante a análise e reflexión, 

desenvolvendo desta forma unha aprendizaxe máis independente. De novo, a reciclaxe 

será unha prioridade.  

- Comprensión escrita(reading): esta destreza desempeña un papel importante na 

aprendizaxe de linguas. Utilizaremos textos variados, incluíndo artigos, páxinas web, 

historias, receitas, e-mails, guións de vídeo, entrevistas, etc. Os textos están graduados 

e proporcionan o obxectivo de proporcionar información interesante da maneira máis 
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realista posible. Xeralmente estes textos están gravados, por tanto favoreceremos 

tamén  a destreza de listening. Practicaremos tamén a lectura en voz alta. A través 

destes textos introduciremos a gramática e o vocabulario. En canto á tipoloxía dos 

exercicios, sempre comezaremos por actividades para desenvolver as subdestrezas de 

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

exercicios sucesivos son para que o alumno localice información específica e serán do 

tipo de verdadeiro/falso, contestar a preguntas, completar oracións coa información 

necesaria, etc... Tamén proporcionaremos textos máis curtos como modelos para as 

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

- Comprensión oral(listening): esta destreza forma unha parte importante do 

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

conta, intentaremos ofrecer o maior número posible de oportunidades para realizar 

esta práctica, mediante actividades de audición específicas, a escoita de textos escritos, 

a utilización de actividades de vídeo, actividades de pronunciación, ditados, etc. Os 

textos orais proporcionan unha variedade de falantes en diferentes situacións, 

incluíndo programas de radio, entrevistas, conversacións e anuncios, cunha variedade 

moderada de acentos internacionais para dar veracidade.   

- Expresión oral (speaking): o profesor, ben a través do libro de texto ou outros 

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

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

da unidade/clase retaremos aos alumnos a activar a linguaxe conectando co tema que 

se vai tratar.  

- Haberá actividades de Personalización nas que os alumnos expresen a súa opinión ou 

relaten experiencias persoais. Outras permitirán aos alumnos practicar a linguaxe que 

estiveron aprendendo dunha forma máis libre e personalizada. Moi importante tamén 

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

nun contexto práctico e real. 

Sen embargo, osplans COVID fan que esas interaccións sexan mais difíciles. Non se 

poderán realizar actividades en parella ou grupos tipo roleplays e outras simulacións 

salvopor medios telemáticos. Haberá que deseñar actividades nos que o alumnado 

poida Interactuar nunha situación de seguridadepor medio das gravacións orais, 

conversaspormedios telemáticos. 

- Por último, tamén se fará fincapé na pronunciación a través da práctica de sons 

específicos, acentuación nas palabras, nas frases e entoación.   

- Expresión escrita (writing): as tarefas de composición cubrirán diferente tipoloxía 

textual, como e-mails, artigos periodísticos, de opinión, guións de vídeo, etc... sempre 

adaptándose ao nivel do alumnado.  
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Partiremos dun texto modelo cunha clara estrutura de parágrafos e con linguaxe clave 

da unidade e tamén con outros puntos clave como o emprego das distintas 

conxuncións, expresións de tempo, puntuación, etc... para conseguir que as 

composicións dos alumnos se fagan cada vez máis complexas e máis ricas.  

Este tipo de tarefas veñen sendo un dos exercicios que entraña máis dificultade para o 

alumnado xa que non só requiren un esforzo imaxinativo, senón tamén a nivel 

lingüístico, xa que se trata de escribir sen erros ortográficos e gramaticais e 

empregando variedade de estruturas e léxico.  

Por todas estas razóns, faremos distintos tipos de redaccións:   

Composicións guiadas: bo método para facer a tarefa máis sinxela. Unha 

posibilidade é utilizar unha composición na que falten palabras que cos alumnos xa 

coñezan e logo a completen, outra é utilizar fotografías con oracións escritas ao pé 

para que os alumnos escollan alternativas ou inventen parte da situación, etc...   

Composición con palabra chave: o alumno confecciona unha redacción baseándose 

nunhas palabras dadas con anterioridade.   

Composición libre: pódese partir dunha soa palabra ou frase e deixar que o alumno 

utilice  a súa imaxinación e exprese as dúas ideas libremente.  Pósters, proxectos, 

etc...: traballos en pequenos grupos sobre temáticas relacionadas cos aspectos 

estudados na clase e outros aspectos transversais e do currículo que logo se poden 

expoñer, ben na clase, ben nos corredores do centro.   

A corrección dos exercicios e actividades farase de xeito comunicativo oral (profesor-

alumno, alumno-alumno) e de xeito comunicativo escrito no encerado. 

Secuenciación habitual do traballo na aula: tipoloxía das actividades   

Dada la situación e posibles escenarios de aprendizaxe presencial semi- ou non-presencial) 

haberá que prever actividades que poidan trasladarse a ás distintas situacións de 

continxencia. 

- Actividades de inicio da lección (para activar coñecementos previos nos temas novos 

que se van traballar ou de repasar os xa traballados): actividades de brainstorming, de 

repaso, mediante xogos, intercambios comunicativos con soporte de flashcards, 

pósters, cancións, etc.  

- Actividades de desenvolvemento da lección (distintos tipos de actividades que 

apelan ás intelixencias múltiples e están destinadas á facilitar a adquisición, fixación, 

evolución e mellora das diversas destrezas que conforman a maior parte da 

competencia da lingua inglesa): actividades de vocabulario relacionado cos diversos 
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campos conceptuais, lectura e comprensión de textos, exercicios gramaticais, práctica 

dos sons estudados, diversas actividades de comprensión e expresión oral e 

comprensión e expresión escrita.  

- Actividades de reforzo e ampliación (adaptadas aos diferentes estilos e ritmos de 

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

alumno participe no proceso de aprendizaxe con plena satisfacción e alcance o éxito de 

acordo ao seu nivel de capacidade e interese): a diversidade de actividades e exercicios 

que se propoñen nos libros de texto posibilita que todos os alumnos atopen algún que 

estea de acordo ao seu estilo e ritmo de aprendizaxe. Ademais utilizaremos outros 

materiais de diversa índole, desde actividades propostas nos Workbook ata fichas dos 

Resource Packs ou elaboradas polo propio profesor ou materiais dixitais.   

- Actividades de desenvolvemento das competencias clave (contribúen máis 

especificamente ao desenvolvemento dunha ou varias competencias clave): 

brainstorming, roleplays, actividades interactivas e no encerado dixital, actividades 

baseadas en distintos soportes, de investigación ou estudos de casos, en grupo, 

interpretación de datos, gráficas, etc., tentos culturais, cancións, rimas, etc...   

- Actividades de avaliación: o profesor avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado e o 

seu logro das competencias coma os procesos de ensino e a súa propia práctica 

docente. As actividades de avaliación pódense clasificar en varios niveis:   

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

continuado dos alumnos, como as fichas de repaso ou do workbook, as seccións 

de revisión da unidade no student's book, ou seccións de repaso acumulativo 

(workbook). 

o Actividades de avaliación sumativa: coa realización de diversas actividades de 

avaliación (exames e/ou tests, propostas dos Resource Packs ou Teacher's CD-

ROM)   

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

estratexias de autoavalición dos seus coñecementos e destrezas (seccións de 

self-assessment do student's book, workbook ou teacher's book). 

o Actividades para avaliación e seguimento da aprendizaxe tendo en conta os 

distintosescenarios que poden darse nestecurso presencial,semi-presencial, ou a 

distancia. 

o A fin de avaliar o aspecto deexpresión oral, se propoñen actividades degravación 

de textos orais onde o alumnado poida amosar as súas capacidades nun 

entorno de seguridade. 
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Os plans de continxencia levarnos a ter que crear actividades a fin de proporcionar unha 

plataforma de actividades para afrontarse as distintas situacións recollidas nos plans de 

continxencia. 

Outras decisións metodolóxicas 

Na ESO a materia de Inglés busca profundar dentro dos coñecementos xa adquiridos 

durante a Educación Primaria. Igualmente, pretende favorecer as competencias que 

permitan ao alumnado comprender os procesos que dan lugar os cambios históricos e a 

realidade do mundo actual. Para responder a estes retos se propón unha metodoloxía 

focalizada no desenvolvemento das competencias clave, traballo e actualización dos 

coñecementos previos, organización e exposición de contidos seguindo unha secuencia 

lóxica e con rigor científico, con exemplos cotiás, actividades prácticas e experiencias e 

soporte gráfico. 

- Agrupamentos 

Á hora de realizar as tarefas, completar as actividades, proxectos, etc. O entorno ideal 

sería que a organización dos alumnos realizarase en función do tipo de interacción que 

se dá nese momento na aula: profesor-alumno, traballo individual, traballo en parellas, 

traballo en grupo. Desafortunadamente, A situación actual de pandemia dificulta este 

proceso. O profesor deberá evitar os agrupamentos, senón utilizar outras estratexias 

necesarios na clase a partir da observación do grupo e sempre tendo como finalidade a 

mellora no proceso de ensino-aprendizaxe.  

- Tempos 

A materia de inglés ten unha asignación horaria de 3 períodos semanais. Este curso 

vamos poder realizar desdobres de unha hora semanal en cada grupo.  Non se poderán 

realizar desdobres neste curso. 

- Espazos 

En xeral, as clases terán lugar na aula de referencia de cada grupo, xa que contamos cos 

medios que necesitamos no día a día. Neste curso, polas medidas mencionadas con 

anterioridade, non podemos dispoñer dunha aula especifica para desdobres. Se fose 

necesario contar con ordenadores para os alumnos, as aulas de 1º e 2º de ESO 

dispoñen de ordenadores Abalar. No resto das aulas os profesores teríamos que 

reservar unha das dúas aulas de informática do centro, moi limitados en numero de 

equipos dispoñibles. 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN 

DO ALUMNADO 

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

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

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

avaliábeis que figuran nos cadros incluídos no punto 2 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 imprescindíbeis para continuar o proceso educativo. 

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

coma dos procesos de aprendizaxe. 

- Integradora, debendo terse en conta desde todas e cada unha das materias a 

consecución dos obxectivos estabelecidos para a etapa e do desenvolvemento das 

competencias correspondente. O carácter integrador da avaliación non impedirá que o 

profesorado realice de maneira diferenciada a avaliación da materia de inglés, tendo en 

conta os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliábeis específicos da 

mesma. 

O alumnado será promovido ao curso seguinte cando supere os obxectivos das materias 

cursadas ou teña avaliación negativa en dúas materias como máximo, e repetirá curso con 

avaliación negativa en tres ou máis materias, ou en dúas materias que sexan Lingua 

Castelá e Literatura e Matemáticas, de forma simultánea. 

Coa fin de facilitarlle ao alumnado a recuperación das materias con avaliación negativa, 

organizaranse probas extraordinarias en cada un dos cursos. 

O alumnado poderá repetir o mesmo curso unha soa vez, ou dúas veces como máximo, 

dentro da etapa. 

A consecuencia dos plans decontinxencia, os procedementos e instrumentos de 

avaliacióndeseñaranse de forma que permitan determinar o nivel competencial acadado 

polo alumnado, sempre adecuándose as modalidades xa citadas de ensino presencial e 

non presencial. Haberá que ter en conta diferencias substanciais que existen entre oensino 

presenciale non-presencial. 

Co fin de garantir unha avaliación obxectiva, no caso de ter  que poñer en practica 

osplans de continxencia, as actividades e exercicios que requiren 

serrealizadospresencialmente sería aprazados ata que oplan de continxencia o permita. 
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8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

volver 

O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e 

a súa propia práctica docente, para o que incluímos a continuación unha plantilla cos 

indicadores de logro e os elementos a avaliar: 

 

ELEMENTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO  

RESULTADO 

Non conseguido Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Programación 

didáctica 

Non se adecúa ó 

contexto da aula. 

Adecúase 

parcialmente ó 

contexto da aula. 

Adecúase 

completamente ó 

contexto da aula. 

 

Plans de 

mellora 

Non se adoptaron 

medidas de mellora 

tralos resultados 

académicos obtidos. 

Identificáronse as 

medidas de mellora 

a adoptar tralos 

resultados 

académicos obtidos. 

Adoptáronse 

medidas de mellora 

segundo os 

resultados 

académicos 

obtidos. 

 

Medidas de 

atención á 

diversidade 

Non se adoptaron 

medidas de atención á 

diversidade 

adecuadas. 

Identificáronse as 

medidas de 

atención á 

diversidade a 

adoptar. 

Adoptáronse 

medidas de 

atención á 

diversidade 

adecuadas. 

 

Temas 

transversais 

Non se traballaron 

tódolos temas 

transversais na 

materia. 

Traballáronse a 

maioría dos temas 

transversais na 

materia. 

Traballáronse 

tódolos temas 

transversais na 

materia. 

 

Programa de 

recuperación 

Non se estableceu un 

programa de 

recuperación para os 

alumnos. 

Iniciouse o 

programa de 

recuperación para 

os alumnos que o 

necesiten. 

Estableceuse un 

programa de 

recuperación eficaz 

para os alumnos 

que o necesiten. 
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Obxectivos da 

materia 

Non se alcanzaron os 

obxectivos da materia 

establecidos. 

Alcanzáronse parte 

dos obxectivos da 

materia establecidos 

para o curso. 

Alcanzáronse os 

obxectivos da 

materia 

establecidos para 

este curso. 

 

Competencias 

clave 

Non se desenvolveron 

a maioría das 

competencias clave 

relacionadas coa 

materia. 

Desenvolvéronse 

parte das 

competencias clave 

relacionadas coa 

materia. 

Logrouse o 

desenvolvemento 

das Competencias 

clave relacionadas 

con esta materia. 

 

Práctica 

docente 

A práctica docente 

non foi satisfactoria. 

A práctica docente 

foi parcialmente 

satisfactoria. 

A práctica docente 

foi satisfactoria. 

 

Programas de 

mellora para a 

práctica 

docente 

Non se deseñaron 

programas de mellora 

para a práctica 

docente. 

Identificáronse os 

puntos para deseñar 

un programa de 

mellora para a 

práctica docente. 

Deseñáronse 

programas de 

mellora para a 

práctica docente. 

 

Materiais e 

recursos 

didácticos 

Os materiais e 

recursos didácticos 

non foron os 

adecuados. 

Os materiais e 

recursos didácticos 

foron parcialmente 

adecuados. 

Os materiais e 

recursos didácticos 

foron 

completamente 

adecuados. 

 

Distribución 

de espazos e 

tempos 

A distribución dos 

espazos e tempos non 

foi adecuada ós 

métodos didácticos e 

pedagóxicos 

utilizados. 

A distribución dos 

espazos e tempos 

foi parcialmente 

adecuada ós 

métodos didácticos 

e pedagóxicos 

utilizados. 

A distribución dos 

espazos e os 

tempos foi 

adecuada ós 

métodos didácticos 

e pedagóxicos 

utilizados. 

 

Métodos 

didácticos e 

pedagóxicos 

Os métodos didácticos 

e pedagóxicos 

utilizados non 

contribuíron á mellora 

do clima da aula e do 

centro. 

Os métodos 

didácticos e 

pedagóxicos 

utilizados 

contribuíron 

parcialmente á 

mellora do clima na 

aula e do centro. 

Os métodos 

didácticos e 

pedagóxicos 

utilizados 

contribuíron á 

mellora do clima da 

aula. 
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Resultados da 

avaliación 

Os resultados da 

avaliación nesta 

materia non foron 

satisfactorios. 

Os resultados da 

avaliación nesta 

materia foron 

moderados. 

Os resultados da 

avaliación nesta 

materia foron 

satisfactorios. 

 

(O departamento incluirá ou modificará os elementos a avaliar segundo proceda) 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, 

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

volver 

Faranse probas escritas para os exames de Pendentes en dúas convocatorias de xeito que 

os alumnos e as alumnas que aproben  na 1º convocatoria do curso pendente quedaralles 

aprobada a materia. 

O profesorado do curso actual fará un seguimento durante todo o curso , resolvendo as 

dúbidas e poñendo a súa disposición materias extra de apoio e repaso  para que o 

alumnado poida traballar os aspectos mais relevantes do nivel que ten pendente. Este 

material é exclusivamente para a preparación dos alumnos pero ó único instrumento de 

avaliación nesta convocatoria serán as probas escritas de marzo e maio. Os alumnos 

que aproben en marzo xa terán superada a materia.  

Criterios para superación da materia 

O alumno deberá superar os contidos de avaliación correspondentes que aparecen na 

programación, reflectidos no cadros de mínimos.  

Tódolos alumnos coa asignatura pendente teñen a obriga de presentarse ao exame de 

marzo . Si aprobasen, xa  non terían que presentarse ó exame de Maio. No caso de que 

os alumnos non aproben ningún dos dous exames anteriores, terán que presentarse a 

seguinte convocatoria (xuño)   

No taboleiro de cada aula haberá información sobre este  Plan de Recuperación para 

alumnos pendentes.   

 

10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 

ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 

DETERMINADAS MATERIAS NO CASO DO BACHARELATO. 

volver 

Non rexe na materia de Lingua Inglesa. 
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11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 

SEUS RESULTADOS. 

volver 

Durante as primeiras semanas do curso comprobarase o nivel de competencia inicial dos 

alumnos mediante a realización ben dunha proba escrita (diagnostic test) ou ben dunha 

oral, a criterio do profesor e dependendo do coñecemento do grupo pola súa parte. Esta 

proba terá como referente os contidos dos cursos anteriores. Ademais, a observación será 

tamén un elemento clave para esta avaliación inicial.  

Seguindo as instrucións do 30 de xullo 2020, se debe ter mais coidado a hora da avaliación 

individual, especialmente en detectar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no 

curso 2019/2020 así como a súa correspondencia coa falta do desenvolvemento das 

correspondentes competencias clave. Tamén se debe coñecer a situación emocional do 

alumnado. 

A análise dos resultados destas probas servirán ao profesor para establecer o punto de 

partida e permitiranlle enfocar mellor as clases, insistindo máis naqueles aspectos nos que 

os alumnos teñan máis carencias e ofrecéndolles ferramentas e estratexias coas que poder 

superar as dificultades. Tamén lle permitirá adecuar mellor a metodoloxía e as actividades 

aos intereses e aos estilos de aprendizaxe dos alumnos.  

Ademais, á realización dunha avaliación inicial fai aos alumnos máis responsables e 

conscientes da súa aprendizaxe anterior, e familiarízaos coa idea de “construír” novos 

coñecementos sobre a base previamente existente. Tamén serve para que se pode prever 

que actuacións se deben poñer en marcha para suplir as aprendizaxes non adquiridas no 

curso anterior.  

Poder valorar a situación emocional do alumnado por medio da avaliacióninicial en 

ingléspode ser mais complexa, polo que se debe contar coaaxuda do departamento de 

orientación quen elaborará un cuestionario. 

As familias do alumnado serán informadas dos resultados sempre que se estime oportuno, 

especialmente naqueles casos nos que se vexa conveniente a realización de apoios, 

reforzos ou adaptacións curriculares.  
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

volver 

Un dos elementos que máis promovía a LOE e segue promovendo con LOMCE é a 

atención para a diversidade. É claro que a mesma acción educativa exercida sobre o 

mesmo grupo de alumnos ten efectos diferentes en función do coñecemento e experiencia 

previa de cada un deles, as súas capacidades intelectuais e os seus intereses e motivacións 

no ensino. 

Na nosa práctica docente partiremos de catro ámbitos de diversidade para tratar de 

chegar a todo o alumnado:  

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. Por iso é 

importante incluír sempre un repaso continuo de estruturas e vocabulario e ofrecer, se é 

necesario, tarefas de distinto nivel. Os materiais didácticos que utilizamos ofrecen todos 

esta posibilidade, xa que as actividades do libro de texto sempre empezan desde un nivel 

máis sinxelo e van 

aumentando en dificultade. Contamos tamén con recursos para o profesorado que ten 

material de reforzo e ampliación moi útil para atender á diversidade na aula, ademais 

doutros recursos como pode ser internet.   

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. Tendo 

isto en conta, o material didáctico que selecciona o Departamento sempre está acorde a 

este criterio e debe abordar temas adaptados á súa idade, experiencias e contorno e, a 

poder ser, que fagan posible a implicación emocional dos alumnos/as, dado o noso 

convencemento de que cando se apela ao que directamente lles afecta e lles interesa, a 

resposta ante o estímulo está asegurada.  

Estilos de aprendizaxe: como é ben sabido, o alumno/a pode ser reflexivo ou impulsivo 

cando se enfronta ás súas tarefas escolares. Algúns alumnos poden reaccionar moi 

rapidamente e non obstante necesitar varios intentos para asimilaren unha idea, mentres 

que outros poden traballar máis a conciencia e aprender máis amodo conseguindo o 

mesmo resultado. Este factor foi tido en conta dun modo sistemático. Por exemplo, á hora 

de ensinar as estruturas inclúense 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 buscaranse 
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actividades que dan cabida aos distintos estilos de aprendizaxe, enmarcadas nunha 

secuencia de estratexias para que desenvolvan a súa autonomía en cada destreza 

comunicativa. 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.   

Intereses do alumnado:  o seu interese por aprender un idioma varía moito dependendo 

da súa motivación e/ou necesidade de facelo. Por iso trataranse unha gran variedade de 

temas, intentando que sexan de interese para a maioría.  Ademais,  as funcións lingüísticas  

serán seleccionadas 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. 

Para traballar  a diversidade de niveis, estilos e ritmos de aprendizaxe, de intereses e 

capacidades dos alumnos para este curso, teremos en conta: 

ADAPTACIÓN CURRICULARES  

- (BÁSICAS): onde os contidos nucleares da Unidade Didáctica  preséntanse de forma 

pautada, con apoio gráfico, seguindo unha secuencia de aprendizaxe que facilita a 

adquisición das Competencias por parte do alumnado. 

- (AMPLIACIÓN): Actividades de maior dificultade na súa resolución, po lo tratamento 

de outros contidos relacionados cos  do curso, etc. 

PLANS DE CONTINXENCIA 

A situación actual obríganos a coidar que todo o alumnado teña acceso ao proceso de 

ensinanza e aprendizaxe en calquera dos escenarios presentes e asegurarase a 

súaparticipación e implicación no desenvolvemento das accións educativas. Asferramentas 

de aprendizaxe que se deseñen para o plan de continxencia debería reflexar esta situación. 

En consecuencia, os materiais dispoñibles para o alumnado debe atender as súas 

necesidades e aos diferentes modos que ten o alumnado de percibir e expresar a 

información para garantir a comprensión e a comunicación da mesma. 

Se fora o caso, deseñaranse e desenvolveranse plans de recuperación dos aspectos 

curriculares afectados pola suspensión da actividade lectiva presencial no curso 2019/2020, 

incluíndo neles as medidas de atención a diversidade en xeral e en particular as referidas 

ao alumnado con NEAE. 

13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE 

TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDAN 
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volver 

Dentro das posibilidades que ofrece o ensino dunha lingua estranxeira o método que 

seguimos ofrece, a través do seu contido, a selección dos seus temas, textos e situacións 

de interacción entre alumnos, oportunidades para introducir aspectos dos elementos 

transversais ao longo do proxecto.  

Os elementos transversais que se desenvolven a continuación aprécianse de maneira 

integrada nos textos, ilustracións e actividades.  

- Na Ensino Secundario 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 
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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. 
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

PROGRAMADAS POR DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

  Ningunha agás as que constan no programa Erasmus. 

volver 

 

15.MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN 

DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA.  

volver 

A programación terá que ser revisada e retocada de forma constante segundo vaia 

evolucionando o curso, esta revisión estará baseada en varios aspectos, a propia 

experiencia do profesorado respecto ao nivel dos grupos e evolución dos contidos, a 

opinión do alumnado recollida a través das enquisas e observacións e polos resultados 

académicos obtidos ao remate das avaliacións. 

As instrución do 30 de xullo indican que as programacións didácticas deben incorporar as 

aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, así como unha transición 

posible ao ensino non presencial, se esta fose necesaria. Como xa ven recollido na 

programación a incertidumbre sobre como desenvolverase o curso 202/2021 fai difícil a 

concreción de varios aspectos. Polo tanto, esta programación elaboraranse contemplando 

os posibles escenarios en función da situación sanitaria: actividade lectiva presencial, semi-

presencial e/ou non presencial. 

A revisión da programación polo tanto debe incorporar mecanismos para facilitar o paso 

entre calquera dos escenarios que poidan presentarse. 

A partir dos informes individualizados elaborados a finalización do curso 2019/2020 e da 

avaliación inicial, reforzaranse os elementos curriculares esenciais e as competencias e 

aprendizaxes imprescindibles do curso anterior se fora necesario, deseñando  materiais de 

apoio a disposición do alumnado que o necesite na aula virtual do centro. 

O departamento fará un seguimento da programación por medio das súas reunións 

axustando en base ó desenvolvemento do curso. 

En canto a experiencia dos docentes, temos reunións periódicas nas que o profesorado 

indicará o grao de cumprimento da programación, as dificultades dos grupos ou de 

determinados alumnos nos aprendizaxes e as adaptacións que tiveran que facer con 

respecto á avaliación inicial. Estes aspectos serán recollidos nas actas do departamento e 

utilizados para modificar no futuro a programación nos aspectos desexables. 
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Durante o curso recolleranse enquisas realizadas ao alumnado así como as impresións das 

titorías das familias e se estudará a necesidade de modificar aspectos da programación 

que puideran mellorar. 

Os resultados académicos serán estudados por avaliacións sendo indicadores dos 

progresos do alumnado na nosa materia. Cando estes resultados sexan insatisfactorios en 

porcentaxes elevados obrigará a toma de decisión de cambios na programación, ben nos 

contidos, ben nas estratexias ou nos estándares de aprendizaxe.  

Ao remate do curso, a través dunha estatística, establecerase o grao de aproveitamento do 

alumnado durante os cursos e indicaremos as pautas que permitan mellorar a 

programación. 

Ó largo dos trimestres haberá que valorar a adecuación da programación e valorar os 

resultados académicos tanto a nivel de departamento como a nivel individual. 

Inmediatamente e como ven sendo habitual despois dos exames de cada avaliación o 

departamento terá una reunión para valorar os resultados, analizar os aspectos negativos e 

facer propostas de melloría en caso de que sexan necesarias 

16. PLAN LECTOR 

volver 

Fomentáranseestratexias para estimular o interese , o  hábito da lectura e a mellora na 

expresión oral e escrita. 

Farase lectura comprensiva de información propia da lingua inglesa e de diferentes 

tipoloxías de textos, así como lectura de información diversa procedente de páxinas web 

propostas para obter e ampliar información, investigar e  acceder a recursos en liña. 

- Lectura comprensiva de información. 

- Lectura comprensiva de información propia de la lingua inglesa. 

- Lectura comprensiva de diferentes tipoloxías de textos. 

- Lectura de información diversa procedente de páxinas web propostas para obter o 

ampliar información, investigar y acceder a recursos en liña. 

- Utilizaranse estratexias de comprensión lectora como a lectura silenciosa 

(autorregulación da comprensión) e elaboración de sínteses, esquemas e resumes ( 

conciencia da propia comprensión) 

Elaborarase un calendario polo departamento para optimizar a biblioteca e os seus 

recursos: 
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O profesorado do departamento baixará á biblioteca polo menos una vez ao mes para 

realizar as seguintes actividades: 

 Facer lectura libre dos exemplares de diferentes niveis expostos na biblioteca. 

 Realizar actividades de una lectura concreta dirixidas polo profesor. 

 Facer xogos e actividades de investigación utilizando os exemplares das lecturas que 

temos en inglés. 

 Visualizar vídeos relacionados coa cultura inglesa ou outros temas que poidan ser do 

seu interese en inglés 

 Traballar as lecturas obrigatorias deste curso escolar: 

.  
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ANEXO 1: RÚBRICA GRAO DE ADQUISICIÓN DOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB1.1. Non comprende 

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. 

PLEB1.1. Comprende 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. 

PLEB1.1. Comprende sen 

dificultade frases e 

expresións habituais 

relacionadas con 

necesidades inmediatas e 

temas cos que se estea 

moi familiarizado/a, 

sempre que se fale de 

maneira pausada e ben 

articulada. 

PLEB1.1. Comprende 

sempre adecuadamente 

frases e expresións 

habituais relacionadas con 

necesidades inmediatas e 

temas cos que se estea moi 

familiarizado/a, sempre que 

se fale de maneira pausada 

e ben articulada. 

PLEB1.2. Non capta 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. 

PLEB1.2. Capta 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. 

PLEB1.2. Capta sen 

dificultade os puntos 

principais e os detalles 

relevantes 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. 

PLEB1.2. Capta sempre 

adecuadamente os puntos 

principais e os detalles 

relevantes de instrucións, 

preguntas, explicacións, 

diálogos e outros mensaxes 

orais sinxelos articulados 

con claridade e 

pausadamente, 

relacionadas coas 

actividades de aula e con 

áreas de prioridade 

inmediata. 

PLEB1.3. Non distingue, co 

apoio da imaxe, as ideas 

principais e información 

relevante en presentacións 

moi básicas sobre temas 

educativos, que estea a 

aprender ou do seu 

interese (por exemplo, 

sobre un tema curricular 

como os contaminantes, a 

clasificación dos seres 

vivos etc.), sempre que 

poida escoitalas máis 

dunha vez. 

PLEB1.3. Distingue, co 

apoio da imaxe, as ideas 

principais e información 

relevante en presentacións 

moi básicas sobre temas 

educativos, que estea a 

aprender ou do seu 

interese (por exemplo, 

sobre un tema curricular 

como os contaminantes, a 

clasificación dos seres 

vivos etc.), sempre que 

poida escoitalas máis 

dunha vez.. 

PLEB1.3. Distingue sen 

dificultade, co apoio da 

imaxe, as ideas principais e 

información relevante en 

presentacións moi básicas 

sobre temas educativos, 

que estea aprendendo ou 

do seu interese (por 

exemplo, sobre un tema 

curricular como os 

contaminantes, a 

clasificación dos seres 

vivos etc.), sempre que 

poida escoitalas máis 

dunha vez.. 

PLEB1.3. Distingue sempre 

adecuadamente, co apoio 

da imaxe, as ideas 

principais e información 

relevante en presentacións 

moi básicas sobre temas 

educativos, que estea 

aprendendo o do seu 

interese (por exemplo, 

sobre un tema curricular 

como os contaminantes, a 

clasificación dos seres vivos 

etc.), sempre que poida 

escoitalas máis dunha vez. 

PLEB1.4. Non identifica o 

sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversa 

informal entre dúas 

persoas que ten lugar na 

súa presenza, ou 

procedente dunha 

gravación pedagóxica 

cando o tema lle resulta 

coñecido e o discurso estea 

PLEB1.4. Identifica o 

sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversa 

informal entre dúas 

persoas que ten lugar na 

súa presenza, ou 

procedente dunha 

gravación pedagóxica 

cando o tema lle resulta 

coñecido e o discurso estea 

PLEB1.4. Identifica sen 

dificultade o sentido xeral e 

os puntos principais dunha 

conversación informal 

entre dúas persoas que ten 

lugar na súa presencia, ou 

procedente dunha 

gravación pedagóxica 

cando o tema lle resulta 

coñecido e o discurso estea 

PLEB1.4. Identifica sempre 

adecuadamente o sentido 

xerale os puntos principais 

dunha conversación 

informal entre dúas persoas 

que ten lugar na súa 

presencia, o procedente 

dunha gravación 

pedagóxica cando o tema 

lle resulta coñecido e o 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

articulado con claridade, a 

velocidade baixa. 

articulado con claridade, a 

velocidade baixa. 

articulado con claridade, a 

velocidade baixa. 

discurso estea articulado 

con claridade, a velocidade 

baixa. 

PLEB1.5. Non comprende, 

nunha conversa informal 

na que participa, 

descricións, narracións, 

peticións de información, a 

expresión da vontade, a 

certeza e os desexos sobre 

asuntos prácticos da vida 

diaria e sobre temas do 

seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo e 

directamente, e se a 

persoa interlocutora está 

disposto a repetir ou a 

reformular o dito. 

PLEB1.5. Comprende, 

nunha conversa informal 

na que participa, 

descricións, narracións, 

peticións de información, a 

expresión da vontade, a 

certeza e os desexos sobre 

asuntos prácticos da vida 

diaria e sobre temas do 

seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo e 

directamente, e se a 

persoa interlocutora está 

disposto a repetir ou a 

reformular o dito. 

PLEB1.5. Comprende sen 

dificultade, nunha 

conversación informal na 

que participa, descricións, 

narracións, peticións de 

información, a expresión 

da vontade, a certezae os 

desexos sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala 

con claridade, amodo e 

directamente, e se a 

persoa interlocutora está 

disposta a repetir ou a 

reformular o dito. 

PLEB1.5. Comprende 

sempre adecuadamente, 

nunha conversación 

informal na que participa, 

descricións, narracións, 

peticións de información, a 

expresión da vontade, a 

certeza e os desexos sobre 

asuntos prácticos da vida 

diaria e sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala 

con claridade, amodo e 

directamente, e se a persoa 

interlocutora está disposta 

a repetir ou a reformular o 

dito. 

PLEB1.6. Non 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 

escoitar máis dunha vez. 

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 

escoitar máis dunha vez. 

PLEB1.6. Identifica sen 

dificultade 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 

escoitar máis dunha vez. 

PLEB1.6. Identifica sempre 

adecuadamente a 

información esencial do 

tema e da situación de 

comunicación de gravacións 

auténticas ou pedagóxicas 

sinxelas, sobre asuntos 

cotiáns do seu interese, 

articuladas pausadamente e 

con claridade, e cando as 

imaxes axuden á 

comprensión e se poida 

escoitar máis dunha vez. 

 

volver 

 

Bloque 2. Produción de textos orais 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB2.1. Na maioría das 

actividades da aula non 

mostra unha actitude 

positiva polo uso da lingua 

estranxeira nas diferentes 

situacións comunicativas, 

esforzándose por 

PLEB2.1. Na maioría das 

actividades de aula amosa 

unha actitude positiva polo 

uso da lingua estranxeira 

nas diferentes situacións 

comunicativas, 

esforzándose por utilizala 

PLEB2.1. Na maioría das 

actividades de aula mostra 

unha actitude moi positiva 

polo uso da lingua 

estranxeira nas diferentes 

situacións comunicativas, 

esforzándose por utilizara 

PLEB2.1. Na maioría das 

actividades de aula mostra 

sempre adecuadamente 

unha actitude positiva polo 

uso da lingua estranxeira 

nas diferentes situacións 

comunicativas, 
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utilizalaaínda que, ás 

veces, teña que recorrer a 

outras linguas para pedir 

axuda ou aclaracións. 

aínda que, ás veces, teña 

que recorrer a outras 

linguas para pedir axuda 

ou aclaracións. 

aínda que, ás veces, teña 

que recorrer a outras 

linguas para pedir axuda 

ou aclaracións. 

esforzándose por utilizala 

aínda que, ás veces, teña 

que recorrer a outras 

linguas para pedir axuda ou 

aclaracións. 

PLEB2.2Con moita 

dificultade fai 

presentacións moi breves e 

ensaiadas comprensibles e 

con apoio visual de 

distintos soportes 

multimedia que lle 

permitan ilustralas con 

imaxes e seguir un guión 

sobre aspectos concretos e 

sinxelos de temas do seu 

interese ou relacionados 

cos seus estudos, e 

responde a preguntas 

breves e moi sinxelas dos 

oíntes sobre o contido das 

súas presentacións. 

PLEB2.2.Fai presentacións 

moi breves e ensaiadas 

comprensibles e con apoio 

visual de distintos soportes 

multimedia que lle 

permitan ilustralas con 

imaxes e seguir un guión 

sobre aspectos concretos e 

sinxelos de temas do seu 

interese ou relacionados 

cos seus estudos, e 

responde a preguntas 

breves e moi sinxelas dos 

oíntes sobre o contido das 

súas presentacións. 

PLEB2.2.Fai sen dificultade 

presentacións moi breves e 

ensaiadas comprensibles e 

con apoio visual de 

distintos soportes 

multimedia que lle 

permitan ilustralas con 

imaxes e seguir un guión 

sobre aspectos concretos e 

sinxelos de temas do seu 

interese ou relacionados 

cos seus estudos, e 

responde a preguntas 

breves e moi sinxelas dos 

oíntes sobre o contido das 

súas presentacións. 

PLEB2.2. Fai sempre 

adecuadamente 

presentacións moi breves e 

ensaiadas comprensibles e 

con apoio visual de distintos 

soportes multimedia que lle 

permitan ilustralas con 

imaxes e seguir un guión 

sobre aspectos concretos e 

sinxelos de temas do seu 

interese ou relacionados 

cos seus estudos, e 

responde a preguntas 

breves e moi sinxelas dos 

oíntes sobre o contido das 

súas presentacións. 

PLEB2.3. Desenvólvese con 

moita dificultade en 

xestións e transaccións 

cotiás básicas, e ofrece e 

obtén información básica 

en situacións habituais e 

concretas propias de 

viaxes, aloxamento, 

transporte, compras e 

lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e 

tratamento). 

PLEB2.3. Desenvólvese sen 

dificultade evidente en 

xestións e transaccións 

cotiás básicas, e ofrece e 

obtén información básica 

en situacións habituais e 

concretas propias de 

viaxes, aloxamento, 

transporte, compras e 

lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e 

tratamento). 

PLEB2.3. Desenvólvese sen 

dificultade en xestións e 

transaccións cotiás básicas, 

e ofrece e obtén 

información básica en 

situacións habituais e 

concretas propias de 

viaxes, aloxamento, 

transporte, compras e 

lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e 

tratamento). 

PLEB2.3. Desenvólvese 

sempre adecuadamente e 

sen dificultade en xestións 

e transaccións cotiás 

básicas, e ofrece e obtén 

información básica en 

situacións habituais e 

concretas propias de 

viaxes, aloxamento, 

transporte, compras e 

lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e 

tratamento). 

PLEB2.4. Non establece 

contacto social en función 

da situación de 

comunicación, real ou 

simulada, e reformula ou 

rectifica se non se lle 

comprende, e pide 

aclaración se non entende 

algo. 

PLEB2.4. Establece 

contacto social en función 

da situación de 

comunicación, real ou 

simulada, e reformula ou 

rectifica se non se lle 

comprende, e pide 

aclaración se non entende 

algo. 

PLEB2.4. Establece 

contacto social sen 

dificultade en función da 

situación de comunicación, 

real ou simulada, e 

reformula ou rectifica se 

non se lle comprende, e 

pide aclaración se non 

entende algo. 

PLEB2.4. Establece sempre 

adecuadamente contacto 

social en función da 

situación de comunicación, 

real ou simulada, e 

reformula ou rectifica se 

non se lle comprende, e 

pide aclaración se non 

entende algo. 

PLEB2.5. Participa con 

moita dificultade en 

conversas informais cara a 

cara, cunha pronuncia 

comprensible, empregando 

as convencións propias do 

proceso comunicativo, nas 

que establece contacto 

social, intercambia 

información básica e 

expresa opinións, fai 

invitacións e ofrecementos 

sinxelos, pide e ofrece 

cousas, pide e dá 

indicacións ou instrucións 

sinxelas e básicas, ou se 

manifesta sobre os pasos 

PLEB2.5. Participa en 

conversas informais cara a 

cara, cunha pronuncia 

comprensible, empregando 

as convencións propias do 

proceso comunicativo, nas 

que establece contacto 

social, intercambia 

información básica e 

expresa opinións, fai 

invitacións e ofrecementos 

sinxelos, pide e ofrece 

cousas, pide e dá 

indicacións ou instrucións 

sinxelas e básicas, ou se 

manifesta sobre os pasos 

que hai que seguir para 

PLEB2.5. Participa sen 

dificultade en 

conversacións informais 

cara a cara, cunha 

pronunciación 

comprensible, empregando 

as convencións propias do 

proceso comunicativo, nas 

que establece contacto 

social, intercambia 

información básica e 

expresa opinións, fai 

invitacións e ofrecementos 

sinxelos, pide e ofrece 

cousas, pide e dá 

indicacións ou instrucións 

sinxelas e básicas, ou se 

PLEB2.5. Participa sempre 

adecuadamente en 

conversacións informais 

cara a cara, cunha 

pronunciación 

comprensible, empregando 

as convencións propias do 

proceso comunicativo, nas 

que establece contacto 

social, intercambia 

información básica e 

expresa opinións, fai 

invitacións e ofrecementos 

sinxelos, pide e ofrece 

cousas, pide e dá 

indicacións ou instrucións 

sinxelas e básicas, ou se 
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que hai que seguir para 

realizar unha actividade 

conxunta. 

realizar unha actividade 

conxunta. 

manifesta sobre os pasos 

que hai que seguir para 

realizar unha actividade 

conxunta. 

manifesta sobre os pasos 

que hai que seguir para 

realizar unha actividade 

conxunta. 

PLEB2.6. Non colabora 

coas demais persoas na 

interacción, verificando a 

comprensión propia e a das 

demais persoas mediante 

estratexias de 

compensación lingüísticas e 

non verbais, e cooperando 

activamente na realización 

das tarefas de 

comunicación, e manifesta 

interese e respecto polas 

achegas dos seus 

compañeiros e das súas 

compañeiras. 

PLEB2.6. Colabora coas 

demais persoas na 

interacción, verificando a 

comprensión propia e a das 

demais persoas mediante 

estratexias de 

compensación lingüísticas e 

non verbais, e cooperando 

activamente na realización 

das tarefas de 

comunicación, e manifesta 

interese e respecto polas 

achegas dos seus 

compañeiros e das súas 

compañeiras. 

PLEB2.6. Colabora sen 

dificultade coas demais 

persoas na interacción, 

verificando a comprensión 

propia e a das demais 

persoas mediante 

estratexias de 

compensación lingüísticas e 

non verbais, e cooperando 

activamente na realización 

das tarefas de 

comunicación, e manifesta 

interese e respecto polas 

achegas dos seus 

compañeiros e das súas 

compañeiras. 

PLEB2.6. Colabora sempre 

adecuadamente coas 

demais persoas na 

interacción, verificando a 

comprensión propia e a das 

demais persoas mediante 

estratexias de 

compensación lingüísticas e 

non verbais, e cooperando 

activamente na realización 

das tarefas de 

comunicación, e manifesta 

interese e respecto polas 

achegas dos seus 

compañeiros e das súas 

compañeiras. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB3.1. Non comprende, 

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). 

PLEB3.1. Comprende, 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). 

PLEB3.1. Comprende sen 

dificultade, con axuda da 

imaxe, instrucións sinxelas 

e básicas de funcionamento 

e manexo de aparatos 

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). 

PLEB3.1. Comprende 

sempre adecuadamente, 

con axuda da imaxe, 

instrucións sinxelas e 

básicas de funcionamento e 

manexo de aparatos 

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). 

PLEB3.2. Non entende 

información específica 

esencial en páxinas web e 

outros materiais de 

referencia ou consulta de 

carácter pedagóxico 

claramente estruturados e 

nun rexistro estándar e con 

imaxes ilustrativas 

redundantes sobre temas 

relativos a materias 

educativas ou do seu 

PLEB3.2. Entende 

información específica 

esencial en páxinas web e 

outros materiais de 

referencia ou consulta de 

carácter pedagóxico 

claramente estruturados e 

nun rexistro estándar e con 

imaxes ilustrativas 

redundantes sobre temas 

relativos a materias 

educativas ou do seu 

PLEB3.2. Entende sen 

dificultade información 

específica esencial en 

páxinas web e outros 

materiais de referencia ou 

consulta de carácter 

pedagóxico claramente 

estruturados e nun rexistro 

estándar e con imaxes 

ilustrativas redundantes 

sobre temas relativos a 

materias educativas ou do 

PLEB3.2. Entende sempre 

adecuadamente 

información específica 

esencial en páxinas web e 

outros materiais de 

referencia ou consulta de 

carácter pedagóxico 

claramente estruturados e 

nun rexistro estándar e con 

imaxes ilustrativas 

redundantes sobre temas 

relativos a materias 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

interese (por exemplo, 

sobre un tema curricular, 

un programa informático, 

unha cidade, un deporte ou 

o ambiente), sempre que 

poida reler as seccións 

difíciles. 

interese (por exemplo, 

sobre un tema curricular, 

un programa informático, 

unha cidade, un deporte ou 

o ambiente), sempre que 

poida reler as seccións 

difíciles. 

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. 

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. 

PLEB3.3. Non entende os 

puntos principais de 

anuncios e material 

publicitario de publicacións 

propias da súa idade ou de 

internet, formulados de 

xeito simple e claro, e 

relacionados con asuntos 

do seu interese, nos 

ámbitos persoal e 

educativo. 

PLEB3.3. Entende os 

puntos principais de 

anuncios e material 

publicitario de publicacións 

propias da súa idade ou de 

internet, formulados de 

xeito simple e claro, e 

relacionados con asuntos 

do seu interese, nos 

ámbitos persoal e 

educativo. 

PLEB3.3. Entende sen 

dificultade os puntos 

principais de anuncios e 

material publicitario de 

publicacións propias da súa 

idade ou de internet, 

formulados de maneira 

simple e clara, e 

relacionados con asuntos 

do seu interese, nos 

ámbitos persoal e 

educativo. 

PLEB3.3. Entende sempre 

adecuadamente os puntos 

principais de anuncios e 

material publicitario de 

publicacións propias da súa 

idade ou de internet, 

formulados de maneira 

simple e clara, e 

relacionados con asuntos 

do seu interese, nos 

ámbitos persoal e 

educativo. 

PLEB3.4. Non atopa a 

información que necesita 

para a realización dunha 

tarefa en narracións breves 

moi sinxelas en lingua 

estándar, e en guías de 

lecer, dicionarios, catálogos 

etc. 

PLEB3.4. Atopa a 

información que necesita 

para a realización dunha 

tarefa en narracións breves 

moi sinxelas en lingua 

estándar, e en guías de 

lecer, dicionarios, catálogos 

etc. 

PLEB3.4. Encontra sen 

dificultade a información 

que necesita para a 

realización dunha tarefa en 

narracións breves moi 

sinxelas en lingua 

estándar, e en guías de 

lecer, dicionarios, catálogos 

etc. 

PLEB3.4. Encontra sempre 

adecuadamente a 

información que necesita 

para a realización dunha 

tarefa en narracións breves 

moi sinxelas en lingua 

estándar, e en guías de 

lecer, dicionarios, catálogos 

etc. 

PLEB3.5. Non 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. 

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. 

PLEB3.5. Entende sen 

dificultade 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. 

PLEB3.5. Entende sempre 

adecuadamente 

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. 

PLEB3.6. Non comprende 

con fluidez textos 

adaptados (por exemplo, 

en lecturas para a xente 

nova) de historias de 

ficción. 

PLEB3.6. Comprende con 

fluidez textos adaptados 

(por exemplo, en lecturas 

para a xente nova) de 

historias de ficción. 

PLEB3.6. Comprende sen 

dificultade con fluidez 

textos adaptados (por 

exemplo, en lecturas para 

a xuventude) de historias 

de ficción. 

PLEB3.6. Comprende 

sempre adecuadamente 

con fluidez textos 

adaptados (por exemplo, 

en lecturas para a 

xuventude) de historias de 

ficción. 
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PLB5.1. Non identifica sons 

e grafías de fonemas 

básicos, e produce 

comprensiblemente trazos 

fonéticos que distinguen 

fonemas (nasalización, 

sonorización etc.) e patróns 

moi básicos de ritmo, 

entoación e acentuación de 

palabras e frases. 

PLB5.1. Identifica sons e 

grafías de fonemas básicos, 

e produce 

comprensiblemente trazos 

fonéticos que distinguen 

fonemas (nasalización, 

sonorización etc.) e patróns 

moi básicos de ritmo, 

entoación e acentuación de 

palabras e frases. 

PLB5.1. Identifica sen 

dificultade sons e grafías 

de fonemas básicos, e 

produce 

comprensiblemente 

trazosfonéticos que 

distinguen fonemas 

(nasalización, sonorización 

etc.) e patróns moi básicos 

de ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e 

frases. 

PLB5.1. Identifica sempre 

adecuadamente sons e 

grafías de fonemas básicos, 

e produce 

comprensiblemente 

trazosfonéticos que 

distinguen fonemas 

(nasalización, sonorización 

etc.) e patróns moi básicos 

de ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e 

frases. 

PLB5.2. Non utiliza a lingua 

estranxeira na maioría das 

súas intervencións nas 

actividades de aula, e na 

participación en 

simulacións sobre temas 

cotiáns e de interese 

persoal, con diversos fins 

comunicativos, 

establecendo contacto 

social en función da 

situación de comunicación, 

reformulando e rectificando 

se non se comprende, e 

pedindo aclaración se non 

entende algo. 

PLB5.2. Utiliza a lingua 

estranxeira na maioría das 

súas intervencións nas 

actividades de aula, e na 

participación en 

simulacións sobre temas 

cotiáns e de interese 

persoal, con diversos fins 

comunicativos, 

establecendo contacto 

social en función da 

situación de comunicación, 

reformulando e rectificando 

se non se comprende, e 

pedindo aclaración se non 

entende algo. 

PLB5.2. Utiliza sen 

dificultade a lingua 

estranxeira na maioría das 

súas intervencións nas 

actividades de aula, e na 

participación en 

simulacións sobre temas 

cotiáns e de interese 

persoal, con diversos fins 

comunicativos, 

establecendo contacto 

social en función da 

situación de comunicación, 

reformulando e rectificando 

se non se comprende, e 

pedindo aclaración se non 

entende algo. 

PLB5.2. Utiliza sempre 

adecuadamente a lingua 

estranxeira na maioría das 

súas intervencións nas 

actividades de aula, e na 

participación en 

simulacións sobre temas 

cotiáns e de interese 

persoal, con diversos fins 

comunicativos, 

establecendo contacto 

social en función da 

situación de comunicación, 

reformulando e rectificando 

se non se comprende, e 

pedindo aclaración se non 

entende algo. 

PLB5.3. Non utiliza as 

convencións orais básicas 

propias da lingua 

estranxeira no 

desenvolvemento do 

proceso comunicativo oral 

e escrito (saúdos, rutinas 

para iniciar ou manter a 

quenda de palabra, 

fórmulas orais breves para 

manter a atención etc.). 

PLB5.3. Utiliza as 

convencións orais básicas 

propias da lingua 

estranxeira no 

desenvolvemento do 

proceso comunicativo oral 

e escrito (saúdos, rutinas 

para iniciar ou manter a 

quenda de palabra, 

fórmulas orais breves para 

manter a atención etc.). 

PLB5.3. Utiliza sen 

dificultade as convencións 

orais básicas propias da 

lingua estranxeira no 

desenvolvemento do 

proceso comunicativo oral 

e escrito (saúdos, rutinas 

para iniciar ou manter a 

quenda de palabra, 

fórmulas orais breves para 

manter a atención etc.). 

PLB5.3. Utiliza sempre 

adecuadamente as 

convencións orais básicas 

propias da lingua 

estranxeira no 

desenvolvemento do 

proceso comunicativo oral 

e escrito (saúdos, rutinas 

para iniciar ou manter a 

quenda de palabra, 

fórmulas orais breves para 

manter a atención etc.). 

PLB5.4. Na propia lingua, 

identifica aspectos 

socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a 

lingua estranxeira, 

analizándoos con 

dificultade, 

comparativamente coas 

diversas culturas, no seu 

caso, do resto do 

alumnado, evitando 

estereotipos e valoracións 

etnocéntricas. 

PLB5.4. Na propia lingua, 

identifica aspectos 

socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a 

lingua estranxeira, 

analizándoos 

comparativamente coas 

diversas culturas, se é o 

caso, do resto do 

alumnado, evitando 

estereotipos e valoracións 

etnocéntricas. 

PLB5.4. Na propia lingua, 

identifica sen dificultade 

aspectos socioculturais 

básicos dos países nos que 

se fala a lingua estranxeira, 

analizándoos 

comparativamente coas 

diversas culturas, no seu 

caso, do resto do 

alumnado, evitando 

estereotipos e valoracións 

etnocéntricas. 

PLB5.4. Na propia lingua, 

identifica sempre 

adecuadamente aspectos 

socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a 

lingua estranxeira, 

analizándoos 

comparativamente coas 

diversas culturas, no seu 

caso, do resto do 

alumnado, evitando 

estereotipos e valoracións 

etnocéntricas. 

PLB5.5. Nas actividades de 

aula, non reflexiona sobre 

a utilización para a 

comprensión e a 

PLB5.5. Nas actividades de 

aula, reflexiona sobre a 

utilización para a 

comprensión e a 

PLB5.5. Nas actividades de 

aula, reflexiona sen 

dificultade sobre a 

utilización para a 

PLB5.5. Nas actividades de 

aula, reflexiona sempre 

adecuadamente sobre a 

utilización para a 



136 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

elaboración de textos do 

coñecemento adquirido 

noutras linguas sobre 

elementos morfosintácticos 

e discursivos básicos e 

habituais no uso da lingua. 

elaboración de textos do 

coñecemento adquirido 

noutras linguas sobre 

elementos morfosintácticos 

e discursivos básicos e 

habituais no uso da lingua 

comprensión e a 

elaboración de textos do 

coñecemento adquirido 

noutras linguas sobre 

elementos morfosintácticos 

e discursivos básicos e 

habituais no uso da lingua. 

comprensión e a 

elaboración de textos do 

coñecemento adquirido 

noutras linguas sobre 

elementos morfosintácticos 

e discursivos básicos e 

habituais no uso da lingua. 

PLB5.6. Non comunica con 

eficacia, comprendendo e 

utilizando adecuadamente 

as estruturas 

morfosintácticas básicas 

para realizar as funcións 

comunicativas propias do 

seu nivel, e estratexias de 

comunicación e de 

redundancia do significado 

(imaxes, elementos 

paralingüísticos, 

cuasilingüísticos básicos e 

paratextuais). 

PLB5.6. Comunica con 

eficacia, comprendendo e 

utilizando adecuadamente 

as estruturas 

morfosintácticas básicas 

para realizar as funcións 

comunicativas propias do 

seu nivel, e estratexias de 

comunicación e de 

redundancia do significado 

(imaxes, elementos 

paralingüísticos, 

cuasilingüísticos básicos e 

paratextuais). 

PLB5.6. Comunica sen 

dificultade e con eficacia, 

comprendendo e utilizando 

adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas 

básicas para realizar as 

funcións comunicativas 

propias do seu nivel, e 

estratexias de 

comunicación e de 

redundancia do significado 

(imaxes, elementos 

paralingüísticos, 

cuasilingüísticos básicos e 

paratextuais). 

PLB5.6. Comunica con 

eficacia, comprendendo e 

utilizando adecuadamente 

as estruturas 

morfosintácticas básicas 

para realizar as funcións 

comunicativas propias do 

seu nivel, e estratexias de 

comunicación e de 

redundancia do significado 

(imaxes, elementos 

paralingüísticos, 

cuasilingüísticos básicos e 

paratextuais). 

PLB5.7. Non recoñece e 

utiliza un vocabulario oral e 

escrito básico e suficiente 

para comprender e 

elaborar textos sinxelos 

propios do seu nivel 

educativo. 

PLB5.7. Recoñece e utiliza 

un vocabulario oral e 

escrito básico e suficiente 

para comprender e 

elaborar textos sinxelos 

propios do seu nivel 

educativo. 

PLB5.7. Recoñece e utiliza 

sen dificultade un 

vocabulario oral e escrito 

básico e suficiente para 

comprender e elaborar 

textos sinxelos propios do 

seu nivel educativo. 

PLB5.7. Recoñece e utiliza 

sempre adecuadamente un 

vocabulario oral e escrito 

básico e suficiente para 

comprender e elaborar 

textos sinxelos propios do 

seu nivel educativo. 

PLEB5.8. Non 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. 

PLEB5.8. Participa en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión 

de libros e películas, obras 

de teatro etc.) nos que se 

utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valora as 

competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

PLEB5.8. Participa sen 

dificultade en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, 

carteis, recensiónde 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. 

PLEB5.8. Participa sempre 

adecuadamente en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, 

folletos, carteis, 

recensiónde libros e 

películas, obras de teatro 

etc.) nos que se utilizan 

varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais, evita 

estereotipos lingüísticos o 

culturais, e valora as 

competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 
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PLEB4.1. Non 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. 

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. 

PLEB4.1. Escribe sen 

dificultade 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. 

PLEB4.1. Escribe sempre 

adecuadamente 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. 

PLEB4.2.Non elabora textos 

moi breves nos que expón, 

por exemplo, unha 

enumeración de actividades 

ou tarefas moi habituais, 

listas de compras, traxecto 

habitualetc.; e textos que 

expresen sentimentos 

básicos de gusto, desgusto, 

aceptación, negación etc. 

PLEB4.2. Elabora textos moi 

breves nos que expón, por 

exemplo, unha 

enumeración de actividades 

ou tarefas moi habituais, 

listas de compras, traxecto 

habitualetc.; e textos que 

expresen sentimentos 

básicos de gusto, desgusto, 

aceptación, negación etc. 

PLEB4.2.Elabora sen 

dificultade textos moi 

breves nos que expón, por 

exemplo, unha 

enumeración de actividades 

ou tarefas moi habituais, 

listas de compras, traxecto 

habitualetc.; e textos que 

expresen sentimentos 

básicos de gusto, desgusto, 

aceptación, negación etc. 

PLEB4.2.Elabora sempre 

adecuadamente textos moi 

breves nos que expón, por 

exemplo, unha 

enumeración de actividades 

ou tarefas moi habituais, 

listas de compras, traxecto 

habitualetc.; e textos que 

expresen sentimentos 

básicos de gusto, desgusto, 

aceptación, negación etc. 

PLEB4.3. Non completa un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal e 

relativa aos seus datos, aos 

seus intereses ou ás súas 

afeccións (por exemplo, 

para subscribirse a unha 

publicación dixital). 

PLEB4.3. Completa un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal e 

relativa aos seus datos, aos 

seus intereses ou ás súas 

afeccións (por exemplo, 

para subscribirse a unha 

publicación dixital). 

PLEB4.3. Completa sen 

dificultade un cuestionario 

sinxelo con información 

persoal relativa ós seus 

datos, ós seus intereses ou 

ás súas afeccións (por 

exemplo, para subscribirse 

a unha publicación dixital). 

PLEB4.3. Completa sempre 

adecuadamente un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal relativa 

ós seus datos, ós seus 

intereses ou ás súas 

afeccións (por exemplo, 

para subscribirse a unha 

publicación dixital). 

PLEB4.4. Non 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. 

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. 

PLEB4.4. Escribe sen 

dificultade notas, anuncios 

e mensaxes breves en 

soporte impreso e dixital, 

en situacións de 

comunicación reais ou 

simuladas, relacionadas 

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. 

PLEB4.4. Escribe sempre 

adecuadamente notas, 

anuncios e mensaxes 

breves en soporte impreso 

e dixital, en situacións de 

comunicación reais ou 

simuladas, relacionadas 

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. 

PLEB4.5. Non escribe 

correspondencia persoal na 

que se establece e mantén 

contacto social real ou 

simulado (por exemplo, 

PLEB4.5. Escribe 

correspondencia persoal na 

que se establece e mantén 

contacto social real ou 

simulado (por exemplo, 

PLEB4.5. Escribe sen 

dificultade correspondencia 

persoal na que se establece 

e mantén contacto social 

real ou simulado (por 

PLEB4.5. Escribe sempre 

adecuadamente 

correspondencia persoal na 

que se establece e mantén 

contacto social real ou 
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con amigos/as noutros 

países), se intercambia 

información básica sobre si 

mesmo, e a súa vila (por 

exemplo, descrición en 

termos moi sinxelos de 

sucesos importantes e 

experiencias persoais; 

instrucións sinxelas, 

aceptación e ofrecemento 

de suxestións, como 

cancelar, confirmar ou 

modificar unha invitación 

ou uns plans), e se 

expresan opinións de xeito 

sinxelo. 

con amigos/as noutros 

países), se intercambia 

información básica sobre si 

mesmo, e a súa vila (por 

exemplo, descrición en 

termos moi sinxelos de 

sucesos importantes e 

experiencias persoais; 

instrucións sinxelas, 

aceptación e ofrecemento 

de suxestións, como 

cancelar, confirmar ou 

modificar unha invitación 

ou uns plans), e se 

expresan opinións de xeito 

sinxelo. 

exemplo, con amigos/as 

noutros países), se 

intercambia información 

básica sobre si mesmo, e a 

súa cidade (por exemplo, 

descrición en tremosmoi 

sinxelos de sucesos 

importantes e experiencias 

persoais; instrucións 

sinxelas, aceptación e 

ofrecemento de suxestións, 

como cancelar, confirmar 

ou modificar unha 

invitación ou uns plans), e 

se expresan opinións de 

xeito sinxelo. 

simulado (por exemplo, 

con amigos/as noutros 

países), se intercambia 

información básica sobre si 

mesmo, e a súa cidade 

(por exemplo, descrición en 

termosmoi sinxelos de 

sucesos importantes e 

experiencias persoais; 

instrucións sinxelas, 

aceptación e ofrecemento 

de suxestións, como 

cancelar, confirmar ou 

modificar unha invitación 

ou uns plans), e se 

expresan opinións de xeito 

sinxelo. 

PLEB4.6. Non fai unha 

presentación coidada dos 

textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando 

correctamente as 

convencións ortográficas e 

os signos de puntuación. 

PLEB4.6. Fai unha 

presentación coidada dos 

textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando 

correctamente as 

convencións ortográficas e 

os signos de puntuación. 

PLEB4.6. Fai unha 

presentación sen dificultade 

coidada dos textos escritos, 

en soporte impreso e 

dixital, utilizando 

correctamente as 

convencións ortográficas e 

os signos de puntuación. 

PLEB4.6. Fai sempre 

adecuadamente unha 

presentación coidada dos 

textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando 

correctamente as 

convencións ortográficas e 

os signos de puntuación 

ANEXO 2 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCOITAR            
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Capta e resume a idea global dunha exposición oral de 

tema coñecido a través dun medio mecánico. 
           

Extrae a información específica e algúns detalles 

relevantes de textos orais. 
           

Escoita e realiza tarefas do tipo: relacionar, secuencias, 

completar táboas, etc.. 
           

FALAR            

Adapta a mensaxe tanto ás posibilidades lingüísticas 

coma á audiencia á que se dirixe. 
           

Comproba diversas hipóteses de comunicación 

expresando a mensaxe con estruturas e léxico diversos. 
           

Clasifica e organiza de maneira lóxica elementos dun 

monólogo. 
           

CONVERSAR            

Participa en interaccións breves, relativas a situacións 

habituais ou de interese persoal e con diversos fins 

comunicativos. 

           

Utiliza as convencións propias da conversa e as 

estratexias necesarias para resolver as dificultades 

durante a interacción. 

           

Entrevista e intercambia información sobre actividades 

e temas presentes, pasados e futuros no contexto da 

aula 

           

LER            

Comprende a información xeral e tódolos datos 

relevantes de textos escritos auténticos e adaptados, 

de extensión variada. 
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Comprende textos escritos auténticos e adaptados, de 

estensión variada, diferenciando feitos e opinións e 

identificando no seu caso, a intención comunicativa do 

autor.. 

           

Realiza tarefas lingüísticas e non lingüísticas que 

demostren a comprensión dun texto escrito. 
           

ESCRIBIR            

Redacta de forma guiada textos diversos en diferentes 

soportes, coidando o léxico, as estruturas para facelos 

comprensibles ó lector. 

           

Redacta de forma guiada textos en diferentes soportes, 

coidando algúns elementos de cohesión e coherencia 

para marcar a relación entre ideas e facelos 

comprensibles ó lector. 

           

Adapta a mensaxe escrita ás súas posibilidades e 

coñecementos lingüísticos. 
           

Compoñe textos utilizando estratexias como a 

planificación, textualización, revisión e versión final. 
           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓXICA 
           

Elabora documentos empregando recursos verbais e 

gráficos 
           

Resolve encrucillados, crebacabezas ou sopas de letras.            

Localiza información xeográfica, histórica, cultural 

requerida na Internet ou noutras fontes. 
           

COMPETENCIA DIXITAL            

Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de 

forma progresivamente autónoma para buscar 

información. 
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Usa as tecnoloxías da información e comunicación de 

forma progresivamente autónoma para producir textos 

a partir de modelos. 

           

Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de 

forma progresivamente autónoma para enviar e recibir 

mensaxes de correo electrónico. 

           

Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de 

forma progresivamente autónoma para establecer 

relacións persoais orais e escritas, amosando interese 

polo seu uso. 

           

Usa as tecnoloxías da información e a comunicación 

para progresar na aprendizaxe da lingua inglesa. 
           

APRENDER A APRENDER            

Utiliza de forma consciente en contextos de 

comunicación variados, os coñecementos adquiridos 

sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira como 

instrumento de auto-corrección e de autoavaliación das 

producións propias orais. 

           

Identifica oralmente diferentes estratexias utilizadas 

para progresar na aprendizaxe. 
           

Utiliza oralmente diferentes estratexias utilizadas para 

progresar na aprendizaxe. 
           

Resolve problemas de comprensión a través da 

aplicación dos coñecementos da súa propia lingua ou 

doutras linguas. 

           

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS            

Utiliza de forma consciente en contextos de 

comunicación variados, os coñecementos adquiridos 

sobre os sistema lingüístico da lingua estranxeira para 

comprender as producións alleas. 
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Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de 

forma progresivamente autónoma para establecer 

relacións persoais orais e escritas, amosando interese 

polo seu uso. 

           

Comprende e valora o traballo cooperativo.            

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR            

Organiza o seu traballo e toma iniciativas para a boa e 

correcta presentación das tarefas de aprendizaxe. 
           

Organízase para participar en actividades e exercicios 

de acordo coa súa capacidade. 
           

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS            

Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos 

países onde se fala a lingua estranxeira, sinala as 

características máis significativas dos costumes, 

normas, actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se 

estuda. 

           

Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos 

países onde se fala a lingua estranxeira e mostra unha 

valoración positiva de patróns culturais distintos ós 

propios. 
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