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O Departamento de Ingles do IES Álvaro Cunqueiro vistas as  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, unha vez revisada a Programación de Área, e sempre co obxeto de facilitar ao noso alumnado 
a transición cara a futuros aprendizaxes, acorda facer as seguintes modificacións: 

 
1. Selección dos estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
1º ESO  

Mínimos esixibles  

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1  

 B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

básicas de comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e as ideas 

principais, ou os detalles relevantes do texto: 

anticipación do contido xeral do que se escoita 

conaxuda de elementos verbais e non verbais e 

uso dos coñecementos previos sobre a situación 

(quen fala a quen, con que intencións, onde e 

cando) que dan lugar a inferencias do significado 

baseadas no contexto. 

 B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

básicas de comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e as ideas 

principais, ou os detalles relevantes do texto: 

anticipación do contido xeral do que se escoita 

conaxuda de elementos verbais e non verbais, e 

uso dos coñecementos previos sobre a situa-ción 

(quen fala a quen, con que intencións, onde e 

cando) que dan lugar a inferencias do significado 

baseadas no contexto. 

 B1.3. Identificar a información esencial, os 

puntos principais e os detalles máis relevantes en 

textos orais breves e ben estruturados, 

transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e 

articulados a velocidade lenta, nun rexistro 

estándar formal, e que versen sobre asuntos 

cotiáns en situacións habituais escolares e da 

familia ou do propio campo de interese, sempre 

que as condicións acústicas non distorsionen a 

mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

 B1.6. Comprender o sentido xeral e a 

información esencial predicible de textos 

audiovisuais sinxelos, articulados pausadamente e 

con claridade, e con apoio de imaxes moi 

redundantes 

 PLEB1.1. 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. 

 

 PLEB1.2. 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. 

 

 PLEB1.3. 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. 

 

 PLEB1.6. 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. 

 

Bloque 2  

 B2.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e 

intelixible, aínda que se cometan erros de 

pronuncia polos que os interlocutores teñan que 

 PLEB2.1. Na maioría das actividades de aula 

amosa unha actitude positiva polo uso da lingua 

estranxeira nas diferentes situacións 
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solicitar repeticións de cando en vez. 

 B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en 

intercambios claramente estruturados, utilizando 

fórmu-las ou xestos simples para tomar ou ceder a 

quenda de palabra, aínda que se dependa en 

grande medida da actuación do interlocutor 

 B2.6. Manexar con certa fluidez frases 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. 

 

comunicativas, esforzándose por utilizala aínda 

que, ás veces, teña que recorrer a outras linguas 

para pedir axuda ou aclaracións. 

 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. 

 PLEB2.6. 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 tare- 

fas de comunicación, e manifesta interese e 

respecto polas achegas dos seus compañeiros e 

das súas compañeiras. 

Bloque 3   

 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 instrucións básicas e avisos, 

obrigas e prohibicións (por exemplo, indicacións 

para chegar a un lugar, frecuencia da dose dun 

medicamento, manexo elemental de aparellos 

coñecidos, etc.). 

 B3.5. Identificar información persoal básica 

(descrición física, data e lugar de nacemento, 

idade e sexo, estado civil, orixe e nacionalidade, 

profesión, gustos, etc.) e no ámbito público, 

presentada ou solicitada en cartas, formularios, 

fichas, cuestionarios, anuncios, etc. 

 PLEB3.1. 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). 

 PLEB3.2. 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 te mas 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. 

 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. 

Bloque 4  

 B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves e de estrutura 

simple (por exemplo, copiando formatos, fórmulas 

e modelos convencionais propios de cada tipo de 

texto, identificando as ideas pertinentes e 

necesarias, pondo una idea principal en cada 

parágrafo, etc.). 

 B4.2. Escribir, en papel ou en soporte 

electrónico, textos breves, sinxelos e de estrutura 

clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal, 

 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. 

 

 PLEB4.2. Elabora textos moi breves nos que 

expón, por exemplo, unha enumeración de 
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nun rexistro estándar ou informal, utilizando ade-

cuadamente os recursos máis básicos de cohesión 

e de coherencia, e as convencións ortográficas 

básicas e os signos de puntuación máis comúns, 

cun control razoable de expresións e estruturas 

básicas e sinxelas, e un léxico de uso frecuente 

para a súa idade e o seu nivel escolar. Tomar 

notas e escribir mensaxes moi breves e sinxelas a 

partir dunha información moi sinxela e predicible. 

 B4.3. Completar documentos básicos nos que se 

solicite información persoal. 

actividades ou tarefas moi habituais, listas de 

compras, traxecto habitual etc.; e textos que expre- 

sen sentimentos básicos de gusto, desgusto, 

aceptación, negación, etc. 

 

 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). 

 

Bloque 5  

 B5.3. Interactuar segundo as convencións 

sociais máis básicas da cultura estranxeira, e 

utilizar os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos para unha comprensión 

adecuada do texto oral e escrito. 

 B5.6. Utilizar as experiencias lingüísticas e os 

coñecementos adquiridos en todas as linguas que 

coñece para establecer similitudes e diferenzas 

coa nova lingua e desenvolver unha competencia 

comunicativa plurilingüe, e apreciar a riqueza 

persoal e social que proporciona ser unha persoa 

plurilingüe. 

 B5.7. Levar a cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, utilizando os ex- 

poñentes máis comúns e básicos desas funcións e 

os patróns discursivos igualmente básicos de uso 

máis frecuente, e amosar controlsobre un conxunto 

de estruturas gramaticais e modelos de oracións e 

frases dentro dun repertorio básico memorizado. 

 

 PLEB5.3. 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.). 

 

 PLEB5.6. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e 

escrito básico e suficiente para comprender e 

elaborar textos sinxelos propios do seu nivel 

educativo. 

 

 PLEB5.7. 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). 

 

 

2º ESO 

Mínimos esixibles  

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1  

 B1.2. Comprender instrucións moi básicas 

pronunciadas lentamente e claramente, e seguir 

indicacións sinxelas e breves que conteñan 

vocabulario propio do nivel. 

 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 

 PLB1.2. 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. 

 PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos 
principais dunha conversa informal espontánea, 
relacionada coas actividades de aula e de 
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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. 

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. 

 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. 

Bloque 2  

 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.  

 B2.7. 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

Bloque 3  

 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 

 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. 
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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. 

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

 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. 

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

 

Bloque 4  

 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 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. 

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

 

 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. 

 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.  

 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. 

 

Bloque 5  

 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 

 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. 

 PLEB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente 
para facer comprensible os textos, sen cometer 
erros moi básicos sobre as regularidades 
ortográficas máis relevantes. 
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convencións sociais, respectando as 
normas de cortesía máis importantes nos 
contextos respectivos. 

 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. 

 

 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.) 

 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). 

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

 

 

 

3º ESO 

 

Mínimos esixibles  

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1  

 B1.3. Comprender os puntos principais e 

información específica en mensaxes e 

anuncios públicos breves, claros e sinxelos, 

que conteñan instrucións, indicacións ou outra 

información, sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e o son non estea 

distorsionado. 

 B1.4. Identificar 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 versen sobre asuntos 

cotiáns en situacións habituais ou sobre temas 

xerais ou do propio campo de interese nos 

ámbitos persoal, público, educativo e 

ocupacional, sempre que as condicións 

acústicas non distorsionen a mensaxe e que se 

poida volver escoitar o dito. 

 B1.5. Comprender o sentido xeral e a 

información específica de conversas claras e 

pausadas que teñen lugar na súa presenza, 

nas que se describan, narren ou se dean 

opinións sobre temas habituais para a súa 

idade e o seu nivel escolar, sempre que poida 

pedir información. 

PLEB1.3. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por 

exemplo, en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, e 

centros de lecer, de estudos ou de traballo). 

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversa formal ou informal entre dúas 

ou máis persoas interlocutoras que ten lugar na súa 

presenza, cando o tema lle resulte coñecido e o 

discurso está articulado con claridade, a velocidade 

media e nunha variedade estándar da lingua. 

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na 

que participa, descricións, narracións, puntos de vista e 

opinións 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 

dispostaa repetir ou reformular o dito. 
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Bloque 2  

 B2. 2. Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para desenvolverse de 

xeito suficiente e comprensible en breves 

intercambios en situacións habituais e cotiás, 

interrompendo en ocasións o discurso para 

procurar expresións, articular palabras menos 

frecuentes e reparar a comunicación en 

situacións menos comúns. 

 B2.4. Participar en conversas nas que se 

establece contacto social, intercámbiase 

información sobre temas sinxelos e habituais, 

onde se fan ofrecementos ou suxestións, se 

dan instrucións, e se expresan sentimentos, 

opinións, acordo e desacordo, sempre que de 

cando en vez lle repitan ou lle volvan a 

formular o que din. 

 

PLEB2.2. Interactúa para obter ou ofrecer bens e 

servizos relativos a necesidades inmediatas e cotiás, 

sempre que se fale amodo e con estruturas moi sinxelas 

e habituais, e reacciona adecuadamente sempre que 

poida solicitar, mediante preguntas sinxelas e directas, a 

colaboración da persoa interlocutora para entender e 

facerse entender 

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). 

 

Bloque 3  

 B3.4. Comprender correspondencia persoal 

breve e sinxela na que se describen persoas, 

obxectos e lugares, se narran acontecementos 

sinxelos e se expresan sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do 

seu interese. 

 B3.5. Comprender correspondencia formal 

breve sobre cuestións prácticas relativas aos 

seus intereses nos ámbitos propios da súa ida- 

de e do seu nivel escolar. 

 

PLEB3.4. Entende información específica esencial en 

páxinas web e outros materiais de referencia, ou 

consulta claramente estruturados sobre temas relativos 

a materias educativas, asuntos ocupacionais 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 difíles 

 PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato na que se fala de si mesmo/a, se 

describen persoas, obxectos e lugares, se narran 

acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou 

imaxinarios, e se expresan sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu 

interese. 

PLEB3.7. Comprende o esencial (por exemplo, en 

lecturas para a mocidade) de historias de ficción breves 

e ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos 

personaxes, das súas relacións e do argumento. 

Bloque 4  

 B4.2. Coñecer e 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). 

B4.4. Escribir, en soporte impreso ou nas 

redes sociais, textos sinxelos e breves (notas, 

cartas persoais, postais, felicitacións, etc.), que 

conteñan información persoal ou relativa á vida 

cotiá, de primeira necesidade ou do seu 

interese, a partir de modelos previos, usando 

as fórmulas básicas de saúdo e despedida 

 PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato 

convencional con información sinxela e relevante sobre 

feitos habituais e os motivos de certas accións, nos 

ámbitos educativo e ocupacional, describindo de xeito 

sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares, e 

sinalando os principais acontecementos de forma 

esquemática. 

PLEB4.4. Escribe notas e mensaxes (mensaxes 

instantáneas, chats, etc.) onde se fan breves 

comentarios ou se dan instrucións e indicacións 

relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá 

e do seu interese. 
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propias do soporte utilizado, adaptando a 

presentación ao tipo de texto e usando frases e 

oracións ben estruturadas e cunha orde lóxica. 

 

PLEB4.6. Escribe correspondencia persoal na que se 

establece e mantén o contacto social (por exemplo, con 

amigos/as noutros países), se intercambia información, 

se describen en termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais (por exemplo, a participación 

nunha competición), se dan instrucións, 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. 

Bloque 5  

 B5.2. 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. Na propia lingua, identificar diferenzas 

e semellanzas nos aspectos culturais visibles 

dos países onde se fala a lingua estranxeira e 

da propia cultura, coas diversas culturas do 

resto do alumnado, de ser o caso, amosando 

curiosidade e respecto perante as diferenzas. 

 B5.6. Distinguir, e aplicar á comprensión e á 

produción do texto, a función ou as funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e un 

repertorio dos seus expoñentes máis comúns e 

de uso máis frecuente na comunicación oral e 

escrita, así como os seus significados 

asociados (por exemplo, estrutura interrogativa 

para facer unha suxestión), e patróns 

discursivos de uso frecuente relativos á 

organización textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

pechamento textual). 

 B5.7. Utilizar as experiencias lingüísticas e 

os coñecementos adquiridos en todas as 

linguas que coñece, para establecer similitudes 

e diferenzas coa nova lingua e desenvolver 

unha competencia comunicativa plurilingüe, e 

apreciar a riqueza persoal e social que 

proporciona ser unha persoa plurilingüe. 

PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de 

puntuación elementais e as regras ortográficas básicas, 

na redacción de traballos e outros textos, para facerse 

comprensible case sempre. 

PLEB5.5. Identifica e utiliza os expoñentes máis 

comúns propios do seu nivel para realizar as funcións 

comunicativas, así como os patróns discursivos de uso 

máis frecuente para o propósito comunicativo. 

 PLEB5.6. Domina as estruturas morfosintácticas e 

discursivas máis habituais para comprender e expresar 

en rexistros estándar intencións e significados mediante 

as funcións comunicativas propias do seu nivel, e 

reflexiona sobre a utilidade do coñecemento adquirido 

noutras linguas para comprender e elaborar textos na 

lingua meta. 

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 

suficiente para comprender e elaborar textos sinxelos 

en rexistro estándar propios do seu nivel educativo, e 

comprende e utiliza estratexias de comunicación e de 

redundancia do significado (imaxes e elementos 

paralingüísticos, cuasilingüísticos e paratextuais). 

 

 

4º ESO 

Mínimos esixibles  

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1  

B1.5. Comprender as ideas principais e outros 

aspectos relevantes para o propósito 
 PLEB1.5. Identifica as ideas principais e detalles 

relevantes dunha conversa formal ou informal de 
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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. 

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. 

 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. 

 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). 

 

Bloque 2  

 B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos breves ou de 
lonxitude media, e de estrutura simple e 
clara, explotando os recursos dos que se 
dispón e limitando a expresión a estes; 
recorrendo, entre outros, a procedementos 
como a definición simple de elementos para 
os que non se teñen as palabras precisas, 
ou comezando de novo cunha nova 
estratexia cando falla a comunicación. 

 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. 

 

 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. 

 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. 

 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. 

 

Bloque 3  

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

 PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os puntos principais 
e información relevante de anuncios e 
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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.  

 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. 

 

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). 

 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. 

 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. 

 

Bloque 4  

 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). 

 B4.3. 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). 

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

 

 PLEB4.1. 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. 

 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. 

 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. 

 PLEB4.8. Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 
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Bloque 5  

 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 
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). 

 B5.5. 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. 

 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 

 

1º Bacharelato 

Mínimos esixibles  

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1  

B1.4. Comprender o sentido xeral, a 

información esencial, os puntos principais e os 

detalles máis relevantes de textos orais 

transmitidos por me- dios técnicos, claramente 

estruturados e en lingua estándar, articulados a 

velocidade lenta, sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e se poida volver 

escoitar o que se dixo. 

 B1.5. Recoñecer as fórmulas de contacto 

social e as normas de cortesía, e as utilizadas 

para iniciar e terminar o discurso, así como a 

intención comunicativa das persoas que as 

utilizan en situacións comunicativas variadas, 

relativas a temas coñecidos ou de interese 

persoal, emitidos en lingua estándar, nun 

rexistro neutro, formal ou informal, que 

conteñan variedade de expresións, estruturas e 

locucións idiomáticas frecuentes, e termos 

PLEB1.4. Comprende as ideas principais e detalles 

relevantes dunha presentación, charla ou conferencia 

que verse sobre temas do seu interese ou da súa 

especialidade, sempre que o discurso estea articulado 

de maneira clara e en lingua estándar (por exemplo, 

unha presentación sobre a organización da 

universidade noutros países). 

PLEB1.5. Comprende os puntos principais e detalles 

relevantes na maioría de programas de radio e 

televisión relativos a temas de interese persoal ou da 

súa especialidade (por exemplo, entrevistas, 

documentais, series e películas), cando se articulan de 

forma relativamente lenta e cunha pronuncia clara e 

estándar, e que traten temas coñecidos ou do seu 

interese. 

PLEB1.6. Identifica os puntos principais e detalles 

relevantes dunha conversa formal ou informal de certa 
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habituais e cultos de uso común non 

especializados. 

B1.6. Distinguir e aplicar á comprensión do 

texto oral as funcións e os significados 

específicos xeralmente asociados a diversas 

estruturas sintácticas de uso común, segundo 

o contexto de comunicación (por exemplo, 

unha estrutura interrogativa para dar unha 

orde). 

 

duración entre dúas ou máis persoas interlocutoras, que 

se produce ao seu ao redor, sempre que as condicións 

acústicas sexan boas, o discurso estea estruturado e 

non se faga un uso moi idiomático da lingua. 

 

Bloque 2  

 B2.1. Facer un uso consciente dos patróns 

sonoros acentuais, rítmicos e de entoación de 

carácter xeral, para expresar distintos 

significados segundo as demandas do 

contexto. 

 B2.3. Adecuar a produción do texto oral ás 

funcións comunicativas requiridas, 

seleccionando, dentro dun repertorio de 

expoñentes habituais, os máis adecuados ao 

propósito comunicativo, e os patróns 

discursivos típicos de presentación e 

organización da información, entre outros, o 

reforzo ou a recuperación do tema. 

 B2.6. Coñecer, seleccionar con atención e 

saber aplicar con eficacia as estratexias 

adecuadas para producir textos orais de 

diversos tipos e de certa lonxitude, tentando 

novas formulacións e combinacións dentro do 

propio repertorio, e corrixindo os erros (por 

exemplo, en tempos verbais, ou en referencias 

temporais ou espaciais) que conducen a 

malentendidos se a persoa interlocutora indica 

que hai un problema. 

 

 PLEB2.1. Participa con eficacia en conversas 

informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros 

medios técnicos, nas que describe con certo detalle 

feitos, experiencias, sentimentos e reaccións, soños, 

esperanzas e ambicións, e responde adecuadamente a 

sentimentos como a sorpresa, o interese ou a 

indiferenza; conta historias, así como o argumento de 

libros e películas, indicando as súas reaccións; ofrece e 

interésase por opinións persoais sobre temas do seu 

interese; fai comprensibles as súas opinións ou 

reaccións respecto das solucións posibles de problemas 

ou cuestións prácticas; expresa con amabilidade 

crenzas, acordos e desacordos, e explica e xustifica as 

súas opinións e os seus proxectos. 

PLEB.2.3. Segue unha entrevista cun patrón 

estruturado de preguntas establecido con anterioridade, 

realizando preguntas complementarias ou respondendo 

a elas, sempre que se manteñan dentro ámbito 

predicible da interacción. 

PLEB.2.6. Inicia, mantén e finaliza espontaneamente 

con certa seguridade conversas e discusións cara a 

cara sobre temas cotiáns de interese persoal ou 

pertinentes para a vida diaria, comunicándose cun 

repertorio lingüístico sinxelo, aínda que ás veces 

precise facer pausas para pensar o que quere dicir. 

 

Bloque 3  

 B3.2. Distinguir tanto a función ou as 

funcións comunicativas principais do texto 

como as implicacións facilmente discernibles; 

apreciar as intencións comunicativas derivadas 

do uso de expoñentes das devanditas 

funcións, e identificaros propósitos 

comunicativos xerais asociados a distintos 

formatos, patróns e estilos discursivos típicos. 

 B3.3. Identificar as ideas principais, a 

información relevante e as implicacións xerais 

de textosde certa lonxitude, ben organizados e 

con estruturas lingüísticas de certa 

PLEB3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos 

principais e os detalles máis relevantes en noticias e 

artigos xornalísticos ben estruturados e decerta 

lonxitude, nos que se adoptan puntos de vista concretos 

sobre temas de actualidade ou do seu interese, 

redactados nunha variante estándar da lingua. 

 PLEB3.3. Entende, en manuais, enciclopedias e 

libros de texto, en soporte tanto impreso como dixital, 

información concreta para a resolución de tarefas da 

clase ou traballos de investigación relacionados con 

temas da súa especialidade, así como información 

concreta relacionada con cuestións prácticas ou con 
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complexidade, nunha variedade de lingua 

estándar e que traten temas tanto abstractos 

como concretos dentro do propio campo de 

especialización ou interese, nos ámbitos 

persoal, público, educativo ou ocupacional ou 

laboral, sempre que se poidan reler as 

seccións difíciles. 

 

temas do seu interese educativo ou ocupacional, en 

páxinas web e outros textos informativos oficiais, 

institucionais, ou corporativos. 

PLEB3.7. Segue sen dificultade a liña argumental de 

historias de ficción e de novelas curtas claramente 

estruturadas, de linguaxe sinxela e directa, nunha 

variedade estándar da lingua, e comprende o carácter 

dos personaxes e as súas relacións, cando uns e outras 

están descritos claramente e co suficiente detalle. 

PLEB3.8. Comprende correspondencia persoal en 

calquera soporte, e mensaxes en foros e blogs, nas que 

se transmiten información e ideas, se pregunta sobre 

problemas e se explican con razoable precisión, e se 

describen de maneira clara e detallada, experiencias, 

sentimentos, reaccións, feitos, plans e aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas do seu interese. 

Bloque 4  

 B4.2. Escribir, en calquera soporte, textos de 

estrutura clara sobre una serie de temas xerais 

e máis específicos relacionados cos propios 

intereses ou as especialidade, facendo 

descricións co suficiente detalle; redactando en 

palabras propias, e organizando de maneira 

coherente, información e ideas extraídas de 

diversas fontes, e xustificando as propias 

opinións sobre temas xerais, ou máis 

específicos, utilizando elementos de cohesión 

e coherencia e un léxico de uso común, ou 

máis específico, segundo o contexto de 

comunicación. 

 B4.5. Presentar os textos propios, en soporte 

impreso ou dixital, de xeito coidado (con 

atención ás marxes, riscaduras, liñas dereitas, 

letra clara, etc.) atendendo non só á corrección 

ortográfica da palabra, senón tamén ao uso de 

maiúsculas e minúsculas, e signos de 

puntuación. 

 B4.7. Escribir cartas formais e informais a 

persoas ligadas ao seu ámbito persoal e 

profesional nas que pide ou transmite 

información sinxela de carácter inmediato, 

salientando os aspectos que se consideran 

importantes, empregando a estrutura e 

características propias deste tipo de texto 

(cabeceira, despedida, sinatura, marxes, etc.). 

Bloque 5 

PLEB4.2. Nas tarefas de expresión escrita, produce 

habitualmente textos coherentes, con cohesión e 

adecuados aos fins funcionais, con razoable corrección 

tanto ortográfica como de puntuación, na orde das 

palabras e na presentación do escrito (marxes, espazos 

de interliña, uso de maiúsculas e minúsculas, etc.) 

PLEB4.5. Toma notas, facendo unha lista dos 

aspectos importantes, durante unha conferencia 

sinxela, e redacta un breve resumo coa información 

esencial, sempre que o tema sexa coñecido e o 

discurso se formule dun modo sinxelo e se articule con 

claridade. 

 PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal e participa 

en foros e blogs nos que transmite información e ideas 

sobre temas abstractos e concretos, comproba 

información e pregunta sobre problemas e explícaos 

con razoable precisión, e describe, de maneira 

detallada, experiencias, sentimentos, reaccións, feitos, 

plans e unha serie de temas concretos relacionados cos 

seus intereses ou a súa especialidade. 

 

 B5.2. Utilizar eficazmente os compoñentes 

fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais 

básicos da lingua estranxeira, en contextos 

reais ou simulados de comunicación. 

 B5.3. Reproducir os patróns ortográficos, de 

 PLEB5.2. Utiliza as normas ortográficas sen erros moi 

significativos e para estruturar o texto, ordenar as ideas 

e xerarquizalas en principais e secundarias, e utiliza o 

corrector informático para detectar e corrixir erros 

tipográficos e ortográficos. 
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puntuación e de formato de uso común, e 

algúns de carácter máis específico (por 

exemplo, indicacións para acoutar información, 

como parénteses ou guións), con corrección na 

maioría das ocasións; saber manexar 

procesadores de textos para resolver dúbidas 

ortográficas nos textos producidos en formato 

electrónico, e utilizar con eficacia as 

convencións de escritura que rexen na 

comunicación por internet. 

 B5.6. Utilizar con razoable corrección as 

estruturas morfosintácticas, os patróns 

discursivos e os elementos de conexión e de 

cohesión de uso común co fin de que o 

discurso estea ben organizado e cumpra 

adecuadamente a función ou as funcións 

comunicativas. 

 B5.8. Resumir ou parafrasear un texto para 

facelo intelixible a quen necesita esta 

mediación por descoñecemento ou 

coñecemento insuficiente da lingua meta. 

 

PLEB5.3. Utiliza a lingua estranxeira como 

instrumento de acceso á información procedente de 

diversas fontes (biblioteca, internet, etc.) e como 

ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos, e, 

durante as actividades de aula, en situacións de 

comunicación reais ou simuladas, como medio de 

comunicación e entendemento entre persoas de 

procedencias, linguas e culturas distintas, evitando 

calquera tipo de discriminación e de estereotipos 

lingüísticos e culturais. 

PLEB5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes 

soportes suficientemente cohesivos, coherentes e 

adecuados ao propósito comunicativo. 

PLEB5.8. Realiza actividades de mediación lingüística 

(reformula o sentido dun texto, oral ou escrito para 

facelo comprensible a persoas interlocutoras que 

descoñecen a lingua en que se produce, escribe o 

resumo dun debate oral ou un artigo lido noutra lingua, 

fai unha exposición oral a partir de notas, cambia de 

modalidade semiótica, como do texto ao esquema, 

etc.). 

 

 

2º Bacharelato 

Mínimos esixibles  

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1  

 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 explicitas 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. 

 B1.6. Ientificar 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 
certos detalles. 

 

 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).  

 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. 

 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. 
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Bloque 2  

 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). 

 B2.6. Expresarse con relativa facilidade e 
naturalidade, e 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. 

 

 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. 

 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. 

 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 

 

Bloque 3  

 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. 

 B3.4. 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. 

 B3.6. Ler con fluidez textos de ficción e 
literarios contemporáneos e relacionados cos 

 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 grafitti), educativo (por exemplo, 
carteis científicos) ou profesional (por exemplo, 
boletíns informativos ou documentos oficiais). 

 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. 

 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. 

 PLEB3.7. Comprende os aspectos principais, detalles 
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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. 

 

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. 

Bloque 4  

 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 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. 

 B4.5. Elaborar resumos e notas 
recapitulativas, con claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao texto orixinal. 

 

 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. 

 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. 

 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. 

 

Bloque 5  

 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.  

 B5.3. 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 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, 

 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. 

 PLEB5.3. Intervén oralmente con distintos propósitos 
comunicativos, con eficacia intercultural. 

 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. 
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digresión ou recapitulación).  

 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.  

 

 

 
Competencias Básicas a avaliar neste trimestre. 
 
ESO: Competencia Lingüística, Competencia de Aprender a Aprender, Competencia Dixital, 
Competencia de Sentido de Iniciativa e Espíritu Emprendedor. 
 
Bacharelato: Ao non formar parte do perfil a Competencia Dixital, avaliaremos a Competencia 
Lingüística, a CAA e a CSIEE. 
 
No caso de 2º de Bacharelato incluiremos tamén na avaliación final a Competencia de Conciencia e 
Expresión Cultural, por ter realizado a proba específica (test de libro de lectura) ao longo do segundo 
trimestre. 
 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 
Procedementos de avaliación. 
 
Caso de non retorno as aulas antes do fin do curso escolar. 
 
Daráselle prioridade á avaliación a partir das avaliacións anteriores e das actividades desenvolvidas 
durante este período.  
 
Para avaliar a CL tomarase como nota de partida a nota numérica total (con decimáis si os houbera) da 
última proba obxectiva realizada ao alumnado que inclúa TODOS os Bloques de coñecemento 
avaliables tal e como están establecidos na Programación. 
 
 
ESO e 1º de BACH 
 
Ao non ter realizadas as probas obxectivas da segunda avaliación, partiremos da nota da Competencia 
Lingüística obtida polo alumnado na primeira avaliación. Avaliaremos o traballo de progresión do 
alumnado durante a segunda avaliación a partir dos rexistros docentes, traballos entregados, 
participación na aula, etc. 
 
Engadirase a avaliación das tarefas realizadas polo alumnado, sempre e cando foran solicitadas polas 
docentes e esten entregadas no prazo marcado por elas, prazo o suficientemente amplio vistas as 
circunstancias. 
 
 
 



Adaptación da Programación Didáctica do Departamento de Inglés do IES Álvaro Cunqueiro 
Curso 2019-2020 
 

Página 18 de 24 
 

2º de Bacharelato  
 
Partirase da nota da CL da segunda avaliación por ser a máis representativa da súa evolución.  
 
Caso de retorno ás aulas antes do remate do curso.  
 
Ver sección “Cualificación final”. 
 
Instrumentos de avaliación. 
 
As probas obxectivas feitas ata o momento do confinamento. 
Os rexistros de aula das docentes ata o mesmo momento nos que se reflicten a avaliación das distintas 
competencias. 
O rexistro das tarefas propostas polas docentes realizadas polo alumnado dende o momento do 
confinamento e recibidas no prazo solicitado. 
O traballo durante as clases online no caso de realizarse. 
 
Caso de retorno ás aulas.  
 
Ver sección “Cualificación final”. 
 
 
Cualificación final 
 
ESO e 1º de Bacharelato. 
 
Para calcular a nota final na avaliación ordinaria, seguirase o seguinte procedemento: 
 

a. Para avaliar a CL tomarase como nota de partida a última nota numérica de dita competencia 
con decimais de ser o caso, que inclúa todos os Bloques de coñecemento establecidos na 
Programación. 

b. O alumnado que teña unha evolución positiva de traballo durante a segunda avaliación, 
segundo o rexistro de aula das docentes, terá un punto ‘1’ engadido a dita nota. 

c. A esta nota sumarase a das competencias avaliables durante o confinamento. Non haberá nota 
mínima na CL para acadar unha avaliación positiva. 

d. Non se estableceran porcentaxes nas competencias para o cómputo global. Para facilitar a 
superación da materia, todas as notas das competencias sumaranse. 

e. O alumnado que non participe nas tarefas propostas durante o confinamento, unha vez 
comprobada a súa capacidade de realizar o traballo online cos titores/equipo directivo, serán 
avaliados en función dos criterios mencionados nos puntos a e b, de ser o caso. 

f. Na ESO o alumnado coa materia suspensa na 1ª avaliación, sen mellora aparente na segunda, 
pero con traballo regular nas tarefas propostas durante o período de confinamento acadará un 
‘suficiente’. 

 
 
Para 2º de Bacharelato tendo en conta que teñen avaliadas tanto a primeira como a segunda 
avaliación, o procedemento será o seguinte: 
 

a. Para avaliar a CL tomarase como nota de partida a última nota numérica de dita competencia 
con decimais de ser o caso, que inclúa todos os Bloques de coñecemento establecidos na 
Programación. 

b. Sumarase a nota acada polo alumnado na proba para avaliar a CCEC, realizada ao longo do 
segundo trimestre, pero cuantificable na terceira avaliación. 

c. A esta nota conxunta sumarase a das competencias avaliables durante o confinamento. Non 
haberá nota mínima na CL para acadar unha avaliación positiva. 

d. Non se estableceran porcentaxes nas competencias para o cómputo global. Para facilitar a 
superación da materia, todas as notas das competencias sumaranse. 

e. O alumnado que non participe nas tarefas propostas durante o confinamento, unha vez 
comprobada a súa capacidade de realizar o traballo online cos titores/equipo directivo, serán 
avaliados en función dos criterios mencionados nos puntos a e b, de ser o caso. 
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En todos os niveis, en caso de resultado decimal igual ou superior a ‘,5’ as notas  redondearanse cara 
ao número enteiro superior. 
 
Ante a situación excepcional na que nos atopamos, ao alumnado de Bacharelato (1º e 2º curso) que 
pese aos procedementos detallados nos puntos /táboas anteriores non acade a nota de ‘aprobado’, 
daráselle a posibilidade única de facer unha proba da súa Competencia Lingüística online a través da 
plataforma Webex. Para poder acceder a proba terán que darse as seguintes circunstancias: 
 

a. A proba realizarase na hora e prazo fixados polas docentes. Terá un formato adaptado as 
circunstancias de súa realización. 
 

b. Para ter dereito a realizar a proba o alumnado terá que comprometerse a ter permanentemente 
encendida a imaxe e o son dos seus dispositivos, a estar visibles en todo momento. 
 

c. Para garantir o procedemento, terá (o alumnado ou os seus representantes legáis) que 
autorizar a grabación da proba. 

 
d. O alumnado comprometerase ao envío das súas respostas no prazo marcado polas docentes.  

 
e. As docentes abrirán a proba para o alumnado, vixiarán a súa realización e recibirán as 

respostas no tempo por elas marcado, senón serán invalidadas. 
 

f. A desconexión do alumnado durante a proba, ou o non envío no prazo marcado, invalidará os 
resultados da mesma e o alumnado manterá a nota acadada antes da realización da proba. 

 
A nota obtida (máis a nota das competencias do periodo de cuarentena) será a nota final.  
 
 
Caso de retorno ao centro escolar antes do remate do curso. 
 
Na convocatoria ordinaria no caso de retorno as aulas, o alumnado de ESO e Bacharelato que non 
acade unha avaliación positiva tras seguir o procedemento mencionado anteriormente, terá a un exame 
da Competencia Lingüística que inclúa a materia dada ata o 12 de marzo. O resto do procedemento 
será igual que no caso de non retorno: 
 

a. Sumaranse a nota da CL as Competencias avaliables durante o confinamiento, segundo a 
táboa aclaratoria no suposto de non retorno 
 

b. Non haberá nota mínima na CL para acadar unha avaliación positiva. 
 

c. Non se estableceran porcentaxes nas competencias para o cómputo global. Para facilitar a 
superación da materia, todas as notas das competencias desenvolvidas ao longo do 
confinamento sumaranse. 
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Cálculo da avaliación final da ESO 
 
 

 1ª aval. + traballo 2ª Traballo durante a cuarentena  

  Todo o 

alumnado con 

progresión 

positiva na 2ª 

ava. 

Alumnado que 

non ten enviado 

nada 

Alum. que 

enviou ata 

25% das 

tarefas en 

prazo 

 

Alum. que 

enviou ata 

50% de las 

tarefas en 

prazo 

Alum. que 

enviou  ata o 

75% de las 

tarefas en 

prazo 

Alum. que enviou 

todo o solicitado en 

prazo 

 

C. Lingüística Última nota 

acadada na 

proba obxectiva 

de todos os 

bloques de 

coñecemento  

+1 Nota da primeira 

+ posible 1 

+ posible 1 + 

0,25 

+ posible 1+ 

0,5 

+ posible 1+ 

0,75 

+ posible 1 +1  

Dixital    0,05 0,1 0,15 0,2 Desglose 

peso das 

competen

cias 

Aprender a 

Aprender 

   0,1 0,2 0,3 0,4 

Iniciativa e 

E.Emprendedor 

   0,1 0,2 0,3 0,4 
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Cálculo da avaliación final de 1º Bach 
 

 1ª aval. + traballo 2ª Traballo durante a cuarentena  

  Todo o 

alumnado 

con 

progresión 

positiva na 2ª 

ava. 

Alumnos que non 

teñen enviado nada 

Alum. que 

enviou ata 25% 

das tarefas en 

prazo 

 

Alum. que 

enviou ata 

50% de las 

tarefas en 

prazo 

Alum. que 

enviou  ata o 

75% de las 

tarefas en prazo 

Alum. que enviou 

todo o solicitado en 

prazo 

 

C. Lingüística Última nota 

acadada na 

proba 

obxectiva de 

todos os 

bloques de 

coñecement

o  

+1 Nota da primeira + 

posible 1 

+ posible 1 + 

0,25 

+ posible 1+ 

0,5 

+ posible 1+ 

0,75 

+ posible 1 +1  

Aprender a 

Aprender 

   0,15 0,3 0,4 0,5 Desglos

e peso 

das 

compete

ncias 

Iniciativa e 

E.Emprendedor 

   0,1 0,2 0,35 0,5 
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2nd Bach 
 

 1ª e 2ª avaliación Traballo durante a cuarentena  

  Alum. que 

non ten 

enviado 

nada 

Alum. que enviou 

ata 25% das 

tarefas en prazo 

 

Alum. que enviou 

ata 50% de las 

tarefas en prazo 

Alum. que enviou  

ata o 75% de las 

tarefas en prazo 

Alum. que enviou todo 

o solicitado en prazo 

 

C. Lingüística Última nota da proba 

obxectiva dos 

bloques de 

coñecemento 

realizada na segunda 

avaliación, con 

decimais de ser o 

caso 

 + 0,1 + cultural + 0,2 + cultural + 0,4 + cultural + 0,6 + cultural  

Cultural  A nota 

acadada na 

proba 

A nota acadada 

na proba 

A nota acadada na 

proba 

A nota acadada na 

proba 

A nota acadada na 

proba 

 

Aprender a 

Aprender 

  0,05 0,1 0,2 0,3 Desglo

se 

peso 

das 

compe

tencias  

Iniciativa y 

E.Emprendedor 

  0.05 0,1 0,2 0,3 
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Convocatoria Extraordinaria. ESO y Bach 
 
No caso de ter alumnado que non superara a materia na convocatoria ordinaria, sempre que as 
circunstancias o permitan, realizará a proba obxectiva habitual, pero só poderá ser avaliado dos 
estándares e contidos sintáctico-discursivos impartidos ata o 12 de marzo. 
 
 

Pendentes 
 
Todo o alumnado tivo ao seu dispor material de reforzo para traballar na Aula Virtual do centro. Temos 
que considerar que en ambolos dous casos o alumnado tivo a oportunidade de facer unha proba de 
avaliación no mes de febrero.  
 
 
ESO 
Os alumnos/as de Educación Secundaria coa asignatura de inglés pendente terán que realizar un 
exercicio de recuperación que incluirá cinco partes sendo obligatorio entregar todas elas rematadas. A 
estructura é a seguinte: 
 

Use of English (5 points) 
Vocabulario (1 point) 
Listening (se lle mandará unha audición con preguntas para responder) (1 point) 
Speaking (terán que grabar un audio seguindo as indicacións) (1 point) 
Writing (1 point) 
Reading (1 point) 
 

Criterios de cualificación 
 
A docente do curso actual emitirá unha nota, tendo en conta o exercicio anterior e a evolución do 
alumnado durante a fase presencial ata o 13 de marzo e o traballo enviado durante a fase de 
confinamento. Na situación actual, o seu profesor é o máis capacitado para decider se o alumno/a ten 
adquiridas as competencias mínimas e  pode ser avaliado positivamente na materia pendente. 
A data límite da entrega da tarefa é o 20 de maio. 
 
BACHARELATO 
 
Os alumnos/as de bacharelato coa asignatura pendente realizarán unha proba de forma telemática 
facendo uso da plataforma proporcionada para a formación a distancia Webex.  
 
A estructura será similar a os exames realizados, adaptada ao formato do soporte Webex. 
 
Farase nas mesmas condicións que as detalladas no apartado “Cualificación Final de Bacharelato”. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre.  

 
Polas informacións obtidas dos titores e o equipo directivo, practicamente a totalidade do alumnado 
dispón de medios para traballar nun contexto dixital. 
 
A metodoloxía será tan activa como o permitan as circunstancias, intentando manter o ritmo cotiá das 
clases e propoñendo actividades que favorezan o traballo e contribúan a mellorar a capacidade de 
auto-aprendizaxe do noso alumnado, ao tempo que faciliten a supervisión das docentes. 
 
Afortunadamente na nosa materia contamos con material de estudo online proporcionado no só polas 
editoriais coas que traballamos, tamén por organizacións especializadas en eLearning de probada 
solvencia.  
 
Utilizaremos a Aula Virtual do centro, videoconferencias a través da plataforma Webex, o correo 
electrónico, e o teléfono nalgún caso. 
 
As actividades de recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación, pensadas para  traballar os 
distintos bloques integrando os contidos sintáctico-discursivos aprendidos, terán o formato ao que xa 
está acostumado o alumnado: 

 Actividades para practicar a  escoita. 

 Para practicar a escrita. 

 Para practicar a fala. 

 Para practicar a comprensión lectora. 

 Para reforzar contidos culturais. 

 Para traballar o vocabulario. 

 Para traballar os sons. 

 Para practicar e reforzar os contidos estruturais da lingua. 
 
O formato dos exercicios propostos serán de resposta aberta, de elección múltiple, de encher ocos, etc. 
As docentes poderán pedir o envío dos exercicios feitos, unha imaxe que recolla a súa realización, 
unha gravación de voz... 
 
A recepción do traballo do alumnado realizarase a través das mesmas canles. 
 
 

 
4. Información e publicidade.  

 
A información ao alumnado e ás familias realízase a través de distintas canles: Web do centro, titores, 
Aula Virtual, Plataforma TokApp, Plataforma Abalar, correo electrónico e teléfono. 
A publicidade deste documento realizarase a través da web do centro principalmente e dos medios que 
o equipo directivo considere pertinentes. 

 
 

 
 


