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1. INTRODUCIÓN E CONTEXUALIZACIÓN
Nesta programación refléxanse as vantaxes e oportunidades que nos presenta a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade educativa (LOMCE). Téñense en conta as
particularidades do currículo desenvolvido para a Comunidade de Galicia, as esixencias pluriculturais da nosa sociedade e as directrices establecidas polo Consello de Europa no
Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas.
Preténdese que os alumnos aprendan inglés a través de actividades motivadoras que permitan non só a adquisición da lingua inglesa como materia senón que tamén lles
permita descubrir un mundo externo.
O profesorado creará as condicións esenciais para que se produza a aprendizaxe, atendendo particularmente á diversidade nas habilidades e expectativas de cada alumno.
Ademais, preparará e organizará o traballo, axudando no seu desenvolvemento e impulsando actitudes positivas cara o idioma e a cultura inglesa. Tamén fomentará o interese do
alumno, facendo que participe activamente no proceso, e tratando os erros, elementos indispensables no proceso de aprendizaxe.
1.1 CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO E DO CENTRO
O IES Castro de Baronceli está ubicado no concello ourensán de Verín, no lugar de Queizás. Atópase nas aforas da vila, polo tanto o alumnado procede nunha minoría do
concello de Verín e a meirande parte dos concellos rurais limítrofes (Cualedro, Castrelo de Val, Oimbra, Laza,Vilardevós, Riós e Monterrei). O alumnado procedente destes concellos
fai uso do transporte escolar.
O centro conta cunha aula de referencia para cada grupo citado con anterioridade e ademais conta con aula de informática, aula de música, aula de plástica, aula P.T., aula
de gardas (convivencia), pavillón de deportes, cafetería, comedor, biblioteca e servizo de reprografía. As aulas de 1º e 2º da ESO son aulas Abalar.
1.2. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO E TOTAL DE HORAS LECTIVAS
A presente programación foi elaborada en base á lexislación vixente, tendo en conta os últimos cambios en canto a elementos prescriptivos do currículo e
competencias básicas, así como ás características específicas do centro educativo e do seu alumnado e tamén grazas á coordinación dos profesores do Departamento de
Inglés neste curso escolar:




Raquel Pazos Amado (Xefa do Departamento) impartirá clases nos cursos da ESO 2ºA, 3ºA, 3ºB e 3ºPMAR. Terá un total de 12 horas lectivas de inglés e 3
horas de Xefatura de Departamento. Tamén é titora de 3º de ESO PMAR, tendo 1 hora de titoría presencial e 1 hora de atención a pais e nais, máis 6 gardas.
Patricia Magariños Losada impartirá clases de inglés nos cursos 1ºA, 2ºPMAR e 4ºA. Terá un total de 9 horas lectivas de inglés, 1 hora de atención a pais e nais
máis 1 garda. Trátase dunha profesora compartida con outro centro (IES Xesús Taboada Chivite).

A distribución de alumnos por grupos é a seguinte:

Grupo

Nº de alumnos

1º A

26

2º A

17

2º PMAR

6

3º A

16

4

3º B

10

3º PMAR

5

4ºA

23

2. COMPETENCIAS CLAVE
Na definición que a Lei Órgánica para Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) fai do currículo, atopámonos tanto cos compoñentes tradicionais (obxectivos, contidos,
métodos pedagóxicos e criterios de avaliación) coma coas competencias clave. Este é un dos aspectos orientadores do conxunto do currículo e, en consecuencia, orientador dos
procesos de ensino-aprendizaxe.
A sociedade actual demanda cada vez máis cidadáns competentes. Polo tanto a área de inglés pretende basear a aprendizaxe continua na adquisición de competencias que
o alumno aplicará en situacións concretas, poñendo en práctica os seus coñecementos, as súas habilidades e actitudes según o contexto.
Desta maneira, a aprendizaxe por competencias integra saberes técnicos e científicos así como actitudes sociais, cívicas e intelectuais que forman ó alumno como cidadán.
Esta programación recolle os diferentes elementos curriculares para a ensinanza do inglés, así como os criterios e indicadores de competencias para a avaliación da
adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da materia.
As competencias clave ás que fai referencia a LOMCE son as seguintes:
•

Competencia en comunicación lingüística.

Trátase dunha competencia moi complexa. Está vinculada á acción comunicativa dentro dunhas prácticas sociais, na que o individuo, ademais de producir, tamén recibe mensaxes
con distintas finalidades. Supón a apertura dunha vía de coñecemento, dentro e fóra da escola, enriquecemento cultural e constitúe un obxectivo de aprendizaxe permanente,
considerando a lectura coma o principal medio para a ampliación da aprendizaxe e desta competencia.
O individuo, mediante o emprego da linguaxe como instrumento de comunicación, pon en funcionamento unha serie de actitudes e valores como son o respecto polas normas de
convivencia, o exercicio da cidadanía, o desenvolvemento dun espírito crítico, o respecto ós dereitos humanos e o pluralismo, a resolución de conflitos, o desenvolvemento das
capacidades afectivas en tódolos ámbitos, interese pola aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia como fonte de pracer.
A competencia en comunicación lingüística está constituída por cinco compoñentes: lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratéxico e persoal, que se concretan en
diferentes dimensións na interacción comunicativa.

•

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto.
Require coñecementos sobre os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e de 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 e o mundo laboral. A súa adquisición supón, en suma,
establecer unha relación profunda entre o coñecemento conceptual e o coñecemento procedemental implicados na resolución dunha tarefa matemática determinada.
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Esta competencia inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o respecto ós datos e a veracidade. Os ámbitos integrados na competencia matemática son os
referentes ós números, a álxebra, a xeometría e a estatística.
As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ó mundo físico e á interacción responsable co mesmo. Contribúen ó desenvolvemento do
pensamento científico e capacitan o individuo para identificar, formular e resolver situacións da vida cotiá, para actuar fronte ós retos e problemas propios das actividades científicas e
tecnolóxicas.
O desenvolvemento destas competencias require unha serie de coñecementos científicos relativos á física, química, bioloxía, xeoloxía, matemáticas e tecnoloxías, que se derivan de
conceptos, procesos e situacións interconectadas; así como unhas destrezas que permitan utilizar e manipular ferramentas tecnolóxicas, datos e procesos científicos para alcanzar
un obxectivo.
As actitudes e valores integrados nestas competencias están relacionados coa asunción de criterios éticos, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a valoración do
coñecemento científico e a responsabilidade sobre a conservación dos recursos naturais e ambientais, así como a adopción dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e
mental saudable nun ámbito natural e social.

•

Competencia dixital

Implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación. Supón a adecuación ós cambios que introducen as novas tecnoloxías e a adquisición de
novos coñecementos, habilidades e actitudes para ser competente nun ámbito dixital.
Require o coñecemento das principais aplicacións informáticas, e precisa do desenvolvemento de diversas destrezas relacionadas co acceso á información, o procesamento e uso
para a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas en distintos contextos.
O individuo deberá ser capaz de facer un uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles co fin de resolver os problemas reais dun modo eficiente, así como avaliar e seleccionar
novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos.
A adquisición desta competencia require ademais actitudes e valores que permitan ó usuario adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación e
adaptación ós propios fins e a capacidade de interaccionar socialmente en torno a elas. Por outra parte, a competencia dixital implica a participación e o traballo colaborador, así
como a motivación e a curiosidade pola aprendizaxe e a mellora no uso das tecnoloxías.

•

Aprender a aprender

Esta competencia supón, por un lado, iniciarse na aprendizaxe e por outro, ser capaz de continuar aprendendo de xeito autónomo, aspecto fundamental para a aprendizaxe
permanente.
Aprender a aprender inclúe unha serie de coñecementos e destrezas que requiren unha reflexión e toma de conciencia sobre os propios procesos de aprendizaxe, polo que os
procesos de coñecemento se converten en obxecto do coñecemento e deberase aprender a executalos axeitadamente.
As actitudes e valores clave na adquisición desta competencia son a motivación para aprender e a confianza para alcanzar as metas da aprendizaxe.
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•

Competencias sociais e cívicas

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade, para comprender a realidade social do mundo no que se vive
e exercer a cidadanía democrática nunha sociedade cada vez máis plural.
A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo, e require a adquisición de coñecementos que permitan comprender e analizar os códigos de conduta e o
comportamento adecuado para convivir en sociedade.
Os elementos fundamentais desta competencia son a capacidade de comunicarse de forma construtiva en distintos ámbitos e a seguridade nun mesmo, a integridade e a
honestidade.
A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís.
Nesta competencia son fundamentais a habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público, para manifestar solidariedade e interese polos problemas da comunidade, o
respecto dos dereitos humanos, a igualdade, a apreciación e comprensión das diferentes relixións ou culturas.
O desenvolvemento destas competencias implica afrontar os conflitos con valores éticos e exercer os dereitos e deberes cidadáns desde unha actitude solidaria e responsable.

•

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

Esta competencia refírese á capacidade de transformar ideas en actos, o que implica adquirir conciencia dunha situación e optar con criterio propio, levando adiante as iniciativas
necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse responsable dela, tanto no ámbito persoal como no social ou laboral.
A adquisición desta competencia é determinante para a formación de futuros cidadáns emprendedores, contribuíndo así á cultura do emprendemento.
Esta competencia require uns coñecementos relacionados coa capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e comerciais; e
unhas destrezas como a capacidade de análise, de planificación, organización, xestión, toma de decisións, resolución de problemas, liderado, pensamento crítico, avaliación e
autoavaliación.
Require o desenvolvemento de actitudes e valores como a predisposición a actuar de forma creadora e imaxinativa, o autocoñecemento e a autoestima, a independencia, o interese
e esforzo, e o espírito emprendedor.

•

Conciencia e expresións culturais

Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo e enriquecemento
persoal e consideralas parte do patrimonio cultural dos pobos.
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Require coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a herdanza cultural a tódolos niveis. Comprende a concreción da cultura e outras manifestacións
artístico-culturais da vida cotiá. Incorpora o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas e a identificación entre as
diferentes manifestacións artísticas e a sociedade.
A adquisición desta competencia pon en funcionamento destrezas como a aplicación de diferentes habilidades de pensamento para poder comprender, valorar, emocionarse e gozar
das diferentes manifestacións artísticas. Supón, ademais, actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento e respecto por elas e pola conservación do patrimonio.
A competencia máis relacionada coa nosa materia é sen dúbida, a competencia en comunicación lingüística posto que a aprendizaxe da lingua estranxeira, mellora a competencia
comunicativa xeral ao desenvolver a habilidade para expresarse, oralmente e por escrito, utilizando as convencións e a linguaxe apropiada a cada situación, interpretando diferentes
tipos de discurso en contextos e con funcións diversas. Ao mesmo tempo, dálles pé a reflexionar sobre a linguaxe e a comparar o inglés coa súa propia lingua.
Ademais o inglés é unha ferramenta importante para acceder á información, e deste xeito, a novas aprendizaxes, contribuíndo así á competencia de aprender a aprender. A
devandita busca de información pódese relacionar estreitamente coa competencia no tratamento da información e a competencia dixital a través do uso das TIC e outras
ferramentas dixitais (internet, CD-roms, etc.). Ademais, a lingua estranxeira facilita a comunicación persoal a través do correo electrónico en intercambios con mozos doutros lugares,
e, o que é máis importante, crea contextos reais e funcionais de comunicación.
Por outra banda, a aprendizaxe do inglés non pode permanecer illada do seu contorno sociocultural: é vehículo de comunicación e transmisión cultural, e favorece o respecto, o
interese e a comunicación con falantes doutras linguas e o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento. Polo tanto, permite desenvolver a
competencia social e cidadá do alumnado.
A través do inglés tamén poderán coñecer diferentes manifestacións artísticas e culturais. A achega de literatura, música, etc. de orixe anglosaxona contribuirá á competencia
artística e cultural do alumnado. Así mesmo, a área contribúe ao desenvolvemento desta competencia se se facilita a expresión de opinións, gustos e emocións que ditas
manifestacións producen.
Debemos contemplar tamén a contribución á competencia de autonomía e iniciativa persoal posto que se fomenta o traballo cooperativo na aula, o manexo de recursos persoais e
habilidades sociais de colaboración e negociación, o que supón pór en funcionamento determinados procedementos que permiten o desenvolvemento de iniciativas e toma de
decisións na planificación, organización e xestión do traballo.

2.1 CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE LINGUA INGLESA Ó DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

•

Competencia en comunicación lingüística

Esta programación ofrece unha grande variedade de actividades que promoven a comunicación real na aula, cun desenvolvemento sistemático das destrezas escritas e orais e
moitas oportunidades para personalizar.
Os alumnos utilizarán a linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, desenvolvendo esta competencia en tódalas unidades.

•

Competencia dixital

Esta competencia desenvólvese en tódalas unidades a través de:

8

• O uso da lousa dixital para a práctica do vocabulario e gramática; e como soporte adicional para as actividades de listening, speaking e writing; visualización dos vídeos para
consolidar os contidos.
• Con práctica interactiva, vídeo, material de audio para actividades do WB, etc.
• A versión dos libros dixitais
• O uso das TIC para a presentación de traballos e proxectos indicados polo profesor

•

Competencias sociais e cívicas

En cada unha das unidades realízanse actividades que desenvolven as destrezas sociais de cooperación e traballo colaborativo cos seus compañeiros, a través por exemplo da
debate.
As tarefas baseadas na realidade permiten ós alumnos tratar cunha ampla variedade de situacións de comunicación de forma satisfactoria.
A práctica de diálogos interactivos proporcionan frecuentes oportunidades para mellorar as destrezas sociais en inglés.
• En tódalas unidades apréndese sobre un tema nun contexto social e histórico e foméntase o sentido da responsabilidade ética e espírito comunitario.
• As actividades por parellas, como a práctica de pequenos diálogos, favorece as relacións sociais entre os alumnos, a cooperación e o traballo en equipo.

•

Conciencia e expresións culturais

Tódaslas unidades ofrecen a posibilidade de desenvolver esta competencia a través dos textos de lectura que proporcionan axuda para a comprensión doutros países e culturas.
Tódalas unidades ofrecen a posibilidade de poder expresar as súas ideas de forma creativa a través de actividades de produción oral e escrita.

•

Aprender a aprender

Tódalas unidades ofrecen a posibilidade de desenvolver esta competencia:

•
•
•
•

•

Revisando os obxetivos de cada unidade
Con actividades de preparación na lousa dixital, para levar a cabo as actividades de reading e listening satisfactoriamente.
Os recadros alertan ós alumnos sobre características particulares da linguaxe para centrar a súa aprendizaxe.
As revisións do libro de texto e as revisións do libro de exercicios permiten ós alumnos avaliar o seu propio progreso de forma crítica.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

O sentido da iniciativa é outra das competencias que se teñen en conta dentro dos diferentes niveis, xa que as actividades da programación axudan ós alumnos a desenvolver a
confianza en si mesmos, a tomar a iniciativa para realizar diferentes actividades e a poñelas en práctica na vida real.
As actividades de produción oral permiten ós alumnos expresar a súa opinión persoal, escoitar a outros alumnos e os fai reflexionar, por exemplo, sobre considerar outras ideas.
Os proxectos supoñen un reto para o alumno en canto a traballo colaborativo en grupos, aplicando os seus coñecementos fóra da aula, organizando e presentando as súas ideas,
desenvolvendo a negociación, planificando, tomando decisións, etc.

•

Matemática, ciencia e tecnoloxía
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Diferentes actividades axudan ó desenvolvemento destas competencias. Numerosas actividades requiren o uso dos números, interpretación de gráficas, presentación de datos, etc.:
Diversas sección en distintas unidades proporciona ó alumno información sobre ciencia e tecnoloxía.

3. OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA DE INGLÉS NA ESO
As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no eido escolar, preparando ós alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente máis
internacional, multicultural e multilingüe ó tempo que tecnoloxicamente máis avanzado.Pola súa parte, o Consello de Europa no Marco de Referencia Común Europeo para a
aprendizaxe de linguas estranxeiras, establece directrices tanto para a aprendizaxe de linguas coma para a valoración da competencia nas diferentes linguas dun falante.
O currículo básico establece que a Educación Secundaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas as capacidades que lles permitan:
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ós demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre
, como valores comúns dunha sociedade plural e
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como
medio de desenvolvemento persoal.
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade
era manifestación de violencia contra a
muller.
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en tódolos ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuizos de calquera tipo, os
comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos.

tecnoloxías, especialmente as da informac

.

diversos campos do coñecemento e da experiencia.
g)
decisións e asumir responsabilidades.
h) Comprender e expresar con correcc
estudo da literatura.

, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar

, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o

.
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j) Coñece
aportacións importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

. Coñecer mulleres e homes que ralizaran

k
.
l) Apre

.

m) 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 ó exercicio deste dereito.
n) 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.

4. CONTIDOS
ESO
Os contidos que conforman esta materia e estes cursos, agrupáronse en: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e
conciencia plurilingüe e intercultural. Estes cinco bloques, relacionados cos dous centros de atención específicos: a linguaxe oral e a linguaxe escrita, recollen os elementos
constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e relacións e a dimensión social e cultural da lingua estranxeira.
1º ESO


Bloque 1. Comprensión de textos orais

B1.1. 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.
Identificación de palabras clave.
Adaptación da escoita á súa finalidade (global e/ou específica).
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, reescoitando o texto gravado ou solicitando repetición ou reformulacións do dito.
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

B2.1. Estratexias de produción:
Planificación
 Identificación do contexto, do destinatario e da finalidade da produción ou da interacción.
 Adecuación do texto ó destinatario, ó contexto e ó canal, escollendo os expoñentes lingüísticos necesarios para lograr a intención comunicativa.
 Percepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a súa estrutura básica.
Execución
 Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción, e elementos lingüísticos previamente asimilados e memorizados.
 Expresión da mensaxe con claridade e coherencia básica, estruturándoo adecuadamente e axustándose, no seu caso, ós modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto
traballados na clase previamente.
 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 dispo-ñibles.
 Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e paralingüísticos:
Lingüísticos:
 Modificación de palabras de significado parecido.
 Definición ou paráfrasis dun término ou unha expresión.
Paralingüísticos:
 Petición de axuda ou clarificación.
 Sinalización de obxectos, usos deícticos ou realización de accións que aclaren o significado.
 Uso da linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais, posturas, e contacto visual ou corporal).
 Uso de elementos cuasiléxicos (hum, puah, etc.) de valor comunicativo.
 Uso dos elementos prosódicos sinxelos (pausas, ritmo e entonación) como substitutos dos marcadores discursivos para indicarlle ó destinatario ou oínte as partes
do discurso que deben ser cointerpretadas.
B2.2. Actitud de respeto cara si mesmo/a e cara as demais persoas, para comprender e facerse comprender.
B2.3. Rutinas ou modelos elementais de interacción segundo o tipo de situación de comunicación: chegada e saída do centro, conversación telefónica, compra-venta, e outras
igualmente cotiás e básicas.


Bloque 3. Comprensión de textos escritos

B3.1. Estratexias de comprensión:







Movilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema, a partir da información superficial: imaxes, organización na páxina, títulos de cabecera, etc.
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 él.
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 plantexamiento de hipótesis sobre significados a partir da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e paratextuais.
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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.


Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

B4.1. Estratexias de produción:
Planificación
 Movilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas a fin de realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe sobre o tema, o que se pode ou
se quere decir, etc.).
 Localización e uso adecuados de recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou dunha gramática, obtención de axuda, etc.).
 Uso de elementos coñecidos leídos nun texto escrito para elaborar os propios textos.
Execución
 Elaboración dun borrador seguindo textos modelo.
 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 ós modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto.
 Reaxuste da tarefa (emprender unha versión más modesta de ésta) ou da mensaxe (facer concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e
os recursos dispoñibles.

(
“
” “
”
Revisión:
 Identificación de problemas, erros e repeticións.
 Atención ás convencións ortográficas e ós signos de puntuación.
 Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra, etc.).
 Reescritura definitiva.


Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural

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





Sonidos e fonemas vocálicos.
Sonidos e fonemas consoánticos 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.



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:
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Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e normas de cortesía propias da súa idade e de rexistros informal e estándar, e da linguaxe non verbal elemental na
cultura estranxeira.
Acercamento a algúns aspectos culturais visibles: hábitos, horarios, actividades ou celebracións; condicións de vida (vivienda e contexto); relacións interpersoais (familiares,
de amizade ou escolares); música, comida, lecer, deportes, comportamentos proxémicos, lugares, etc.; e costumes, valores e actitudes máis evidentes sobre aspectos
propios da súa idade, a través de producións multimedia e de manifestacións artísticas dos países onde se fale a lingua estranxeira.
Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas elementais e máis significativas no costumes cotiáns e no uso das formas básicas de relación social entre os países onde
se fala a lingua estranxeira e o noso.
Actitud receptiva e respetuosa cara as persoas, os países e as comunidades lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia.

B5.4. Plurilingüismo:



Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que coñece para mellorar a súa aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.
Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando
positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

B5.5. Funcións comunicativas:










Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais básicas propias da súa idade.
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 oferta de información, indicacións, expresión sinxela de opinións e advertencias.
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, e 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 contorna; actividades da vida diaria; familia e amizades; traballo, tempo libre, lecer e deporte; vacacións; saúde e coidados
físicos; educación e estudio; compras; alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación; medio natural, clima e ámbito natural; e tecnoloxías da información e
da comunicación.
Expresións fixas; enunciados fraseolóxicos básicos e más habituais (saúdos, despedidas, preguntas por preferencias e expresión sinxelas de opinións), e léxico sobre temas
relacionados con contidos sinxelos doutras áreas do currículo.

Contidos sintáctico-discursivos por idioma
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 (first conditional).
Relacións temporais (as soon as; while).
Afirmación (affirmative sentences; tags).
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Exclamación (What + Adj. + noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; Exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine!
Great!).
Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. never mind,not to worry, nobody, nothing, negative tags).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions ;What is this for?; tags).
Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; presente (present simple and continuous); future (going to; will; present simple and continuous + Adv.).
Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and pastsimple/perfect); habitual (simple tenses + Adv., e. g.usually); used to); incoativo (start + verb+ ing);
terminative (stop + verb+ ing).
Expresión da modalidade factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able to); posibilidade/probabilidade (may;might; perhaps); necesidade (must; need; have (got)
to); obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous).
Expresión da existencia (e.g. there will be/has been); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/ emphatic); determiners); a calidade (e. g.
good at maths; rather tired).
Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).
Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).
Expresión do tempo (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 do modo (Adv. and phrases of manner, e.g. easily; by post).

2º ESO


Bloque 1. Comprensión de textos orais.

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.
– 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, reescoitando o texto gravado ou solicitando repetición ou 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, informaciónesencial, puntos principais e detalles relevantes).
– Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto.
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– Inferencia e formulación de hipótesis sobre significados a partir da comprensión dos elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos.
– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos.


Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

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.
– 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.).
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– 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 asi mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender e facerse comprender.
B2.3. Rutinas ou modelos de interacción básicos segundo o tipo de situación de comunicación propia da súa idade e do seu nivel escolar.
B2.4. Uso básico da quenda de palabra, con indicadores sinxelos de que se quere falar e de recoñecemento do desexo de falar das demais persoas.


Bloque 3. Comprensión de textos escritos

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 bá-sico (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 elementos significativos, lingüísticos e paratextuais.
– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos.
B3.2. Uso de técnicas como sublimar ou tomar notas para lograr unha mellor comprensión do contido e da estrutura do texto.


Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

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 diccionario ou dunha gramática, información sobre o tema, etc
Execución:
– Elaboración dun borrador.
– Estruturación do contido dotexto.
– 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.
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– 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.


Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural

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.

– 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. Plurilingüismo.

– 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.
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– 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 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.
Contidos sintáctico-discursivos :
 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).
 Relacións temporais (as soon as; while).
 Afirmación (affirmative sentences; tags)
 Exclamación (What + Adj. +) noun, e. g. What a wonderful trip!; How + Adj., e. g. How amazing!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!










Terrific!).
Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. never mind, not to worry), nobody, nothing; negative tags).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present 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); terminativo (stop –ing).
Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must; need; have (got)
to); obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous).
Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); a calidade (e. g.
good at maths; rather tired).
Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).
Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).
Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of estafe; duration (from…to; during; until; since); anteriority
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(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).

3ºESO


Bloque 1. Comprensión de textos orais

B1.1. 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 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.
Adaptación da escoita á súa finalidade (global e/ou específica).
Inferencia do significado probable das palabras ou frases que descoñece.

B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa.
B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou solicitando repetición ou reformulacións do dito.


Bloque 2. Produción de textos orais

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, aplicando o rexistro e a estrutura de discurso adecuados a cada caso, e

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 dela) ou da mensaxe (facer concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os
recursos lingüísticos dispoñibles.

– Apoio e aproveitamento máximo dos coñecementos previos.
– Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e paralingüísticos.
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Lingüísticos:

– Modificación de palabras de significado parecido.
– Definición ou paráfrase dun termo ou expresión.
– Petición de axuda ou clarificación.
Paralingüísticos:

– Sinalación de obxectos, uso de deícticos ou realización de accións que aclaran o significado.
– Usar elementos cuasiléxicos (hum, puah,etc.) de valor comunicativo.
– Usar os elementos prosódicos (pausas, ritmo e entoación) como substitutos dos marcadores discursivos para indicarlle á persoa destinataria ou oínte as partes do discurso
que deben ser cointerpretadas.
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 da quenda de palabra con indicadores básicos e máis habituais de que se quere falar, e de recoñecemento do desexo de falar das demais persoas.
B2.4. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender e facerse comprender.


Bloque 3. Comprensión de textos escritos

B3.1. Estratexias de comprensión:

– Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e tema.
– Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, intensiva ou extensiva)
– Identificación do tipo textual (narrativo, descritivo, argumentativo e 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 hipóteses sobre significados a partir da comprensión de 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.


Bloque 4. Produción de textos orais: expresión e interacción

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 ou dunha gramática, obtención de axuda, etc.).
Execución:
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– 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
dispoñibles.

– Apoio e aproveitamento máximo dos 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, cohesión e adecuación, propios do seu nivel escolar.


Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural

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:
– 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 e normas de cortesía dos rexistros máis habituais, e da linguaxe non verbal habitual propia da cultura estranxeira.
– Achegamento a aspectos culturais visibles próximos ao seus intereses (música, traballo, lecer, deportes, produción escrita, lugares, poboación, etc.), e a costumes, valores e
actitudes máis evidentes relacionados con aspectos e contextos 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 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, aos países e ás comunidades lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia.
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B5.4. Plurilingüismo:

– Recoñecemento da realidade multilingüe 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 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 e escrito de uso común (recepción) 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.

– Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos, saúdos, despedidas, preguntas por preferencias e expresión de opinións
– Léxico sobre temas relacionados con contidos sinxelos doutras áreas do currículo.
B5.7. Rutinas ou modelos de interacción básicos e habituais segundo o tipo de situación de comunicación, propia da súa idade e do seu nivel, ou modelos de interacción básicos e
habituais segundo o tipo de situación de comunicación, propia da súa idade e nivel.
B5.8. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada idioma.
Contidos sintáctico-discursivos
 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).
 Relacións temporais (as soon as; while).
 Afirmación (affirmative sentences; tags)
 Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine!

Great!).
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 Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags).
 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; 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); terminativo (stop –ing).
 Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must; need; have (got)

to); obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous).
 Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); a calidade (e. g.

good at maths; rather tired).
 Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).
 Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).
 Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of estafe; 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 do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).
 Make and do.

4º de ESO


Bloque 1. Comprensión de textos orais

B1.1. Estratexias de comprensión:
– Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema.
– Identificación do tipo de escoita necesario para realizar a tarefa (global, selectiva e detallada).
– Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el.
– Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos principais e detalles relevantes).
– 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.


Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción

B2.1. Estratexias de produción:
Planificación:
– Identificación do contexto, o destinatario e a finalidade da produción ou da interacción.
– Concepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a súa estrutura básica.
– Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, aplicando o rexistro e a estrutura de discurso adecuados a cada caso, escollendo os expoñentes lingüísticos
necesarios para lograr a intención comunicativa.
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– 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:
– Sinalación de obxectos, uso de deícticos ou realización de accións que aclaran o significado.
– Uso da linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais, posturas, contacto visual ou corporal, proxémica, etc.).
– Uso de sons cuasilingüísticos e calidades prosódicas convencionais.


Bloque 3. Comprensión de textos escritos

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.


Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

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.).


Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural

 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:

– 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.
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– Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades.
– Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións presentes, e expresión de sucesos futuros.
– Petición e ofrecemento de información, indicacións, opinións e puntos de vista, consellos, advertencias e avisos.
– Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura.
– Expresión da 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.

Contidos sintáctico-discursivos:
 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 (reported information, offers, suggestions and commands).
Relacións temporais (the moment (she left); while).
Be used to/ get used to.
Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).
Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!).
Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me neither).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book 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. every Sunday morning); used
to); incoativo (be about to); terminativo (stop –ing).
Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to);
obriga(have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous).
Expresión da existencia (e. g. there could be); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); a cualidade (e. g.
pretty good; much too expensive).
Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).
Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).
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 Expresión do tempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet);






posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four times a week; daily)).
Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry).
Uso de conectores.
Have/get causative.
Phrasal verbs.
Gerund and infinitive.

4.1 CONCRECIÒN SOBRE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Temporización
1º ESO
1ª avaliación: estándares dos bloques 1-5 correspondentes ás unidades 1,2,3
2ª avaliación: estándares dos bloques 1-5 correspondentes ás unidades 4,5,6
3ª avaliación: estándares dos bloques 1-5 correspondentes ás unidades 7,8,9
2ºESO
1ª avaliación: estándares dos bloques 1-5 correspondentes ás unidades 1,2,3
2ª avaliación: estándares dos bloques 1-5 correspondentes ás unidades 4,5,6
3ª avaliación: estándares dos bloques 1-5 correspondentes ás unidades 7,8,9
2ºESO PMAR
1ª avaliación: estándares dos bloques 1-5 correspondentes ás unidades 1,2,3
2ª avaliación: estándares dos bloques 1-5 correspondentes ás unidades 4,5,6
3ª avaliación: estándares dos bloques 1-5 correspondentes ás unidades 7,8,9
3ºESO
1ª avaliación: estándares dos bloques 1-5 correspondentes ás unidades 1,2,3
2ª avaliación: estándares dos bloques 1-5 correspondentes ás unidades 4,5,6
3ª avaliación: estándares dos bloques 1-5 correspondentes ás unidades 7,8,9
3ºESO PMAR
1ª avaliación: estándares dos bloques 1-5 correspondentes ás unidades 1,2,3
2ª avaliación: estándares dos bloques 1-5 correspondentes ás unidades 4,5,6
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3ª avaliación: estándares dos bloques 1-5 correspondentes ás unidades 7,8,9
4ºESO
1ª avaliación: estándares dos bloques 1-5 correspondentes ás unidades 1,2,3
2ª avaliación: estándares dos bloques 1-5 correspondentes ás unidades 4,5,6
3ª avaliación: estándares dos bloques 1-5 correspondentes ás unidades 7,8,9

4.2 CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E COMPETENCIAS CLAVE
1ºESO
Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO
 Obxectivo

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

s

Competencias
clave

Bloque 1. Comprensión de textos orais
 a
 c
 d
 i

 B1.1. Uso de estratexias de  B1.1. Coñecer e saber aplicar  PLEB1.1. Comprende frases  CCL

comprensión das mensaxes
orais:

as estratexias básicas de
e
expresións
habituais
comprensión
do
sentido
relacionadas
con
xeral, a información esencial,
necesidades inmediatas e
– Uso do contexto verbal e os puntos e as ideas temas cos que se estea moi
non
verbal
e
dos
principais, ou os detalles
familiarizado/a, sempre que
coñecementos
previos
relevantes
do
texto:
se fale de xeito pausado e
sobre a situación (quen
ben articulado.
anticipación do contido xeral
fala a quen, con que
do que se escoita con axuda
intencións, onde e cando)
de elementos verbais e non  PLEB1.2. Capta os puntos
que
dan
lugar
a
principais e os detalles
verbais
e
uso
dos
inferencias do significado
salientables de instrucións,
coñecementos previos sobre
baseadas no contexto.
preguntas,
explicacións,
a situación (quen fala a quen,
– Uso dos coñecementos con que intencións, onde e diálogos e outras mensaxes
referenciais sobre o tema.
orais sinxelas articuladas con
cando) que dan lugar a
claridade e pausadamente,
inferencias
do
significado
– Identificación de palabras
relacionadas
coas
baseadas no contexto.
chave.
actividades de aula e con
 B1.2. Coñecer e saber aplicar
– Adaptación da escoita á as estratexias básicas de áreas
de
prioridade
súa finalidade (global e/ou
inmediata.

 CD
 CAA
 CCEC

 CCL
 CAA
 CCEC

29

Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO
 Obxectivo

Contidos

s
específica).

– 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,
reescoitando o texto gravado
ou solicitando repetición ou
reformulacións do dito.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

comprensión
do
sentido  PLEB1.3. Distingue, co apoio  CCL
xeral, a información esencial,
da imaxe, as ideas principais  CD
os puntos e as ideas
e información relevante en  CAA
principais, ou os detalles
presentacións moi básicas
relevantes
do
texto:
sobre temas educativos, que  CCEC
anticipación do contido xeral
estea a aprender ou do seu
do que se escoita con axuda
interese (por exemplo, sobre
de elementos verbais e non
un tema curricular como os
verbais,
e
uso
dos
contaminantes, a clasificación
coñecementos previos sobre
dos seres vivos, etc.), sempre
a situación (quen fala a quen,
que poida escoitalas máis
con que intencións, onde e
dunha vez.
cando) que dan lugar a
inferencias do significado  PLEB1.4. Identifica o sentido  CCL
baseadas no contexto.
xeral e os puntos principais  CAA
dunha conversa informal  CCEC
 B1.3. Identificar a información
entre duas persoas que ten
esencial, os puntos principais
lugar na súa presenza, ou
e os detalles máis relevantes
procedente dunha gravación
en textos orais breves e ben
pedagóxica cando o tema lle
estruturados, transmitidos de
resulta coñecido e o discurso
viva voz ou por medios
estea
articulado
con
técnicos e articulados a
claridade, a velocidade baixa.
velocidade lenta, nun rexistro
estándar formal, e que versen
sobre asuntos cotiáns en  PLEB1.5. Comprende, nunha  CCL
conversa informal na que  CAA
situacións habituais escolares
participa,
descricións,  CCEC
e da familia ou do propio
narracións,
peticións
de
campo de interese, sempre
información, a expresión da
que as condicións acústicas
vontade, a certeza e os
non distorsionen a mensaxe
desexos
sobre
asuntos
e se poida volver escoitar o
prácticos da vida diaria e
dito.
sobre temas do seu interese,
 B1.4. Comprender os puntos
cando se lle fala con
esenciais e os detalles máis
claridade,
amodo
e
salientables en conversas
directamente, e se a persoa
sinxelas, reais ou simuladas,
interlocutora está disposto a
que se refiran a necesidades
repetir ou a reformular o dito.
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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO
 Obxectivo

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

s
prácticas ou materiais, gustos  PLEB1.6.
Identifica
a
ou sensacións físicas moi
información esencial do tema
básicas,
expresadas
e
da
situación
de
pausadamente e con boa
comunicación de gravacións
articulación, e que se poidan
auténticas ou pedagóxicas
escoitar de novo ou solicitar
sinxelas,
sobre
asuntos
que se repita ou se reformule
cotiáns ou do seu interese,
o dito.
articuladas pausadamente e
 B1.5. Recoñecer as fórmulas
con claridade, e cando as
máis habituais de contacto
imaxes
axuden
á
social e as normas de
comprensión e se poida
escoitar máis dunha vez.
cortesía máis sinxelas e
comúns para a súa idade, e
as utilizadas máis habituais
para iniciar e terminar o
discurso.
 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.

Competencias
clave
 CCL
 CD
 CAA
 CCEC

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción
 a
 c
 d
 i

 B2.1.

de  B2.1. Pronunciar e entoar de  PLEB2.1. Na maioría das
xeito claro e intelixible, aínda
actividades de aula amosa
que se cometan erros de
unha actitude positiva polo
– Planificación.
pronuncia polos que os
uso da lingua estranxeira nas
– Identificación
do
interlocutores
teñan
que
diferentes
situacións
contexto, do destinatario
solicitar repeticións de cando
comunicativas, esforzándose
e da finalidade da
en vez.
por utilizala aínda que, ás
produción
ou
da  B2.2. Interactuar de xeito
veces, teña que recorrer a
interacción.
outras linguas para pedir
sinxelo
en
intercambios
axuda ou aclaracións.
claramente
estruturados,
Estratexias
produción:

 CCL
 CD
 CAA
 CCEC
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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO
 Obxectivo

Contidos

s

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

– Adecuación

utilizando fórmulas ou xestos  PLEB2.2. Fai presentacións  CCL
simples para tomar ou ceder
moi breves e ensaiadas  CD
a quenda de palabra, aínda
comprensibles e con apoio  CAA
que se dependa en grande
visual de distintos soportes
medida da actuación do
multimedia que lle permitan  CCEC
interlocutor.
ilustralas con imaxes e seguir
 B2.3. Utilizar as estratexias
un guión sobre aspectos
– Percepción da mensaxe máis
adecuadas
para
concretos e sinxelos de
con
claridade,
producir textos monolóxicos
temas do seu interese ou
distinguindo a súa idea
que aborden descricións,
relacionados
cos
seus
ou ideas principais e a
narracións e explicacións
estudos, e responde a
súa estrutura básica.
breves e sinxelas sobre
preguntas breves e moi
– Execución.
acontecementos,
sinxelas dos oíntes sobre o
experiencias, condicións de
contido
das
súas
– Activación
dos
presentacións.
vida
e
coñecementos
coñecementos previos
diversos, con certa fluidez e
sobre
modelos
e
pronuncia
intelixible,  PLEB2.3. Desenvólvese sen  CCL
secuencias
de
dificultade
evidente
en  CD
utilizando
conectores
interacción, e elementos
xestións e transaccións cotiás  CAA
textuais, e con dominio do
lingüísticos previamente
básicas, e ofrece e obtén
vocabulario elemental para
asimilados
e
información
básica
en  CCEC
lograr
a
finalidade
da
memorizados.
comunicación.
situacións
habituais
e
– Expresión da mensaxe  B2.4. Producir textos breves concretas propias de viaxes,
con
claridade
e
aloxamento,
transporte,
e
comprensibles,
en
coherencia
básica,
compras
e
lecer,
seguindo
conversas cara a cara, nun
estruturándoa
normas de cortesía básicas
rexistro neutro ou informal,
adecuadamente
e
(saúdo e tratamento).
cunha linguaxe sinxela, nos
axustándose, de ser o
que se dá, se solicita e
caso, aos modelos e ás
intercambia
información  PLEB2.4. Establece contacto  CCL
fórmulas de cada tipo de
social en función da situación  CD
básica sobre temas de
texto traballados na
de comunicación, real ou  CAA
importancia na vida cotiá e
clase previamente.
simulada, e reformula ou
asuntos coñecidos ou de
rectifica se non se lle  CCEC
interese
persoal
ou
educativo
– Reaxuste da tarefa
comprende, e pide aclaración
propios da súa idade e do
(emprender
unha
se non entende algo.
seu
nivel
escolar,
e
se
versión máis modesta
xustifican brevemente e de
do texto ao
destinatario, ao contexto
e á canle, escollendo os
expoñentes lingüísticos
necesarios para lograr a
intención comunicativa
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 Obxectivo

Contidos

s

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

desta) ou da mensaxe
(facer concesións no
que
realmente
lle
gustaría expresar), tras
valorar as dificultades e
os recursos lingüísticos
dispoñibles.

xeito básico os motivos de  PLEB2.5.
Participa
en  CCL
determinadas accións e plans
conversas informais cara a  CAA
sinxelos, aínda que ás veces
cara,
cunha
pronuncia  CCEC
haxa
interrupcións
ou
comprensible, empregando
vacilacións,
resulten
as convencións propias do
evidentes as pausas e a
proceso comunicativo, nas
reformulación para organizar
que
establece
contacto
o discurso e seleccionar
social,
intercambia
– Compensación
das
expresións e estruturas, e o
información básica e expresa
carencias
lingüísticas
interlocutor teña que solicitar
opinións, fai invitacións e
mediante
ás veces que se lle repita o
ofrecementos sinxelos, pide e
procedementos
dito, e mesmo solicite axuda
ofrece cousas, pide e dá
lingüísticos
e
ao interlocutor para expresar
indicacións ou instrucións
paralingüísticos:
adecuadamente o seu texto.
sinxelas e básicas, ou se
Lingüísticos:
 B2.5.
Empregar
para
manifesta sobre os pasos que
– Modificación
de
comunicarse
mecanismos
hai que seguir para realizar
palabras
de
unha actividade conxunta.
sinxelos o suficientemente
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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO
 Obxectivo

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

s
significado parecido.

axustados ao contexto e á  PLEB2.6. Colabora coas
intención
comunicativa
demais
persoas
na
– Definición
ou
(repetición léxica, elipse,
interacción, verificando a
parafrase dun termo
deíxe persoal, espacial e
comprensión propia e a das
ou unha expresión.
temporal, xustaposición, e
demais persoas mediante
Paralingüísticos:
conectores e marcadores
estratexias de compensación
– Petición de axuda conversacionais básicos máis lingüísticas e non verbais, e
frecuentes).
ou clarificación.
cooperando activamente na

B2.6.
Manexar
con
certa
realización das tarefas de
– Sinalización
de
fluidez frases curtas, grupos
comunicación, e manifesta
obxectos,
uso
de
palabras
e
fórmulas
interese e respecto polas
deícticos
ou
básicas para desenvolverse
achegas
dos
seus
realización
de
de
xeito
suficiente
en
breves
compañeiros
e
das
súas
accións que aclaren
compañeiras.
intercambios en situacións
o significado.
habituais e cotiás, aínda que
– Uso da linguaxe se interrompa o discurso para
corporal
procurar
expresións
e
culturalmente
articular palabras menos
pertinente (acenos,
frecuentes.
expresións faciais,  B2.7. Utilizar estratexias de
posturas, e contacto
cooperación na interacción e
visual ou corporal).
no
traballo
con
outras
– Uso de elementos persoas, colaborando coas
demais
persoas
na
cuasiléxicos (hum,
interacción, verificando a
puah, etc.) de valor
comprensión propia e a das
comunicativo.
persoas mediante
– Uso dos elementos demais
estratexias de compensación
prosódicos sinxelos
lingüísticas e non verbais, e
(pausas, ritmo e
cooperando activamente na
entoación)
como
realización das tarefas de
substitutos
dos
comunicación.
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.
 B2.3. Rutinas ou modelos
elementais de interacción

Competencias
clave
 CCL
 CD
 CAA
 CCEC
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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO
 Obxectivo

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

s

Competencias
clave

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
 a
 c
 d
 e
 i

 B3.1.

de  B3.1. Utilizar as estratexias  PLEB3.1. Comprende, con
máis
adecuadas
axuda da imaxe, instrucións
(identificación do tema dun
sinxelas
e
básicas
de
– Mobilización
de
texto
coa
axuda
de
funcionamento e manexo de
información previa sobre o
elementos textuais e non
aparellos electrónicos ou de
tipo de tarefa e o tema, a
textuais,
uso
dos
máquinas de uso común e
partir
da
información
coñecementos previos sobre
coñecidos,
e
segue
superficial:
imaxes,
o
tema,
inferencia
de
instrucións
básicas
e
organización na páxina,
significados polo contexto,
predicibles para a realización
títulos de cabeceira, etc.
por comparación de palabras
de actividades e normas de
– Identificación do tipo de ou frases similares nas seguridade (por exemplo, nun
lectura demandado pola
linguas que xa coñecen, etc.),
centro docente, un lugar
tarefa (en superficie ou
para a comprensión do
público ou unha zona de
oceánica,
selectiva,
lecer).
sentido xeral, a información
intensiva ou extensiva).
esencial, os puntos e as
Entende
– Identificación do tipo ideas principais, ou os  PLEB3.2.
detalles
relevantes
do
texto.
información
específica
textual básico (narrativo,
esencial en páxinas web e
descritivo ou explicativo),  B3.2. Comprender instrucións
outros materiais de referencia
básicas
e
avisos,
obrigas
e
adaptando a comprensión
ou consulta de carácter
prohibicións (por exemplo,
a el.
pedagóxico
claramente
indicacións para chegar a un
– Distinción de tipos de lugar, frecuencia da dose dun estruturados e nun rexistro
comprensión necesarios
estándar e con imaxes
medicamento,
manexo
para a realización da
ilustrativas
redundantes
elemental
de
aparellos
tarefa
(sentido
xeral,
sobre temas relativos a
coñecidos, etc.).
información esencial e
materias educativas ou do
 B3.3. Identificar e interpretar
puntos principais).
seu interese (por exemplo,
palabras e enunciados clave
– Formulación de hipóteses sinxelos e contextualizados, sobre un tema curricular, un
programa informático, unha
sobre o contido e o
en
situacións
de
cidade, un deporte ou o
contexto.
comunicación
significativas
ambiente), sempre que poida
– Inferencia e formulación para a súa idade e o seu nivel reler as seccións difíciles.
Estratexias
comprensión:

 CCL
 CD
 CAA
 CCEC

 CCL
 CD
 CAA
 CCEC
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 Obxectivo

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

s
de
hipóteses
sobre
significados a partir da
comprensión
de
elementos significativos,
lingüísticos e paratextuais.

escolar, coa axuda de
elementos textuais e non
textuais,
sobre
temas
variados
e
outros
relacionados
con
outras
materias do currículo.
– Reformulación
de
hipóteses a partir da  B3.4. Identificar a información
esencial, os puntos máis
comprensión de novos
relevantes
e
detalles
elementos.
importantes en textos, tanto
 B3.2. Uso de técnicas como
en formato impreso como en
subliñar ou tomar notas para
soporte
dixital,
breves,
lograr
unha
mellor
sinxelos e ben estruturados,
comprensión do contido e da
escritos nun rexistro informal
estrutura do texto.
ou estándar, que traten de
asuntos cotiáns, de temas
coñecidos e previsibles de
interese ou relevantes para
os propios estudos, e que
conteñan estruturas sinxelas
e un léxico básico de uso
común e habitual.
 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.
 B3.6.
Ler
con
certa
autonomía textos adaptados
de certa lonxitude adecuados
á idade, aos intereses e ao
nivel escolar.

Competencias
clave

 PLEB3.3. Entende os puntos  CCL

principais de anuncios e  CD
material
publicitario
de  CAA
publicacións propias da súa
idade
ou
de
internet,  CCEC
formulados de xeito simple e
claro, e relacionados con
asuntos do seu interese, nos
ámbitos persoal e educativo.
 PLEB3.4. Atopa a información  CCL

que
necesita
para
a  CD
realización dunha tarefa en  CAA
narracións
breves
moi
sinxelas en lingua estándar, e  CCEC
en guías de lecer, dicionarios,
catálogos, etc.
 PLEB3.5.

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

 PLEB3.6.

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

 CCL
 CD
 CAA
 CCEC

 CCL
 CD
 CAA
 CCEC

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción
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 Obxectivo

Contidos

s
 a
 c
 d
 i

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

 B4.1.

de  B4.1.
Aplicar
estratexias  PLEB4.1. Escribe notas e  CCL
adecuadas para elaborar
mensaxes (por exemplo,  CD
textos escritos breves e de
posts e chats en redes  CAA
– Planificación.
estrutura
simple
(por
sociais), en situacións reais
– Mobilización
e
exemplo, copiando formatos,
ou simuladas, nas que dá e  CCEC
coordinación
das
fórmulas
e
modelos
solicita breve información
propias
competencias
convencionais propios de
sobre citas, preferencias e
xerais e comunicativas
cada
tipo
de
texto,
sentimentos,
relacionadas
co
fin
de
realizar
identificando
as
ideas
con actividades e situacións
eficazmente a tarefa
pertinentes e necesarias,
da vida cotiá e do seu
(repasar o que se sabe
interese.
pondo una idea principal en
sobre o tema, o que se
cada parágrafo, etc.).
pode ou se quere dicir,  B4.2. Escribir, en papel ou en
etc.).
soporte electrónico, textos  PLEB4.2. Elabora textos moi  CCL
– Localización e uso breves, sinxelos e de breves nos que expón, por  CD
exemplo, unha enumeración  CAA
estrutura clara sobre temas
adecuado de recursos
de actividades ou tarefas moi
cotiáns ou de interese
lingüísticos ou temáticos
habituais, listas de compras,  CCEC
persoal, nun rexistro estándar
(uso dun dicionario ou
traxecto habitual etc.; e textos
ou
informal,
utilizando
dunha
gramática,
que expresen sentimentos
adecuadamente os recursos
obtención de axuda,
básicos de gusto, desgusto,
máis básicos de cohesión e
etc.).
aceptación, negación, etc.
de
coherencia,
e
as
– Uso de elementos convencións
ortográficas
coñecidos lidos nun
Completa
un  CCL
básicas e os signos de  PLEB4.3.
texto
escrito
para
cuestionario
sinxelo
con  CD
puntuación máis comúns, cun
elaborar
os
propios
información persoal e relativa  CAA
control
razoable
de
textos.
aos seus datos, aos seus
expresións
e
estruturas
 CCEC
intereses
ou
ás
súas
básicas e sinxelas, e un
– Execución.
afeccións (por exemplo, para
léxico de uso frecuente para
– Elaboración
dun
subscribirse
a
unha
a súa idade e o seu nivel
borrador
seguindo
publicación dixital).
escolar. Tomar notas e
Estratexias
produción:
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 Obxectivo

Contidos

Criterios de avaliación

s
textos modelo.

– 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
desta) ou da mensaxe
(facer concesións no
que
realmente
lle
gustaría expresar), tras
valorar as dificultades e
os recursos dispoñibles. 

– Recurso

aos
coñecementos previos
(utilizar frases feitas e
locucións, do tipo "agora
volvo",
"xa
nos
veremos", etc.).

– Revisión:
– Identificación
problemas,

erros

de
e

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

escribir mensaxes moi breves  PLEB4.4.
Escribe
notas,  CCL
e sinxelas a partir dunha
anuncios e mensaxes breves  CD
información moi sinxela e
en soporte impreso e dixital,  CAA
predicible.
en
situacións
de
B4.3. Completar documentos
comunicación
reais
ou  CCEC
básicos nos que se solicite
simuladas, relacionados con
información persoal.
actividades e situacións da
vida cotiá, do seu interese
B4.4.
Escribir
mensaxes
persoal ou sobre temas de
sinxelas con información,
actualidade
de
especial
instrucións e indicacións moi
relevancia e comprensibles
básicas relacionadas con
para
a
súa
idade,
actividades cotiás e de
respectando as convencións
inmediata necesidade.
e as normas de cortesía, e a
B4.5.
Intercambiar
etiqueta se utiliza as redes
correspondencia
persoal
sociais.
breve e moi sinxela, sobre
temas
da
vida
cotiá,
Escribe  CCL
empregando
palabras
e  PLEB4.5.
correspondencia
persoal
na  CD
expresións moi básicas de
que se establece e mantén  CAA
uso
habitual,
de
contacto social real ou
encabezamento e despedida,
 CCEC
simulado (por exemplo, con
e frases e oracións simples
amigos/as noutros países), se
illadas e enlazadas con
intercambia
información
conectores elementais.
básica sobre si mesmo, e a
B4.6. Presentar os textos
súa vila (por exemplo,
escritos de xeito coidado (con
descrición en termos moi
atención
ás
marxes,
sinxelos
de
sucesos
riscaduras, liñas dereitas,
importantes e experiencias
letra clara, letras maiúsculas
persoais; instrucións sinxelas,
e
minúsculas
cando
aceptación e ofrecemento de
corresponda,
etc.),
en
suxestións, como cancelar,
soporte impreso e dixital.
confirmar ou modificar unha
invitación ou uns plans), e se
expresan opinións de xeito
sinxelo.
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

s
repeticións.

– Atención

 PLEB4.6.

ás

convencións
ortográficas
e
aos
signos de puntuación.

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

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

Competencias
clave
 CCL
 CD
 CAA
 CCEC

– Reescritura definitiva.
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural
 a
 c
 d
 i
 o

 B5.1.

Patróns
sonoros,  B5.1. Pronunciar e entoar de  PLB5.1. Identifica sons e
acentuais, rítmicos e de
xeito claro e intelixible, aínda
grafías de fonemas básicos,
entoación.
que se cometan erros de
e
produce
pronunciación polos que os
comprensiblemente
trazos
– Sons e fonemas vocálicos. interlocutores teñan que fonéticos que distinguen
– Sons
e
fonemas
solicitar repeticións.
fonemas
(nasalización,
consonánticos e as súas  B5.2. Coñecer e utilizar para
sonorización, etc.) e patróns
agrupacións.
moi
básicos
de
ritmo,
a comprensión e produción
entoación
e
acentuación
de
de
textos
orais
e
escritos
os
– Procesos
fonolóxicos
palabras e frases.
aspectos socioculturais e
básicos.
sociolingüísticos relativos á
– Acento dos elementos vida cotiá (hábitos de estudo  PLB5.2. Utiliza a lingua
léxicos illados, e no
estranxeira na maioría das
e de traballo, actividades de
sintagma e na oración.
súas
intervencións
nas
lecer, etc.), ás condicións de
actividades de aula, e na
 B5.2. Patróns gráficos e
vida,
ás
relacións
participación en simulacións
convencións ortográficas.
interpersoais (entre homes e
sobre temas cotiáns e de
mulleres,
no
traballo,
no
– Uso das normas básicas
interese persoal, con diversos
centro docente, etc.), ao
de ortografía da palabra.
fins
comunicativos,
comportamento
(xestos,
– Utilización adecuada da expresións faciais, uso da establecendo contacto social
ortografía da
oración:
en función da situación de
voz e contacto visual) e ás
coma, punto e coma,
comunicación, reformulando
convencións
sociais
puntos
suspensivos,
e rectificando se non se
(costumes e tradicións).
parénteses e comiñas.
comprende,
e
pedindo
 B5.3. Interactuar segundo as
aclaración se non entende
 B5.3.
Aspectos
convencións sociais máis
algo.
socioculturais
e

 CCL
 CAA
 CCEC

 CCL
 CAA
 CCEC
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s

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

sociolingüísticos:

básicas
da
cultura  PLB5.3.
Utiliza
as  CCL
estranxeira, e utilizar os
– Recoñecemento e uso de coñecementos socioculturais convencións orais básicas  CD
propias da lingua estranxeira  CAA
convencións
sociais
e sociolingüísticos básicos
no
desenvolvemento
do
básicas e normas de
para
unha
comprensión
proceso comunicativo oral e  CCEC
cortesía propias da súa
adecuada do texto oral e
escrito (saúdos, rutinas para
idade e de rexistros
escrito.
iniciar ou manter a quenda de
informal e estándar, e da

B5.4.
Na
propia
lingua,
palabra,
fórmulas
orais
linguaxe
non
verbal
identificar
diferenzas
e
breves
para
manter
a
elemental
na
cultura
atención, etc.).
semellanzas nos aspectos
estranxeira.
culturais máis visibles dos
– Achegamento a algúns países onde se fala a lingua  PLB5.4. Na propia lingua,  CCL
aspectos culturais visibles:
identifica
aspectos  CD
estranxeira e da propia
hábitos,
horarios,
socioculturais básicos dos  CAA
cultura, e coas diversas
actividades
ou
países nos que se fala a
culturas, se é o caso, do
celebracións; condicións
lingua
estranxeira,  CCEC
resto do alumnado, e amosar
de
vida
(vivenda
e
analizándoos
curiosidade e respecto ante
contexto);
relacións
as diferenzas.
comparativamente
coas
interpersoais (familiares,
diversas culturas, se é o
 B5.5. Valorar as linguas como
de amizade ou escolares);
caso, do resto do alumnado,
medio para comunicarse e
música, comida, lecer,
evitando
estereotipos
e
relacionarse con compañeiros
deportes, comportamentos
valoracións etnocéntricas.
e
compañeiras
doutros
proxémicos, lugares, etc.;
países, como recurso de
e costumes, valores e
acceso á información e como  PLB5.5. Nas actividades de  CCL
actitudes máis evidentes
aula, reflexiona sobre a  CAA
instrumento
de
sobre aspectos propios da
utilización
para
a  CCEC
enriquecemento persoal ao
súa idade, a través de
comprensión e a elaboración
coñecer culturas e maneiras
producións multimedia e
de textos do coñecemento
de vivir diferentes.
de
manifestacións
adquirido noutras linguas

B5.6.
Utilizar
as
experiencias
artísticas dos países onde
sobre
elementos
lingüísticas
e
os
se
fale
a
lingua
morfosintácticos
e
discursivos
coñecementos adquiridos en
estranxeira.
básicos e habituais no uso da
todas as linguas que coñece
– Identificación dalgunhas para establecer similitudes e lingua.
similitudes e diferenzas
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Contidos

s
elementais
e
máis
significativas
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. Plurilingüismo:

– Identificación
similitudes
entre as

de
e diferenzas
linguas que

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

diferenzas coa nova lingua e  PLB5.6.
Comunica
con  CCL
desenvolver
unha
eficacia, comprendendo e  CAA
competencia
comunicativa
utilizando adecuadamente as  CCEC
plurilingüe, e apreciar a
estruturas
morfosintácticas
riqueza persoal e social que
básicas para realizar as
proporciona ser unha persoa
funcións
comunicativas
plurilingüe.
propias do seu nivel, e
B5.7. Levar a cabo as
estratexias de comunicación
funcións demandadas polo
e
de
redundancia
do
propósito
comunicativo,
significado
(imaxes,
utilizando os expoñentes
elementos
paralingüísticos,
máis comúns e básicos
cuasilingüísticos básicos e
paratextuais).
desas funcións e os patróns
discursivos
igualmente
básicos
de
uso
máis  PLB5.7. Recoñece e utiliza  CCL
un vocabulario oral e escrito  CAA
frecuente, e amosar control
básico e suficiente para  CCEC
sobre
un
conxunto
de
comprender e elaborar textos
estruturas
gramaticais
e
sinxelos propios do seu nivel
modelos de oracións e frases
educativo.
dentro dun repertorio básico
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

s
memorizado.
coñece para mellorar a
 PLEB5.8.
Participa
en
súa aprendizaxe e lograr  B5.8. Comprender e utilizar
proxectos (elaboración de
unha
competencia
un repertorio léxico oral
materiais multimedia, folletos,
comunicativa integrada.
básico
suficiente
para
carteis, recensión de libros e
información,
películas, obras de teatro,
– Participación en proxectos comunicar
contidos
elementais
doutras
etc.) nos que se utilizan
nos que se utilizan varias
materias do currículo e
varias linguas e relacionados
linguas e relacionados cos
opinións
breves,
simples
e
cos elementos transversais,
elementos
transversais,
directas
en
situacións
evita estereotipos lingüísticos
evitando
estereotipos
habituais e cotiás propias da
ou culturais, e valora as
lingüísticos ou culturais, e
súa
idade
e
do
seu
nivel
competencias que posúe
valorando positivamente
escolar.
como persoa plurilingüe.
as
competencias
que
posúe
como
persoa  B5.9. Participar en proxectos
(elaboración de materiais
plurilingüe.
multimedia, folletos, carteis,
 B5.5.
Funcións
recensión
de
libros
e
comunicativas:
películas, etc.) nos que se
– Iniciación e mantemento utilicen varias linguas, tanto
de relacións persoais e
curriculares como outras
sociais básicas propias da
presentes no centro docente,
súa idade.
relacionados cos elementos
evitando
– Descrición de calidades transversais,
estereotipos lingüísticos ou
físicas
e
abstractas
culturais.
básicas
de
persoas,
obxectos,
lugares
e
actividades.

Competencias
clave
 CCL
 CAA
 CCEC
 CD

– 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 advertencias.

– Expresión

do
coñecemento, a certeza e
a dúbida.

– Expresión

da vontade, a
intención, a decisión, a
promesa, a orde, a
autorización
e
a
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao Mínimo Competencias
clave

Bloque 1. Comprensión de textos orais
 a
 c
 d
 i

 B1.2.

Uso de estratexias de  B1.1. Coñecer e  PLEB1.1.
comprensión das mensaxes orais:
saber aplicar as
Comprende
estratexias
fórmulas básicas
 Uso do contexto verbal e non
básicas
de
de relación social
verbal, e dos coñecementos
comprensión
do
para
iniciar
e
previos sobre a situación (quen fala
sentido xeral, a
terminar o discurso
a quen, con que intencións, onde e
información
e
expresar
cando) que dan lugar a inferencias
esencial,
os
benvidas,
do
significado
baseadas
no
puntos e as ideas
desculpas
e
contexto.
principais, ou os
agradecementos,
detalles relevantes
e
identifica
a
 Uso dos coñecementos referenciais
do texto: uso do
relación
de
sobre o tema.
contexto verbal e
formalidade entre
 Adaptación da escoita á súa
non verbal, e dos
as
persoas
finalidade (global e/ou específica).
coñecementos
interlocutoras e o
previos sobre a
propósito
 Identificación de palabras clave.
comunicativo.
situación
(quen
 Identificación
dos
recursos
fala a quen, con

- Conségueo.
- Non o
consegue
totalmente.
- Conségueo
con
dificultade.
- Non o
consegue

 CCL
 CD
 CCEC
 CSC
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Obxectivos

Contidos
lingüísticos
adquiridos.

ou

Criterios de avaliación
temáticos

Estándares de
aprendizaxe

Grao Mínimo Competencias
clave

que
intencións,  PLEB1.2.
- Conségueo.
onde e cando),
Comprende
- Non o
que
permiten
instrucións
e consegue
 Inferencia do significado probable
inferencias
do
textos breves e totalmente.
das palabras ou das frases que
significado
sinxelos
descoñece.
- Conségueo
baseadas
no
producidos
en con
 B1.2. Tolerancia da comprensión
contexto; uso dos
contextos reais e dificultade.
parcial ou vaga nunha situación
coñecementos
simulados,
comunicativa.
referenciais sobre
articulados
con - Non o
 B1.3. Perseveranza no logro da
o tema, así como
claridade,
ritmo consegue
comprensión oral, reescoitando o
identificación
de
pausado
e
texto gravado ou solicitando
palabras clave.
acentuación
repetición ou reformulacións do  B1.2.
Comprender
estándar,
que
dito.
instrucións
moi
conteñan
 Estratexias de comprensión:
básicas
vocabulario
pronunciadas
relativo a lugares,
 Mobilización de información previa
lentamente
e
persoas, obxectos,
sobre o tipo de tarefa e o tema.
claramente,
e
acontecementos e
seguir indicacións
accións ligados a
 Identificación do tipo textual,
sinxelas e breves
temas sinxelos e
adaptando a comprensión a el.
que
conteñan
habituais na súa
 Distinción de tipos de comprensión
vocabulario propio
idade e no seu
(sentido
xeral,
información
do nivel.
contexto escolar.

 CCL
 CD
 CCEC
 CSC
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Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao Mínimo Competencias
clave

e  B1.3. Identificar a  PLEB1.3.
- Conségueo.
información
Comprende
o - Non o
esencial,
os
esencial
en consegue
 Formulación de hipóteses sobre o
puntos principais e
situacións
de
totalmente.
contido e o contexto.
os detalles máis
comunicación,
- Conségueo
salientables
en
 Inferencia e formulación de
cara a cara ou con
textos orais breves
hipóteses sobre significados a
gravadas, nas que dificultade.
e
ben
partir
da
comprensión
dos
se utilicen frases
estruturados,
elementos
significativos,
moi sinxelas sobre - Non o
transmitidos
de
lingüísticos e paralingüísticos.
temas
habituais consegue
viva voz ou por
para a súa idade e
 Reformulación de hipóteses a partir
medios técnicos e
o seu nivel escolar,
da
comprensión
de
novos
articulados
a
que se refiran aos
elementos.
velocidade lenta,
ámbitos
persoal
nun
rexistro
público
e
estándar, e que
educativo, sempre
versen
sobre
que
se
fale
asuntos cotiáns en
pausadamente e
situacións
con claridade, e se
habituais ou sobre
poida
escoitar
temas xerais ou do
máis dunha vez.
propio campo de
interese
nos
ámbitos persoal,  PLEB1.4. Distingue, - Conségueo.
público
e
co apoio da imaxe, - Non o
educativo, sempre
as ideas principais consegue
que as condicións
e
información totalmente.
acústicas
non
relevante
en - Conségueo
distorsionen
a
presentacións
con
mensaxe e se
sobre
temas dificultade.
poida
volver
educativos
que
escoitar o dito.
estea a aprender, - Non o
 B1.4. Comprender os
profesionais
moi consegue
puntos esenciais e
sinxelos ou do seu
os detalles máis
interese inmediato
relevantes
en
(por
exemplo,
conversas cotiás,
sobre un tema
reais
ou
curricular ou unha
simuladas, que se
profesión).
esencial, puntos principais
detalles relevantes).

 CCL
 CD
 CCEC
 CSC

 CCL
 CD
 CCEC
 CSC
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Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao Mínimo Competencias
clave

refiran
a  PLEB1.5. Identifica o - Conségueo.
necesidades
sentido xeral e os - Non o
prácticas
ou
puntos principais consegue
materiais,
dunha
conversa totalmente.
sentimentos
ou
informal
- Conségueo
sensacións físicas
espontánea,
con
básicas,
relacionada coas dificultade.
expresadas
con
actividades
de
certa naturalidade
aula,
e
de - Non o
e boa articulación,
simulacións sobre consegue
se pode escoitalas
temas cotiáns e de
de
novo
ou
interese
persoal
solicitar que se
con diversos fins
repita
ou
se
comunicativos, se
reformule o dito.
a
produción é
 B1.5. Recoñecer os
articulada
con
puntos esenciais e
claridade e cunha
a
información
velocidade media,
pero con pausas.
principal de textos
orais
ou
audiovisuais

 CCL
 CD
 CCEC
 CSC
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Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

breves, articulados  PLEB1.6.
pausadamente e
Comprende,
con claridade, que
nunha
conversa
conteñan
informal na que
narracións
e/ou
participa,
descricións
moi
descricións,
sinxelas,
que
narracións,
traten
sobre
peticións
de
asuntos
moi
información
e
previsibles da vida
expresión
dos
cotiá
ou
moi
gustos
sobre
coñecidos.
asuntos prácticos
 B1.6.
Comprender
da vida diaria e
transaccións moi
sobre temas do
básicas de bens e
seu
interese,
servizos
(datos
cando se lle fala
persoais, horarios
con
claridade,
e
prezos),
amodo
e
transmitidas
de
directamente, e se
viva voz ou por
a
persoa
medios técnicos, e
interlocutora está
articuladas
con
disposta a repetir
certa lentitude e
ou a reformular o
dito.
claridade, sempre

Grao Mínimo Competencias
clave
- Conségueo.
- Non o
consegue
totalmente.
- Conségueo
con
dificultade.
- Non o
consegue

 CCL
 CD
 CCEC
 CSC
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Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

que as condicións  PLEB1.7. Identifica a
acústicas
sexan
información
boas e se poidan
esencial
de
escoitar
máis
mensaxes sinxelas
dunha vez.
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.

Grao Mínimo Competencias
clave
- Conségueo.
- Non o
consegue
totalmente.
- Conségueo
con
dificultade.
- Non o
consegue

 CCL
 CD
 CCEC
 CSC

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción
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 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

Criterios de avaliación
 B2.1.

Estándares de
aprendizaxe

Utilizar
as  PLEB2.1. Interactúa
estratexias
máis
nas actividades de
adecuadas
para
aula a maioría das
producir
textos
veces ou intervén
monolóxicos que
na
lingua
aborden
estranxeira, cunha
descricións,
pronuncia
narracións
e
comprensible,
e
explicacións
persevera no seu
breves e sinxelas
uso aínda que
sobre
cometa erros e
acontecementos,
teña que pedir
experiencias,
axuda
ou
aclaracións.
condicións de vida
e coñecementos
Amosa
diversos, con certa  PLEB2.2.
unha
actitude
fluidez e pronuncia
positiva polo uso
intelixible,
da
lingua
utilizando
estranxeira
en
conectores
diferentes
textuais e con
situacións
dominio
do
comunicativas, e
vocabulario
manifesta interese
elemental,
para
e respecto polas
lograr a finalidade
da comunicación.
achegas dos seus
compañeiros e das
 B2.2. Producir textos
súas compañeiras.

Grao Mínimo Competencias
clave
- Conségueo.
- Non o
consegue
totalmente.
- Conségueo
con
dificultade.
- Non o
consegue

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

- Conségueo.  CCL
 CSC
- Non o
consegue
totalmente.
- Conségueo
con
dificultade.
- Non o
consegue
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Criterios de avaliación

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.

 Compensación

das

lingüísticas
procedementos
paralingüísticos



carencias
mediante
lingüísticos e

Lingüísticos:

 Modificación

de palabras de
significado parecido.

 Definición ou parafraseo dun
termo ou dunha expresión.

 Petición

de
clarificación.

axuda

ou

Estándares de
aprendizaxe

Grao Mínimo Competencias
clave

breves
e  PLEB2.3.
Fai - Conségueo.
comprensibles,
presentacións
- Non o
tanto en conversa
breves
e consegue
cara a cara como
ensaiadas,
ben totalmente.
por teléfono ou por
estruturadas e con - Conségueo
outros
medios
apoio visual (por con
técnicos,
nun
exemplo,
dificultade.
rexistro neutro ou
transparencias de
informal,
cunha
PowerPoint), que - Non o
linguaxe sinxela,
lle
permitan consegue
nos que se dea, se
ilustralas
con
solicite
e
se
imaxes e seguir un
intercambie
guión
sobre
información básica
aspectos
sobre temas de
concretos
e
importancia
na
sinxelos de temas
vida
cotiá
e
do seu interese ou
asuntos coñecidos
relacionados cos
ou de interese
seus estudos ou a
persoal
ou
súa ocupación, e
educativo propios
responde
a
da súa idade e do
preguntas breves
seu nivel escolar,
e
sinxelas
de
e se xustifiquen
oíntes sobre o
brevemente e de
contido destas.

 CCL
 CD
 CCEC
 CSC
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Contidos

Criterios de avaliación

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
cuasiléxicos
comunicativo
etc.).

 Uso

elementos
de
valor
(hum, puah,

de
elementos
prosódicos (pausas, ritmo,
entoación) como substitutos
dos marcadores discursivos
para indicarlle ao destinatario
ou oínte as partes do

Estándares de
aprendizaxe

xeito básico os  PLEB2.4.
motivos
de
Desenvólvese
determinadas
correctamente en
accións e de plans
xestións
e
sinxelos,
aínda
transaccións
que ás veces haxa
cotiás, como son
interrupcións
ou
as
viaxes,
o
vacilacións,
aloxamento,
o
resulten evidentes
transporte,
as
as pausas e a
compras e o lecer,
reformulación para
seguindo normas
organizar
o
de
cortesía
discurso e para
básicas (saúdo e
seleccionar
tratamento),
expresións
e
sempre que a
estruturas, e o
persoa
interlocutor
teña
interlocutora
que solicitar ás
coopere, falando
veces que se lle
amodo
e
con
repita o dito, e
claridade,
e
mesmo
solicite
repetindo
ou
axuda
ao
reformulando.

Grao Mínimo Competencias
clave
- Conségueo.
- Non o
consegue
totalmente.
- Conségueo
con
dificultade.
- Non o
consegue

 CCL
 CD
 CCEC
 CSC
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao Mínimo Competencias
clave

discurso que deben ser
interlocutor
para  PLEB2.5. Participa - Conségueo.
cointerpretadas.
expresar
en
conversas - Non o
adecuadamente o
 B2.2. Actitude de respecto cara a si
informais
cunha consegue
seu texto.
mesmo/a e cara ás demais
pronuncia
totalmente.
persoas para comprender e  B2.3. Participar en
comprensible cara - Conségueo
facerse comprender.
conversas
a
cara,
por con
espontáneas
teléfono ou por dificultade.
 B2.2. Rutinas ou modelos de
relacionadas coas
outros
medios
interacción básicos segundo o tipo
actividades
de
técnicos, nas que - Non o
de situación de comunicación
aula
e
en
establece contacto consegue
propia da súa idade e do seu nivel
simulacións sobre
social, intercambia
escolar.
temas cotiáns e de
información
e
 B2.3. Uso básico da quenda de
interese
persoal
expresa
opinións
e
palabra, con indicadores sinxelos
con diversos fins
puntos de vista, fai
de que se quere falar e de
comunicativos,
invitacións
e
recoñecemento do desexo de falar
establecendo
ofrecementos,
pide
das demais persoas.
contacto social en
e ofrece cousas,
función
da
pide
e
dá
situación
de
indicacións
ou
comunicación,
instrucións,
ou
reformulando
e
discute os pasos
rectificando se non
que hai que seguir
se comprende, e
para realizar unha
pedindo aclaración
actividade
conxunta.
se non entende

 CCL
 CD
 CCEC
 CSC
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao Mínimo Competencias
clave

algo.
 PLEB2.6. Colabora - Conségueo.
 B2.4.
Utilizar
coas
demais - Non o
estratexias
de
persoas
na consegue
cooperación
na
interacción,
totalmente.
interacción e no
verificando
a - Conségueo
traballo con outras
comprensión
con
persoas,
propia e a das dificultade.
colaborando con
demais
persoas
- Non o
elas
na
mediante
interacción,
estratexias
de consegue
verificando
a
compensación
comprensión
lingüísticas e non
propia
e
das
verbais,
e
demais
persoas
cooperando
mediante
activamente
na
estratexias
de
realización
das
compensación
tarefas
de
lingüísticas e non
comunicación,
e
verbais,
e
manifesta interese
cooperando
e respecto polas
activamente
na
achegas do seus
realización
das
compañeiros e das
súas compañeiras.
tarefas
de

 CCL
 CD
 CCEC
 CSC
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

comunicación.
 PLEB2.7. Toma parte
 B2.5. Manexar con
nunha
conversa
certa fluidez frases
formal
ou
feitas
curtas,
entrevista
moi
grupos
de
sinxela de carácter
palabras
e
educativo
ou
fórmulas básicas
ocupacional
moi
para
habitual
e
desenvolverse de
traballado
xeito suficiente en
previamente,
breves
intercambiando
intercambios
en
información
situacións
suficiente e básica
habituais e cotiás,
de
carácter
aínda
que
se
persoal e sobre
interrompa
o
hábitos, gustos ou
discurso
para
estudos,
procurar
preguntando sobre
expresións
e
problemas
articular palabras
prácticos
e
menos frecuentes.
reaccionando de
forma sinxela ante
 B2.6.
Intercambia
comentarios,
información
ou
sempre que poida
responde
a
pedir que se lle
preguntas directas
repitan os puntos
simples e breves,
clave
se
o
relativas
a
necesita, e se o
información
interlocutor
persoal, hábitos,
coopera, falando
gustos,
estudos
amodo
e
con
etc., en relación
claridade,
con ámbitos e
repetindo
ou
temas inmediatos
reformulando.
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

Grao Mínimo Competencias
clave
- Conségueo.
- Non o
consegue
totalmente.
- Conségueo
con
dificultade. 
- Non o
consegue

 CCL
 CD
 CCEC
 CSC
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao Mínimo Competencias
clave

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
 a
 c
 d
 i

 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

 B3.1.

Utilizar
as  PLB3.1. Segue, con
estratexias
máis
axuda da imaxe,
adecuadas
instrucións
(identificación do
sinxelas
de
tema dun texto
funcionamento e
coa
axuda
de
manexo
de
elementos textuais
aparellos
e non textuais, uso
electrónicos ou de
dos coñecementos
máquinas de uso
previos sobre o
común
e
tema,
inferencia
coñecidos,
así
de
significados
como instrucións
polo contexto, por
básicas
e
comparación
de
predicibles para a
palabras ou frases
realización
de
similares
nas
actividades
e
linguas que xa
normas
de
coñecen,
etc.),
seguridade
(por
para
a
exemplo, manexo
comprensión
do
dun
móbil
ou
sentido xeral, a
prevención
de
información
riscos
nunha
excursión).
esencial,
os

- Conségueo.
- Non o
consegue
totalmente.
- Conségueo
con
dificultade.
- Non o
consegue

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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Obxectivos

Contidos
da comprensión de elementos
significativos,
lingüísticos
e
paratextuais.

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao Mínimo Competencias
clave

puntos e as ideas  PLB3.2. Entende os - Conségueo.
principais, ou os
puntos principais - Non o
detalles relevantes
de anuncios e consegue
do texto.
material
totalmente.
 Reformulación de hipóteses a partir
Comprender
publicitario
de - Conségueo
da
comprensión
de
novos  B3.2.
mensaxes breves
revistas propias da con
elementos.
e sinxelas que
súa idade ou de dificultade.
 B3.2. Uso de técnicas como subliñar
conteñan
internet,
ou tomar notas para lograr unha
instrucións,
formulados
de - Non o
mellor comprensión do contido e
indicacións
e
xeito simple e consegue
da estrutura do texto.
información básica
claro,
e
referida
a
relacionados con
necesidades
asuntos do seu
inmediatas ou de
interese,
nos
carácter educativo
ámbitos persoal e
ou
ocupacional
educativo
e
moi básico, de
ocupacional
moi
básico.
estrutura
moi
sinxela,

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao Mínimo Competencias
clave

especialmente se  PLB3.3.
Entende - Conségueo.
contan con apoio
información
- Non o
visual.
específica esencial consegue
 B3.3. Identificar a
en páxinas web e totalmente.
información
outros materiais de - Conségueo
esencial,
os
referencia
ou con
puntos
máis
consulta
dificultade.
relevantes e os
claramente
detalles
estruturados e nun - Non o
importantes
en
rexistro estándar e consegue
textos, tanto en
con
imaxes
formato
impreso
ilustrativas
como en soporte
redundantes sobre
dixital,
breves,
temas relativos a
sinxelos e ben
materias
estruturados,
educativas, ou do
escritos
nun
seu interese (por
rexistro
informal
exemplo, sobre un
ou estándar, que
tema curricular, un
traten
asuntos
programa
cotiáns,
temas
informático, unha
coñecidos
e
cidade, un deporte
previsibles
de
ou o ambiente),
interese
ou
sempre que poida
relevantes para os
reler as seccións
difíciles.
propios estudos, e

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

que
conteñan  PLB3.4. Comprende
estruturas e un
correspondencia
léxico básicos de
persoal
en
uso
común
e
calquera formato e
habitual.
en
rexistro
 B3.4. Identificar e
estándar na que,
interpretar
de xeito sinxelo e
palabras
e
básico, se fale de
enunciados clave
si mesmo/a; se
sinxelos
e
describan persoas,
contextualizados,
obxectos
e
en situacións de
lugares; se narren
comunicación
acontecementos
significativas para
pasados,
a súa idade e o
presentes
e
seu nivel escolar,
futuros, reais ou
coa
axuda
de
imaxinarios;
se
elementos textuais
expresen
e non textuais,
sentimentos,
sobre
temas
desexos
e
variados e outros
opinións
sobre
relacionados con
temas
xerais,
outras materias do
coñecidos ou do
currículo.
seu interese.
 B3.5. Comprender a
 PLB3.5.
Entende
información
información básica
esencial
de
de
correspondencia
correspondencia
persoal moi breve
formal na que se
e
sinxela
en
informa
sobre
calquera soporte,
asuntos do seu
identificando
o
interese
no
rexistro formal ou
contexto persoal,
informal,
o
educativo
ou
propósito e as
ocupacional (por
fórmulas
de
exemplo, sobre un
relación social, e
curso de idiomas
outras
ou unha compra
convencións
por internet).

Grao Mínimo Competencias
clave
- Conségueo.
- Non o
consegue
totalmente.
- Conségueo
con
dificultade.
- Non o
consegue

 CCL

- Conségueo.
- Non o
consegue
totalmente.
- Conségueo
con
dificultade.
- Non o
consegue

 CCL

 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

básicas
propias  PLB3.6. Comprende
deste tipo de texto.
con fluidez textos
 B3.6. Ler con certa
de historias de
autonomía textos
ficción adaptados
para o seu nivel.
adaptados
de
certa
lonxitude
adecuados
á
idade,
aos
intereses e ao
nivel escolar.

Grao Mínimo Competencias
clave
- Conségueo.
- Non o
consegue
totalmente.
- Conségueo
con
dificultade.
- Non o
consegue

 CCL

- Conségueo.
- Non o
consegue
totalmente.
- Conségueo
con
dificultade.
- Non o
consegue

 CCL

 CAA
 CSC
 CCEC

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción
 a
 c
 d
 i

 B4.1. Estratexias de produción:

 Planificación:
 Mobilización

e coordinación das
propias competencias xerais e
comunicativas co fin de realizar
eficazmente a tarefa (repasar o
que se sabe sobre o tema, o que
se pode ou se quere dicir, etc.)

 Localización

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

 B4.1.

Aplicar  PLB4.1.
Utiliza
estratexias
estratexias
que
adecuadas
para
faciliten o proceso
elaborar
textos
de escritura: segue
escritos breves e
modelos de textos
de
estrutura
de características
simple,
por
similares, planifica
exemplo copiando
o texto, elabora un
formatos, fórmulas
borrador, corrixe
e
modelos
tanto a ortografía
convencionais
como a orde das
propios de cada
ideas
e
das
palabras, etc.
tipo
de
texto,

 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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Contidos
dunha gramática,
sobre o tema, etc.).

Criterios de avaliación
información

Estándares de
aprendizaxe

identificando
as  PLB4.2.
Escribe
ideas pertinentes e
textos moi breves
necesarias,
ou
en
formato
 Execución:
pondo una idea
convencional con
principal en cada
 Elaboración dun borrador.
información
parágrafo.
sinxela e relevante
 Estruturación do contido do texto.  B4.2. Escribir en
sobre feitos moi
 Organización do texto en
papel
ou
en
coñecidos
e
parágrafos abordando en cada
soporte electrónico
habituais
no
un
unha
idea
principal,
textos
breves,
ámbito educativo,
conformando entre todos o seu
sinxelos
e
de
describindo
de
significado ou a idea global.
estrutura
clara
xeito
sinxelo
sobre
temas
situacións,
 Expresión da mensaxe con
cotiáns
ou
de
persoas, obxectos
claridade
axustándose
aos
e lugares.
interese persoal,
modelos e ás fórmulas de cada
nun
rexistro
tipo de texto.
estándar
ou
informal, utilizando  PLB4.3. Completa un
 Reaxuste da tarefa (emprender
adecuadamente
unha versión máis modesta) ou
cuestionario
os
recursos
da mensaxe (facer concesións no
sinxelo
con
básicos
de
que realmente lle gustaría
información
cohesión e de
expresar),
tras
valorar
as
persoal e relativa
coherencia, e as
dificultades
e
os
recursos
aos seus datos,
convencións
lingüísticos
e
temáticos
aos seus intereses
ortográficas
dispoñibles.
ou
ás
súas
básicas, os signos
afeccións.
 Recurso aos coñecementos
de
puntuación
previos
(utilizar
linguaxe
máis comúns, cun

Grao Mínimo Competencias
clave
- Conségueo.
- Non o
consegue
totalmente.
- Conségueo
con
dificultade.
- Non o
consegue

 CCL

- Conségueo.
- Non o
consegue
totalmente.
- Conségueo
con
dificultade.
- Non o
consegue

 CCL

 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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Contidos
"prefabricada", etc.).

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao Mínimo Competencias
clave

control
razoable  PLB4.4.
Escribe - Conségueo.
de expresións e
notas, anuncios e - Non o
 Revisión:
estruturas sinxelas
mensaxes breves consegue
e un léxico de uso
 Identificación de problemas,
en
soporte totalmente.
frecuente para a
erros e repeticións.
impreso e dixital, - Conségueo
súa idade e o seu
en situacións de con
 Atención
ás
convencións
nivel escolar; así
comunicación
dificultade.
ortográficas e aos signos de
como
as
reais
ou
puntuación.
- Non o
convencións
simuladas,
ortográficas máis
 Presentación coidada do texto
relacionados con consegue
habituais
na
(marxes, limpeza, tamaño da
actividades
e
redacción
de
letra, etc.).
situacións da vida
textos en soporte
cotiá e do seu
 Reescritura definitiva.
electrónico.
interese persoal,
 B4.2. Características textuais:
 B4.3. Describir de
ou sobre temas de
forma moi sinxela
actualidade
de
 Uso de recursos básicos para
lugares, obxectos
especial relevancia
elaborar textos con coherencia e
e persoas, e narrar
e
facilmente
cohesión propios do seu nivel
de xeito lineal
comprensibles
escolar.
feitos
e
para a súa idade,
experiencias
respectando
as
sinxelas, así como
convencións e as
expor información
normas
de
básica
e
cortesía,
tamén
previamente
cando se utilizan
as redes sociais.
preparada

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

61

Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

relacionada
con  PLB4.5.
Escribe
temas cotiáns ou
correspondencia
con materias do
persoal na que se
currículo.
establece
e
 B4.4.
Cubrir
mantén o contacto
documentos
social,
se
básicos nos que
intercambia
se
solicite
información sobre
información
si mesmo/a e a
persoal relativa a
súa
vila
(por
actividades
exemplo),
se
diarias, intereses
describen
en
(deportes, música,
termos
sinxelos
etc.), gustos, etc.
sucesos
importantes
e
 B4.5.
Escribir
experiencias
mensaxes sinxelas
persoais
(por
en
diferentes
exemplo,
unhas
soportes
con
vacacións), se dan
información,
instrucións
instrucións
e
sinxelas, se fan e
indicacións
moi
aceptan
básicas
ofrecementos
e
relacionadas con
suxestións
(por
actividades cotiás
exemplo,
e de inmediata
cancelación,
necesidade.
confirmación
ou
 B4.6.
Escribir
modificación
correspondencia
dunha
invitación
breve e sinxela en
ou
duns
plans) e
papel ou soporte
se
expresan
dixital, na que se
opinións de xeito
dea
información
sinxelo.

Grao Mínimo Competencias
clave
- Conségueo.
- Non o
consegue
totalmente.
- Conségueo
con
dificultade.
- Non o
consegue

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

persoal básica e  PLB4.6. Fai unha
se
expresen
presentación
gustos,
coidada dos textos
sentimentos
e
escritos,
en
opinións.
soporte impreso e
 B4.7. Presentar os
dixital, utilizando
textos escritos de
correctamente as
maneira coidada
convencións
(con atención a
ortográficas e os
marxes,
signos
de
puntuación.
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.

Grao Mínimo Competencias
clave
- Conségueo.
- Non o
consegue
totalmente.
- Conségueo
con
dificultade.
- Non o
consegue

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO
Obxectivos
 a
 c
 d
 i
 o

Contidos
 B5.1.

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao Mínimo Competencias
clave

Patróns sonoros, acentuais,  B5.1. Pronunciar e  PLEB5.1. Utiliza a - Conségueo.
rítmicos e de entoación.
entoar de xeito
lingua estranxeira - Non o
claro e intelixible,
na maioría das consegue
 Sons e fonemas vocálicos.
aínda
que
se
súas intervencións totalmente.
cometan erros de
nas actividades de - Conségueo
 Sons e fonemas consonánticos e
pronuncia
polos
aula,
e
na con
as súas agrupacións.
que as persoas
participación
en dificultade.
 Procesos fonolóxicos básicos.
interlocutoras
simulacións
con
teñan que solicitar
diversos
fins - Non o
 Acento dos elementos léxicos
consegue
repeticións.
comunicativos,
illados, e no sintagma e na oración.
facéndose
Aplicar
á
 B5.2. Patróns gráficos e convencións  B5.2,
comprender,
comprensión e á
ortográficas.
producindo
con
produción
de
 Uso das normas básicas de
suficiencia
textos escritos as
ortografía da palabra.
discriminativa
normas
trazos
fonéticos
ortográficas
 Utilización adecuada da ortografía
significativos que
básicas
da
palabra
da oración: coma, punto e coma,
distinguen
e da oración.
puntos suspensivos, parénteses e
fonemas
 B5.3. Incorporar á
comiñas.
(nasalización,
produción
do
texto
 B5.3. Aspectos socioculturais e
sonorización, etc.),
oral e escrito os
sociolingüísticos.
e recoñecendo e
coñecementos
producindo
 Recoñecemento e uso de
socioculturais
e
comprensiblement
convencións sociais básicas, de
sociolingüísticos
e patróns básicos
normas de cortesía e de rexistros
adquiridos
de ritmo, entoación
informais e estándar, así como da
relativos
a
e acentuación de
linguaxe non verbal máis habitual.
estruturas sociais,
palabras e frases.
relacións
 Achegamento a algúns aspectos
interpersoais,

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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Obxectivos

Contidos
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.

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

patróns
de  PLEB5.2.
Escribe
actuación,
cun
dominio
comportamento e
ortográfico
convencións
suficiente
para
sociais,
facer comprensible
respectando
as
os textos, sen
normas
de
cometer erros moi
cortesía
máis
básicos sobre as
importantes
nos
regularidades
contextos
ortográficas máis
respectivos.
relevantes.
 Identificación dalgunhas similitudes  B5.4. Na propia
lingua, identificar  PLEB5.3. Utiliza as
e diferenzas básicas nos costumes
convencións
diferenzas
e
cotiáns e no uso das formas
básicas propias da
semellanzas nos
básicas de relación social entre os
lingua estranxeira
aspectos
culturais
países onde se fala a lingua
no
visibles dos países
estranxeira e o noso.
desenvolvemento
onde se fala a
 Actitude receptiva e respectuosa
do
proceso
lingua estranxeira
cara ás persoas, os países e as
comunicativo
e
da
propia
comunidades lingüísticas que falan
(saúdos,
rutinas
cultura, e coas
outra lingua e teñen unha cultura
para iniciar ou
diversas culturas
diferente á propia.
manter a quenda
do
resto
do
de
palabra,
alumnado, de ser
 B5.4. Plurilingüismo.
fórmulas
orais
o caso, amosando
 Recoñecemento da realidade
breves
para
curiosidade
e
plurilingüe do propio contorno.
manter a atención,
respecto perante
etc.)
 Recurso
aos
coñecementos

Grao Mínimo Competencias
clave
- Conségueo.
- Non o
consegue
totalmente.
- Conségueo
con
dificultade.
- Non o
consegue

 CCL

- Conségueo.
- Non o
consegue
totalmente.
- Conségueo
con
dificultade.
- Non o
consegue

 CCL

 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao Mínimo Competencias
clave

as diferenzas.
sintáctico-discursivos da propia
 PLEB5.4. Na propia - Conségueo.
lingua para mellorar a aprendizaxe,  B5.5.
Utilizar
as
lingua,
identifica - Non o
e da lingua estranxeira, para lograr
experiencias e os
aspectos
consegue
unha competencia comunicativa
coñecementos
socioculturais
totalmente.
integrada.
adquiridos
en
básicos e visibles - Conségueo
todas as linguas
dos países nos con
 Participación en proxectos nos que
que coñece para
que se fala a dificultade.
se utilizan varias linguas e
establecer
lingua estranxeira,
relacionados
cos
elementos
- Non o
similitudes
e
analizándoos
transversais, evitando estereotipos
consegue
diferenzas
coa
comparativamente
lingüísticos
ou
culturais,
e
nova
lingua
e
coas
diversas
valorando
positivamente
as
desenvolver unha
culturas, de ser o
competencias que posúe como
competencia
caso, do resto do
persoa plurilingüe.
comunicativa
alumnado,
e
 B5.5. Funcións comunicativas.
plurilingüe;
evitando
apreciar a riqueza
estereotipos
e
 Iniciación e mantemento de
persoal e social
valoracións
relacións
persoais
e
sociais
etnocéntricas.
que
proporciona
básicas.
ser unha persoa
 Descrición de calidades físicas e
5.
Nas - Conségueo.
plurilingüe,
e  PLB5
abstractas básicas de persoas,
actividades
de - Non o
valorar as linguas
obxectos, lugares e actividades.
aula utiliza, para a consegue
como medio para
comprensión e a totalmente.
comunicarse
e
 Narración de acontecementos
elaboración
de - Conségueo
relacionarse con
pasados puntuais e habituais,
textos,
o con
compañeiros
e
descrición de estados e situacións
coñecemento
compañeiras
presentes, e expresión básica de
dificultade.
adquirido noutras
doutros
países,
sucesos futuros.
linguas
sobre - Non o
como recurso de
consegue
 Petición e ofrecemento de
elementos
acceso
á
información, indicacións, expresión
morfolóxicos,
información
e
sinxela de opinións e consellos,
sintácticos
e
como instrumento
advertencias e avisos.
discursivos,
así
de
como os procesos
enriquecemento
 Expresión do coñecemento, a
de realización das
persoal,
ao
certeza e a dúbida.
actividades
coñecer culturas e
 Expresión da vontade, a intención,
lingüísticas
de
maneiras de vivir
a decisión, a promesa, a orde, a
comprensión
e
diferentes.
autorización e a prohibición.
produción.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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Obxectivos

Contidos

 Expresión

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

do
interese,
a  B5.6. Levar a cabo  PLB5.6. Comunica
as
funcións
con
eficacia,
aprobación, o aprecio, a simpatía, a
demandadas
polo
comprendendo e
satisfacción, a esperanza, a
propósito
utilizando
confianza e a sorpresa, así como
comunicativo,
adecuadamente
os seus contrarios.
utilizando,
con
as
estruturas
 Formulación de suxestións e
suficiente dominio
morfosintácticas
desexos, e expresión básica de
para o seu nivel
básicas
para
condicións e hipóteses.
escolar,
os
realizar
as
expoñentes máis
funcións
 Establecemento e mantemento
comúns e básicos
comunicativas
básicos da comunicación e a
desas funcións e
propias do seu
organización
elemental
do
os
patróns
nivel, e estratexias
discurso.
discursivos
de comunicación e
 B5.6. Léxico oral e escrito básico de
igualmente
de redundancia do
uso común relativo a identificación
básicos de uso
significado (imaxes
persoal elemental; vivenda, fogar e
máis frecuente.
e
elementos
contexto; actividades da vida
 B5.7. Comprender e
paralingüísticos,
diaria; familia e amizades; tempo
utilizar rutinas e o
cuasilingüísticos
libre, lecer e deporte; vacacións;
léxico propio do
básicos
e
saúde
e
coidados
físicos;
partextuais).
nivel
en
situacións
educación e estudo; compras,
comunicativas
alimentación
e
restauración;
sinxelas reais ou  PLEB5.7. Coñece e
transporte; lingua e comunicación;
simuladas.
utiliza
un
ambiente, clima e ámbito natural; e
vocabulario
oral
e
tecnoloxías da información e da  B5.8. Participar en
escrito básico e
proxectos
comunicación.
suficiente
para
(elaboración
de
 Expresións fixas e enunciados
comprender
e
materiais
fraseolóxicos máis habituais,
elaborar
textos
multimedia,
sinxelos
propios
folletos,
carteis,
 Saúdos, despedidas, preguntas por
do
seu
nivel
recensión
de
libros
preferencias e expresión de
educativo.
e
películas,
etc.)
opinións
nos que se utilicen

Grao Mínimo Competencias
clave
- Conségueo.
- Non o
consegue
totalmente.
- Conségueo
con
dificultade.
- Non o
consegue

 CCL

- Conségueo.
- Non o
consegue
totalmente.
- Conségueo
con
dificultade.
- Non o
consegue

 CCL

 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

67

Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO
Obxectivos

Contidos

 Léxico

Criterios de avaliación

sobre temas relacionados
con contidos sinxelos doutras áreas
do currículo.
 B5.7.
Estruturas
sintácticodiscursivas propias de cada
idioma.

Estándares de
aprendizaxe

Grao Mínimo Competencias
clave

varias
linguas,  PLEB5.8. Participa - Conségueo.
tanto curriculares
en
proxectos - Non o
como
outras
(elaboración
de consegue
presentes
no
materiais
totalmente.
centro
docente,
multimedia,
- Conségueo
relacionados cos
folletos,
carteis, con
elementos
recensión de libros dificultade.
transversais,
e películas, obras
evitando
de teatro, etc.) nos - Non o
estereotipos
que se utilizan consegue
lingüísticos
ou
varias linguas e
culturais.
relacionados cos
elementos
transversais, evita
estereotipos
lingüísticos
ou
culturais, e valora
as competencias
que posúe como
persoa plurilingüe.

 CCL
 CD
 CAA
 CCEC
 CD

2ºESO PMAR
Os contidos dos que serán avaliados os alumnos de 2º ESO PMAR serán os mínimos recollidos nas táboas da programación de 2º ESO. Os procedementos e criterios de avaliación
serán os mesmos.

3ºESO
Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. Comprensión de textos orais
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Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.
Obxectivos
 a
 c
 d
 i

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

 B1.1.

de  B1.1. Coñecer e saber  PLEB1.1. Distingue, co  CCL
aplicar as estratexias máis
apoio da imaxe, as ideas  CAA
para
a
principais e información  CSC
– Mobilización de información adecuadas
comprensión do sentido
relevante en presentacións
previa sobre o tipo de tarefa
xeral,
a
información
sobre temas educativos,  CCEC
e o tema.
esencial, os puntos e as
ocupacionais ou do seu  CD
– Identificación do tipo textual, ideas principais, ou os interese (por exemplo,
adaptando a comprensión a
detalles
relevantes
do
sobre un tema curricular ou
el.
texto.
unha charla para organizar
o traballo en equipo).
Identificar
– Distinción de tipos de  B1.2.
información
xeral
e
comprensión (sentido xeral,
específica relevante de  PLEB1.2. Capta os puntos  CCL
información esencial, puntos
principais e os detalles  CAA
textos sinxelos emitidos
principais
e
detalles
salientables de indicacións,  CSC
cara
a
cara
ou
por
medios
relevantes).
anuncios,
mensaxes
e
audiovisuais sobre temas
– Formulación de hipóteses concretos e coñecidos comunicados breves e  CCEC
sobre contido e contexto.
articulados de xeito lento e
(información básica sobre
claro (por exemplo, cambio
algunha
materia
do
– Inferencia e formulación de
de porta de embarque nun
currículo, temas do seu
hipóteses sobre significados
aeroporto,
información
interese ou ocupacionais
a partir da comprensión de
sobre
actividades
nun
propios
da
súa
idade
e
do
elementos
significativos,
campamento de verán ou
seu
nivel
escolar),
lingüísticos
e
no contestador automático
pronunciadas con lentitude
paralingüísticos.
dun cine), sempre que as
e claridade.
– Reformulación de hipóteses
condicións acústicas sexan
Comprender
os
a partir da comprensión de  B1.3.
boas e o son non estea
puntos
principais
e
novos elementos.
distorsionado.
información específica en
– Adaptación da escoita á súa mensaxes e anuncios
Entende
o  CCL
finalidade
(global
e/ou
públicos breves, claros e  PLEB1.3.
esencial
do
que
se
lle
di
en
 CAA
específica).
sinxelos, que conteñan
transaccións
e
xestións
– Inferencia do significado instrucións, indicacións ou cotiás e estruturadas (por  CSC
outra información, sempre
probable das palabras ou
exemplo, en hoteis, tendas,  CCEC
que
as
condicións
frases que descoñece.
albergues, restaurantes, e
acústicas sexan boas e o
 B1.2.
Tolerancia
da
centros de lecer, de estudos
son
non
estea
comprensión parcial ou vaga
ou de traballo).
Estratexias
comprensión:
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

nunha situación comunicativa.
distorsionado.
 PLEB1.4.
Identifica
o 
 B1.3. Perseveranza no logro da  B1.4.
Identificar
a
sentido xeral e os puntos 
comprensión oral, reescoitando
información esencial, os
principais dunha conversa 
o texto gravado ou solicitando
puntos principais e os
formal ou informal entre
repetición ou reformulacións do
detalles máis relevantes en
dúas ou máis persoas 
dito.
textos orais breves ou de
interlocutoras que ten lugar
lonxitude
media,
na súa presenza, cando o
claramente estruturados, e
tema lle resulte coñecido e
transmitidos de viva voz ou
o discurso está articulado
por medios técnicos e
con claridade, a velocidade
articulados
a
unha
media e nunha variedade
estándar da lingua.
velocidade media, nun
rexistro formal, informal ou
Comprende, 
neutro, e que versen sobre  PLEB1.5.
nunha conversa informal na 
asuntos
cotiáns
en
que participa, descricións, 
situacións habituais ou
narracións, puntos de vista
sobre temas xerais ou do

e opinións sobre asuntos
propio campo de interese
prácticos da vida diaria e
nos
ámbitos
persoal,
sobre
temas
do
seu
público,
educativo
e
interese, cando se lle fala
ocupacional, sempre que
con claridade, amodo e
as condicións acústicas
directamente, e se a persoa
non
distorsionen
a
interlocutora está disposta a
mensaxe e que se poida
repetir ou reformular o dito.

Competencias
clave
CCL
CAA
CSC
CCEC

CCL
CAA
CSC
CCEC

70
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

volver escoitar o dito.
 PLEB1.6.
Comprende, 
 B1.5.
Comprender
o
nunha conversa formal ou 
sentido
xeral
e
a
entrevista (por exemplo, en 
información específica de
centros de estudos ou de
conversas
claras
e
traballo) na que participa, o 
pausadas que teñen lugar
que se lle pregunta sobre
na súa presenza, nas que
asuntos
persoais,
se describan, narren ou se
educativos, ocupacionais ou
dean opinións sobre temas
do seu interese, así como
habituais para a súa idade
comentarios
sinxelos
e
e o seu nivel escolar,
predicibles relacionados con
sempre que poida pedir
estes, sempre que poida
información.
pedir que se lle repita,
aclare ou elabore algo do
 B1.6.
Comprender
que se lle dixo.
preguntas, solicitude de
informacións e cambios
Identifica
a 
moi evidentes de tema en  PLEB1.7.
información esencial de 
situacións
comunicativas
programas de televisión 
cara a cara en que se lle
sobre asuntos cotiáns ou do
pregunte sobre asuntos
seu interese articulados 
básicos
e
coñecidos
amodo e con claridade (por 
persoais,
educativos,
exemplo,
noticias,
ocupacionais ou do seu
documentais
ou
interese, sempre que poida
entrevistas),
cando
as
pedir que se lle repita,
imaxes
axudan
á
aclare ou elabore algo do
comprensión.
que se lle dixo.
 B1.7.
Comprender
o
sentido
xeral
e
a
información
específica
sinxela de programas de
televisión,
tales
como
boletíns meteorolóxicos ou
informativos, cando os
comentarios conten cun
apoio de imaxes moi
redundantes.

Competencias
clave
CCL
CAA
CSC
CCEC

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

Bloque 2. Produción de textos orais

71

Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.
Obxectivos
 a
 c
 d
 i

Contidos

Criterios de avaliación

 B2.1. Estratexias de produción:  B2.1.

Estándares de aprendizaxe

Coñecer e saber  PLEB2.1. Nas actividades
aplicar as estratexias máis
de aula, a maioría das
– Planificación:
adecuadas para producir
veces interactúa ou intervén
– Identificación do contexto, textos orais monolóxicos ou na lingua estranxeira e
o
destinatario
e
a
dialóxicos breves e de
persevera no seu uso cunha
finalidade da produción ou
estrutura simple e clara,
actitude positiva, aínda que
da interacción.
utilizando, entre outros,
cometa erros e teña que
procedementos
como
a
pedir axuda ou aclaracións,
– Adecuación do texto ao
adaptación
da
mensaxe
a
manifestando interese e
destinatario, ao contexto e
patróns da primeira lingua
respecto polas achegas dos
á canle, aplicando o
ou
outras,
ou
o
uso
de
seus compañeiros e das
rexistro e a estrutura de
súas compañeiras.
elementos
léxicos
discurso adecuados a cada
aproximados,
se
non
se
caso, e escollendo os
dispón
doutros
máis  PLEB2.2. Interactúa para
expoñentes
lingüísticos
precisos.
obter ou ofrecer bens e
necesarios para lograr a
servizos
relativos
a

B2.
2.
Manexar
frases
intención comunicativa.
necesidades inmediatas e
curtas, grupos de palabras
– Execución:
cotiás, sempre que se fale
e
fórmulas
para
– Concepción da mensaxe desenvolverse de xeito amodo e con estruturas moi
sinxelas e habituais, e
suficiente e comprensible
con claridade, distinguindo
reacciona adecuadamente
en
breves
intercambios
en
a súa idea ou ideas
sempre que poida solicitar,
situacións
habituais
e
principais,
e
a
súa
mediante
preguntas
cotiás,
interrompendo
en
estrutura básica.
sinxelas e directas, a
ocasións o discurso para
– Activación
dos
colaboración da persoa
procurar
expresións,
coñecementos
previos
interlocutora para entender
articular palabras menos
sobre
modelos
e
e facerse entender.

Competencias
clave
 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

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.

frecuentes e reparar a  PLEB2.3. Fai presentacións  CCL
comunicación en situacións
breves e ensaiadas, ben  CAA
menos comúns.
estruturadas e con apoio  CSC
B2.3. Interactuar de xeito
visual
(por
exemplo,
sinxelo en intercambios
transparencias
de  CCEC
claramente
estruturados,
PowerPoint),
que
lle  CD
utilizando
fórmulas
ou
permitan
ilustralas
con
xestos simples para tomar
imaxes e seguir un guión
ou ceder a quenda de
sobre aspectos concretos
palabra, aínda que se
de temas do seu interese ou
dependa en grande medida
relacionados
cos
seus
da actuación da persoa
estudos
ou
a
súa
interlocutora.
ocupación, e responde a
– Reaxuste
da
tarefa
preguntas breves e sinxelas
 B2.4.
Participar
en
(emprender unha versión
de oíntes sobre o contido
conversas nas que se
máis modesta dela) ou da
destas.
establece contacto social,
mensaxe (facer concesións
intercámbiase información
no que realmente lle
Desenvólvese  CCL
sobre temas sinxelos e  PLEB2.4.
gustaría expresar), tras
correctamente en xestións e  CAA
habituais, onde se fan
valorar as dificultades e os
transaccións cotiás, como  CSC
ofrecementos
ou
recursos
lingüísticos
son
as
viaxes,
o
suxestións,
se
dan
 CCEC
dispoñibles.
aloxamento, o transporte,
instrucións, e se expresan
as compras e o lecer,
– Apoio e aproveitamento sentimentos,
opinións,
seguindo
normas
de
máximo dos coñecementos
acordo
e
desacordo,
cortesía
básicas
(saúdo
e
previos.
sempre que de cando en
tratamento).
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Contidos

– Compensación

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

vez lle repitan ou lle volvan  PLEB2.5.
Participa
en
das
a formular o que din.
conversas informais cara a
carencias
lingüísticas
Participar
en
cara ou por teléfono, ou por
mediante procedementos  B2.5.
conversas básicas sobre
outros medios técnicos, nas
lingüísticos
e
temas predicibles e con
que establece contacto
paralingüísticos.
propósitos comunicativos
social,
intercambia
–
Ling
propios da súa idade
información
e
expresa
üísticos:
(invitar,
ofrecer
axuda,
opinións e puntos de vista,
– Modificación
de
propor, reaccionar perante
fai
invitacións
e
palabras de significado
invitacións e propostas), e
ofrecementos, pide e ofrece
parecido.
expresar sentimentos e
cousas,
pide
e
dá
opinións de forma básica.
indicacións ou instrucións,
– Definición ou paráfrase
ou discute os pasos que hai
dun
termo
ou  B2.6. Participar de forma
que seguir para realizar
sinxela
nunha
entrevista
expresión.
unha actividade conxunta.
persoal
na
que
dá

Competencias
clave
 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

– Petición

de axuda ou
clarificación.

–

Par
alingüísticos:

– Sinalación

de
obxectos,
uso
de
deícticos
ou
realización de accións
que
aclaran
o
significado.

– Usar

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

– Usar

os elementos
prosódicos
(pausas,
ritmo e entoación)
como substitutos dos
marcadores
discursivos
para
indicarlle á persoa
destinataria ou oínte
as partes do discurso
que
deben
ser
cointerpretadas.
 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 da quenda de
palabra
con
indicadores
básicos e máis habituais de
que se quere falar, e de
recoñecemento do desexo de
falar das demais persoas.
 B2.4. Actitude de respecto cara
a si mesmo/a e cara ás demais
persoas para comprender e
facerse comprender.

Estándares de aprendizaxe

información, reacciona ante  PLEB2.6. Toma parte nunha
comentarios ou expresa
conversa formal, nunha
ideas
sobre
cuestións
reunión ou nunha entrevista
habituais,
sempre
que
de carácter educativo ou
poida pedir de cando en
ocupacional (por exemplo,
vez que lle aclaren ou
para realizar un curso de
repitan o dito.
verán ou integrarse nun
grupo de voluntariado),
intercambiando información
suficiente, expresando as
súas ideas sobre temas
habituais, dando a súa
opinión sobre problemas
prácticos cando se lle
pregunta directamente, e
reaccionando de forma
sinxela ante comentarios,
sempre que poida pedir que
se lle repitan os puntos
clave se o necesita.

Competencias
clave
 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
 a
 c
 d
 e
 i

 B3.1.

de  B3.1. Coñecer e saber  PLEB3.1. Identifica, con  CCL
aplicar as estratexias máis
axuda da imaxe, instrucións  CAA
(identificación
de funcionamento e manexo  CSC
– Mobilización de información adecuadas
do tema dun texto coa
de aparellos electrónicos ou
previa sobre o tipo de tarefa
axuda
de
elementos
de máquinas, así como  CCEC
e tema.
textuais e non textuais, uso
instrucións
para
a  CD
– Identificación do tipo de dos coñecementos previos realización de actividades e
lectura demandado pola
sobre o tema, inferencia de
normas de seguridade (por
tarefa (en superficie ou
significados polo contexto,
exemplo,
nun
centro
oceánica, selectiva, intensiva
por
comparación
de
docente, un lugar público ou
ou extensiva)
unha zona de lecer).
palabras
ou
frases
similares
nas
linguas
que
– Identificación do tipo textual
Entende
os  CCL
xa coñece, etc.), para a  PLEB3.2.
(narrativo,
descritivo,
puntos
principais
de
comprensión
do
sentido
 CAA
argumentativo e explicativo),
anuncios
e
material  CSC
xeral,
a
información
adaptando a comprensión a
publicitario de revistas ou
esencial, os puntos e as
el.
 CCEC
de internet formulados de
ideas principais, ou os
– Distinción de tipos de detalles relevantes do xeito simple e claro, e  CD
comprensión necesarios para
texto.
relacionados con asuntos
a realización da tarefa  B3.2.
do seu interese, nos
Comprender,
en
(sentido xeral, información
ámbitos persoal, educativo
notas persoais e anuncios
esencial e puntos principais).
e ocupacional.
públicos, mensaxes breves
– Formulación de hipóteses que conteñan información,
instrucións e indicacións  PLEB3.3. Capta as ideas  CCL
sobre o contido e o contexto.
principais
de
textos  CAA
relacionadas con
– Inferencia e formulación de básicas
xornalísticos breves en  CSC
actividades e situacións da
hipóteses sobre significados
calquera soporte, se os
vida cotiá.
a partir da comprensión de
números, os nomes, as  CCEC
Identificar
a
elementos
significativos,  B3.3.
ilustracións e os títulos  CD
información esencial, os
lingüísticos e paratextuais.
portan gran parte da
puntos máis relevantes e
mensaxe.
Estratexias
comprensión:
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Obxectivos

Contidos

– 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

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

detalles importantes en  PLEB3.4.
Entende  CCL
textos, tanto en formato
información
específica  CAA
impreso como en soporte
esencial en páxinas web e  CSC
dixital, breves e ben
outros
materiais
de
estruturados, escritos nun
referencia,
ou
consulta  CCEC
rexistro formal, informal ou
claramente
estruturados  CD
neutro, que traten de
sobre temas relativos a
asuntos cotiáns, de temas
materias
educativas,
de interese ou salientables
asuntos ocupacionais ou do
para os propios estudos e
seu interese (por exemplo,
as ocupacións, e que
sobre un tema curricular, un
conteñan
estruturas
programa informático, unha
sinxelas e un léxico básico
cidade, un deporte ou o
de uso común e habitual.
ambiente), sempre que
 B3.4.
Comprender
poida reler as seccións
difíciles.
correspondencia
persoal
breve e sinxela na que se
Comprende  CCL
describen
persoas,  PLEB3.5.
correspondencia persoal en  CAA
obxectos e lugares, se
calquera formato na que se  CSC
narran
acontecementos
fala de si mesmo/a, se
sinxelos e se expresan
 CCEC
describen
persoas,
sentimentos, desexos e
obxectos e lugares, se  CD
opinións
sobre
temas
narran
acontecementos
xerais, coñecidos ou do
pasados,
presentes
e
seu interese.
futuros,
reais
ou
 B3.5.
Comprender
imaxinarios, e se expresan
correspondencia
formal
sentimentos, desexos e
breve
sobre
cuestións
opinións
sobre
temas
prácticas relativas aos seus
xerais,
coñecidos
ou
do
seu
intereses
nos
ámbitos
interese.
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

propios da súa idade e do  PLEB3.6.
Entende
o
seu nivel escolar.
esencial
de
 B3.6.
Ler
con
certa
correspondencia formal na
autonomía
textos
que se informa sobre
adaptados
de
certa
asuntos do seu interese no
lonxitude adecuados á
contexto persoal, educativo
idade, aos intereses e ao
ou
ocupacional
(por
nivel escolar, seguindo a
exemplo, sobre un curso de
liña argumental, o carácter
idiomas ou unha compra
por internet).
básico dos personaxes e
as súas relacións.
 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.

Competencias
clave
 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

Bloque 4. Produción de textos orais: expresión e interacción
 a
 c
 d
 i

 B4.1. Estratexias de produción:  B4.1. Escribir en papel ou  PLEB4.1.

– 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.).

en
soporte
electrónico
textos breves, sinxelos e de
estrutura clara sobre temas
cotiáns ou de interese
persoal,
nun
rexistro
formal, neutro ou informal,
utilizando adecuadamente
os recursos básicos de
cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os
signos de puntuación máis

Escribe
correspondencia
formal
básica e breve, dirixida a
institucións públicas ou
privadas
ou
entidades
comerciais, solicitando ou
dando
a
información
requirida de xeito sinxelo e
observando as convencións
formais e normas de
cortesía básicas deste tipo
de textos.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
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Obxectivos

Contidos

– Localización

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

comúns,
cun
control  PLEB4.2. Escribe informes  CCL
uso
razoable
de
expresións
e
moi breves en formato  CAA
adecuado de recursos
estruturas sinxelas e un
convencional
con  CSC
lingüísticos ou temáticos
léxico de uso frecuente.
información
sinxela
e
(uso dun dicionario ou
relevante
sobre
feitos  CCEC
dunha
gramática,  B4.2. Coñecer e aplicar
estratexias adecuadas para
habituais e os motivos de
obtención de axuda, etc.).
elaborar textos escritos
certas accións, nos ámbitos
– Execución:
breves e de estrutura
educativo e ocupacional,
– Elaboración dun borrador.
simple
(por
exemplo,
describindo de xeito sinxelo
formatos,
situacións,
persoas,
– Estruturación do contido do copiando
fórmulas
e
modelos
obxectos e lugares, e
texto.
convencionais propios de
sinalando
os
principais
– Organización do texto en cada tipo de texto).
acontecementos de forma
parágrafos abordando en  B4.3.
esquemática.
Empregar
para
cada
un
unha
idea
comunicarse mecanismos
principal,
conformando
Completa
un  CCL
sinxelos
de
cohesión  PLEB4.3.
entre
todos
o
seu
cuestionario sinxelo con  CAA
textual
axustados
ao
significado ou a idea
información
persoal
e  CSC
contexto e á intención
global.
relativa á súa formación, á
comunicativa
(repetición
súa ocupación, aos seus  CCEC
elipse,
deíxe
– Expresión da mensaxe con léxica,
intereses ou ás súas  CD
persoal,
espacial
e
claridade axustándose aos
afeccións (por exemplo,
temporal, xustaposición, e
modelos e ás fórmulas de
para subscribirse a unha
conectores
e
marcadores
cada tipo de texto.
publicación
dixital,
discursivos frecuentes).
– Reaxuste
da
tarefa
matricularse
nun
taller,
ou
 B4.4. Escribir, en soporte
(emprender unha versión
asociarse
a
un
club
impreso ou nas redes
máis modesta) ou da
deportivo).
sociais, textos sinxelos e
mensaxe (facer concesións
breves
(notas,
cartas
no que realmente lle
persoais,
postais,  PLEB4.4. Escribe notas e  CCL
gustaría expresar), tras
mensaxes
(mensaxes  CAA
felicitacións,
etc.),
que
valorar as dificultades e os
instantáneas,
chats,
etc.)  CSC
conteñan
información
recursos dispoñibles.
onde
se
fan
breves
persoal ou relativa á vida
comentarios ou se dan  CCEC
– Apoio e aproveitamento cotiá,
de
primeira
instrucións e indicacións  CD
máximo dos coñecementos
necesidade ou do seu
relacionadas
con
previos (utilizar linguaxe
interese,
a
partir
de
actividades
e
situacións
da
"prefabricada", etc.).
modelos previos, usando
vida cotiá e do seu interese.
e
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

– Revisión:
– Identificación

as fórmulas básicas de  PLEB4.5. Escribe notas,
saúdo e despedida propias
anuncios
e
mensaxes
de
do
soporte
utilizado,
breves nas redes sociais
problemas,
erros
e
adaptando a presentación
relacionados
con
repeticións.
ao tipo de texto e usando
actividades e situacións da
– Atención ás convencións frases e oracións ben vida cotiá, do seu interese
estruturadas e cunha orde
ortográficas e aos signos
persoal ou sobre temas de
lóxica.
de puntuación.
actualidade, respectando as
 B4.5. Presentar os textos
e as normas
– Presentación coidada do escritos de xeito coidado convencións
de cortesía.
texto (marxes, limpeza,
(con atención a marxes,
tamaño da letra, etc.).
Escribe
riscaduras, liñas dereitas,  PLEB4.6.
– Reescritura definitiva.
correspondencia persoal na
letra
clara,
letras
que se establece e mantén
maiúsculas e minúsculas
 B4.2. Características textuais.
o contacto social (por
cando
corresponda,
Uso de recursos básicos para
exemplo, con amigos/as
separación de palabras ao
elaborar textos con coherencia,
noutros
países),
se
final de liña, etc.), en
cohesión e adecuación, propios
intercambia información, se
soporte impreso e dixital,
do seu nivel escolar.
describen
en
termos
adecuados ao propósito
sinxelos
sucesos
comunicativo e valorando a
importantes e experiencias
importancia
da
persoais (por exemplo, a
presentación
nas
comunicacións escritas.
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.
 PLEB4.7.

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

Competencias
clave
 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural
 a
 c
 d
 i
 o

 B5.1.

Patróns
sonoros,  B5.1. Pronunciar e entoar  PLEB5.1. Desenvólvese na  CCL
acentuais, rítmicos e de
de xeito claro e intelixible,
maioría das actividades de  CAA
entoación:
aínda que resulte evidente
aula facendo un esforzo por  CSC
o acento estranxeiro ou se
utilizar a lingua estranxeira,
– Sons e fonemas vocálicos.
cometan
erros
de
cunha pronunciación clara,  CCEC
– Sons
e
fonemas
pronunciación, sempre que
aceptable e comprensible
consonánticos e as súas
non
interrompan
a
dos esquemas fónicos e
agrupacións.
comunicación, polos que as
fonolóxicos básicos, aínda
persoas
interlocutoras
que
teña
que
repetir
– Procesos
fonolóxicos
teñan
que
solicitar
algunha vez por solicitude
básicos.
repeticións de cando en
das persoas interlocutoras,
– Acento dos elementos vez.
e pide axuda e aclaracións
léxicos illados, e no sintagma  B5.2. Valorar as linguas
aos compañeiros e ás
e na oración.
compañeiras cando non
como
medio
para
progresa a comunicación.
 B5.2.
Patróns gráficos e
comunicarse e relacionarse
convencións ortográficas:
con
compañeiros
e
Aplica  CCL
doutros  PLEB5.2.
– Uso das normas básicas de compañeiras
adecuadamente
os
signos
 CAA
países, como recurso de
ortografía da palabra.
de puntuación elementais e  CSC
acceso á información, e
– Utilización adecuada da como instrumento de as regras ortográficas
 CCEC
ortografía da oración: coma,
básicas, na redacción de
enriquecemento persoal ao
punto e coma, puntos
traballos
e
outros
textos,
coñecer
culturas
e
suspensivos, parénteses e
para facerse comprensible
maneiras
de
vivir
comiñas.
case sempre.

81

Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

 B5.3. Aspectos socioculturais e

diferentes.
 PLEB5.3.
Utiliza
as  CCL
 B5.3.
Producir
textos
convencións máis habituais  CAA
da
lingua  CSC
– Recoñecemento e uso de escritos sen faltas de propias
ortografía significativas en
estranxeira
no
convencións
sociais
e
palabras
e
expresións
desenvolvemento
do  CCEC
normas de cortesía dos
habituais propias do nivel.
proceso
comunicativo
rexistros máis habituais, e da
(saúdos, rutinas para iniciar
linguaxe non verbal habitual  B5.4. Coñecer e utilizar,
ou manter a quenda de
para a comprensión e a
propia da cultura estranxeira.
palabra,
fórmulas
orais
produción do texto oral
– Achegamento a aspectos monolóxico ou dialóxico e breves para manter a
culturais visibles próximos ao
atención, facer preguntas
escrito,
os
aspectos
seus
intereses
(música,
por preferencias, expresar
socioculturais
e
traballo,
lecer,
deportes,
opinións, etc.) en rexistro
sociolingüísticos relativos á
produción escrita, lugares,
estándar.
vida cotiá (hábitos de
poboación,
etc.),
e
a
estudo e de traballo,
costumes,
valores
e
actividades de lecer, etc.),  PLEB5.4. Na propia lingua,  CCL
actitudes máis evidentes
identifica
aspectos  CAA
estruturas
sociais,
relacionados con aspectos e
socioculturais básicos e  CSC
condicións
de
vida
contextos propios da súa
visibles dos países onde se
(contorno
e
estrutura
idade, a través de producións
fala a lingua estranxeira,  CCEC
social),
relacións
multimedia
e
de
analizándoos
interpersoais (entre homes
manifestacións artísticas dos
comparativamente
coas
e mulleres, no traballo, no
países onde se fala a lingua
diversas culturas do resto
centro docente e nas
estranxeira.
do alumnado, de ser o caso,
institucións),
evitando estereotipos e
– Identificación
dalgunhas
comportamento
(xestos,
valoracións etnocéntricas.
similitudes
e
diferenzas
expresións faciais, uso da
significativas nos costumes
voz e contacto visual) e
cotiáns, e uso das formas
convencións
sociais  PLEB5.5. Identifica e utiliza  CCL
os
expoñentes
máis  CAA
básicas de relación social
(costumes e tradicións),
comúns
propios
do
seu  CSC
entre os países onde se fala
actuando
coa
debida
nivel para realizar as
a lingua estranxeira e o noso.
propiedade e respectando
funcións comunicativas, así  CCEC
as normas de cortesía máis
– Actitude
receptiva
e
como os patróns discursivos
importantes nos contextos
respectuosa cara ás persoas,
de uso máis frecuente para
respectivos
aos
países
e
ás
o propósito comunicativo.
sociolingüísticos:
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

comunidades lingüísticas que  B5.5. Na propia lingua,  PLEB5.6.
Domina
as
falan outra lingua e teñen
identificar diferenzas e
estruturas morfosintácticas
unha cultura diferente á
semellanzas nos aspectos
e discursivas máis habituais
propia.
culturais
visibles
dos
para comprender e expresar
países onde se fala a
 B5.4. Plurilingüismo:
en
rexistros
estándar
lingua estranxeira e da
intencións e significados
– Recoñecemento da realidade propia
cultura,
coas
mediante
as
funcións
multilingüe
do
propio
diversas culturas do resto
comunicativas propias do
contorno.
do alumnado, de ser o
seu nivel, e reflexiona sobre
amosando
– Recurso aos coñecementos caso,
a utilidade do coñecemento
curiosidade e respecto
sintáctico-discursivos
da
adquirido noutras linguas
perante as diferenzas.
propia lingua para mellorar a
para comprender e elaborar
aprendizaxe
da
lingua  B5.6. Distinguir, e aplicar á
textos na lingua meta.
estranxeira e lograr unha
comprensión e á produción
competencia
comunicativa
Utiliza
un
do texto, a función ou as  PLEB5.7.
integrada.
vocabulario oral e escrito
funcións
comunicativas
– Participación en proxectos máis relevantes do texto e básico e suficiente para
comprender
e
elaborar
un repertorio dos seus
nos que se utilizan varias
textos
sinxelos
en
rexistro
expoñentes
máis
comúns
e
linguas e relacionados cos
estándar propios do seu
de uso máis frecuente na
elementos
transversais,
nivel
educativo,
e
comunicación
oral
e
evitando
estereotipos
comprende
e
utiliza
escrita, así como os seus
lingüísticos ou culturais, e
estratexias de comunicación
significados asociados (por
valorando positivamente as
e de redundancia do
exemplo,
estrutura
competencias que posúe
significado
(imaxes
e
interrogativa
para
facer
como persoa plurilingüe.
elementos paralingüísticos,
unha suxestión), e patróns
 B5.5. Funcións comunicativas:
cuasilingüísticos
e
discursivos
de
uso
– Iniciación e mantemento de frecuente relativos á paratextuais).

Competencias
clave
 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
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Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.
Obxectivos

Contidos
relacións persoais e sociais.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

organización
textual  PLEB5.8. Explica o sentido
(introdución
do
tema,
dun texto, resumíndoo ou
– Descrición de calidades desenvolvemento e cambio
reformulándoo, na propia
físicas e abstractas de
temático, e pechamento
lingua, para un interlocutor
persoas, obxectos, lugares e
textual).
próximo real ou simulado
actividades.
 B5.7.
Utilizar
as
que descoñece a lingua
– Narración
de
experiencias lingüísticas e
estranxeira, coa finalidade
acontecementos
pasados
os
coñecementos
de
facer
o
texto
puntuais
e
habituais,
adquiridos en todas as
comprensible e garantir a
descrición de estados e
linguas que coñece, para
relación fluída entre falantes
situacións
presentes,
e
establecer similitudes e
e
culturas,
amosando
expresión
de
sucesos
diferenzas coa nova lingua
respecto
perante
as
futuros.
diferenzas.
e
desenvolver
unha

Competencias
clave
 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
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Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.
Obxectivos

Contidos

– Petición

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

competencia comunicativa  PLEB5.9.
Participa
en
plurilingüe, e apreciar a
proxectos (elaboración de
riqueza persoal e social
materiais
multimedia,
que proporciona ser unha
folletos, carteis, recensión
persoa plurilingüe.
de libros e películas, obras
 B5.8. Recoñecer e utilizar
teatro, etc.) nos que se
– Expresión do coñecemento, léxico oral e escrito de uso de
utilizan varias linguas e
a certeza, a dúbida e a
común relativo a asuntos
relacionados cos elementos
conxectura.
cotiáns e a temas xerais ou
transversais,
evita
– Expresión da vontade, a relacionados cos propios estereotipos lingüísticos ou
intención, a decisión, a
intereses, os estudos e as
culturais, e valora as
promesa,
a
orde,
a
ocupacións;
inferir
do
competencias que posúe
autorización e a prohibición.
como persoa plurilingüe.
contexto e do cotexto, con
apoio
visual,
os
– Expresión do interese, a significados de palabras e
aprobación, o aprecio, a
expresións de uso menos
simpatía, a satisfacción, a
frecuente
ou
máis
esperanza, a confianza e a
específico, e comunicar
sorpresa, así como os seus
información, opinións e
contrarios.
puntos de vista breves,
– Formulación de suxestións, simples e directos en
desexos,
condicións
e
situacións
habituais
e
hipóteses.
cotiás, aínda que en
situacións menos correntes
– Establecemento
e
haxa
que
adaptar
a
mantemento
da
mensaxe.
comunicación e organización
 B5.9. Reformular o sentido
do discurso.
dun texto, resumíndoo ou
 B5.6. Léxico oral e escrito de
reformulándoo na propia
uso común (recepción) relativo
lingua, explicándoo a un
a
identificación
persoal;
interlocutor próximo que
vivenda, fogar e contexto;
descoñece
a
lingua
actividades da vida diaria;
estranxeira, coa finalidade
familia e amizades; traballo e
de
facer
o
texto
ocupacións; tempo libre, lecer
comprensible e garantir a
e deporte; viaxes e vacacións;
relación
fluída
entre
saúde e coidados físicos;
falantes
e
culturas.
educación e estudo; compras e
Participar
en
actividades
comerciais;  B5.10.
proxectos (elaboración de
alimentación e restauración;
materiais
multimedia,
transporte;
lingua
e
folletos, carteis, recensión
comunicación; ambiente, clima
de libros e películas, etc.)
e ámbito natural; e tecnoloxías
nos que se utilicen varias
da
información
e
da
linguas, tanto curriculares
comunicación.
como outras presentes no
– Expresións fixas, enunciados centro
docente,
e ofrecemento de
información,
indicacións,
opinións e puntos de vista,
consellos, advertencias e
avisos.

Competencias
clave
 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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3º ESO PMAR
ÍNDICE
1.Introdución e contextualización
2. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias básicas
3. Obxectivos
4. Contidos : secuenciación e temporalización. Contidos intercurriculares (CLIL)
5. Mínimos esixibles para a obtención dunha avaliación positiva
6. Criterios de avaliación
7. Procedementos e Instrumentos de avaliación
8. Criterios de cualificación
9. Criterios de corrección
10. Metodoloxía
11. Educación en valores
12. Materias e recursos didácticos
13. Medidas de atención á diversidade. Programa de reforzo para o alumnado ca asignatura do curso anterior pendente
14. Información ao alumnado
15. Procedementos para avaliar a propia programación

1. Introdución e contextualización
- Son alumnos/as que comezan o segundo ciclo da ESO sen ter acadados case ningún dos obxectivos do primeiro. Dous dos sete alumnos son repetidores.
- Adoitan reunir varias destas características:
- Teñen serias dificultades na aprendizaxe.
- Gústalles aprender mentres xogan ou realizan actividades lúdicas.
- Teñen pouca imaxinación.
- Non sempre é fácil espertar a súa curiosidade.
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- Non sempre lles gusta expresar o que senten.
- Son incapaces de organizar e analizar a súa propia aprendizaxe.
- Son inconscientes das avantaxes de traballar de forma cooperativa na clase.
- Non todos se expresan de forma coherente e correcta na súa propia lingua.
- Non lles gusta ler na clase.
2. Contribución da materia de Lingua Estranxeira á adquisición das competencias básicas
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á adquisición das seguintes competencias:
Competencia en comunicación lingüística ao completar, enriquecer e buscar novos matices comprensivos e expresivos nesta capacidade comunicativa xeral. Unha aprendizaxe
da lingua estranxeira baseada no desenvolvemento de habilidades comunicativas contribuirá ao desenvolvemento desta competencia básica no mesmo sentido que o fai a primeira
lingua. A contribución da lingua estranxeira ao desenvolvemento desta competencia é primordial no discurso oral ao adquirir as habilidades de escoitar, falar e conversar. Así mesmo,
a aprendizaxe da lingua estranxeira mellora a competencia comunicativa xeral ao potenciar a habilidade de se expresar oralmente e por escrito.
Competencia para aprender a aprender ao facilitar ou completar a capacidade do alumnado para interpretar ou representar a realidade e así construír coñecementos, formular
hipóteses e opinións, expresar e analizar sentimentos e emocións. Doutra banda, a competencia para aprender a aprender rendibilízase enormemente se se inclúen contidos
directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe. Esa é a razón da inclusión no currículo dun apartado específico de reflexión sobre a mesma. O desenvolvemento
de estratexias diversas de aprender a aprender prepara o alumnado de forma progresiva para a toma de decisións que favorecen a au tonomía, co fin de utilizar e de seguir
aprendendo a lingua estranxeira ao longo da vida.
Competencia social e cidadá ao favorecer o respecto, o interese e a comunicación con falantes doutras linguas e o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de
comportamento. O intercambio de información persoal axuda a reforzar a identidade dos interlocutores. Doutra banda, en lingua estranxeira é especialmente relevante o traballo en
grupo e en parellas. A través destas interaccións, apréndese a participar, a expresar as ideas propias e a escoitar as alleas, poténciase a habilidade para construír diálogos, negociar
significados, tomar decisións valorando as achegas dos compañeiros, conseguir acordos, e, en definitiva, favorécese a aprendizaxe dos demais e cos demais.
Competencia en tratamento da información e competencia dixital ao acceder de xeito sinxelo e inmediato á información que se pode atopar nesta lingua, á vez que ofrece a
posibilidade de comunicármonos utilizándoa. Ademais, facilita a comunicación persoal a través do correo electrónico en intercambios coa xuventude doutros lugares e, o que é máis
importante, crea contextos reais e funcionais de comunicación. Este uso cotián contribúe directamente ao desenvolvemento desta competencia.
Competencia artística e cultural ao incluír un achegamento a manifestacións culturais propias da lingua e dos países onde se fala e propiciar unha aproximación a obras ou autores
que contribuíron á creación artística. Así mesmo, a área contribúe ao desenvolvemento desta competencia cando se facilita a expresión de opinións, gustos e emocións que producen
diversas manifestacións culturais e artísticas e cando se favorecen os traballos creativos individuais e en grupo, como poden ser a realización e a representación de simulacións e
narracións.
Competencia autonomía e iniciativa persoal ao fomentar o traballo cooperativo na aula, o manexo de recursos persoais e de habilidades sociais e de colaboración e de
negociación, o que supón poñer en funcionamento determinados procedementos que permiten a realización de iniciativas e a toma de decisións na planificación, organización e
xestión do traballo, propiciando así a autonomía e a iniciativa persoal.
3. Obxectivos
1º- Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.
2º- Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensíbel, adecuada e con certo nivel de autonomía.
3º- Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado, co fin de extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de
pracer e de enriquecemento persoal.
4º- Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de cohesión e de coherencia.
5º- Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua estranxeira en contextos reais de comunicación.
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6º- Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, e transferir á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación
adquiridas noutras linguas.
7º- Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información
oralmente e por escrito.
8º- Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos.
9º- Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e de entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas diversas, evitando calquera
tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais.
10º- Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua estranxeira.
4. Contidos : secuenciación e temporalización.
Bloque 1. Escoitar, falar e conversar.

1.
2.
3.
4.

Comprensión do significado xeral e específico de charlas sinxelas sobre temas coñecidos presentados de forma clara e organizada.

5.
6.
7.
8.
9.

Produción oral de descricións, narracións e explicacións sobre experiencias, acontecementos e contidos diversos.

Comprensión da comunicación interpersoal, co fin de contestar no momento.
Comprensión xeral e dos datos máis relevantes de programas emitidos polos medios audiovisuais en linguaxe clara e sinxela.
Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non verbal e dos coñecementos previos sobre a situación, identificación de palabras clave,
identificación da actitude e intención do falante.
Participación activa en conversas e simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos fins comunicativos.
Emprego de respostas espontáneas e precisas a situacións de comunicación na aula.
Uso de convencións propias da conversa en actividades de comunicación reais e simuladas.
Uso autónomo de estratexias de comunicación para iniciar, manter e terminar a interacción.

Bloque 2. Ler e escribir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que este conteña.

7.
8.
9.

Uso con certa autonomía do rexistro apropiado ao lector ao que vai dirixido o texto (formal e informal).

Identificación da intención do emisor da mensaxe.
Comprensión xeral e específica de diversos textos, en soporte papel e dixital, de interese xeral ou referidos a contidos doutras materias do currículo.
Lectura autónoma de textos máis extensos relacionados cos seus intereses.
Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, para obter información co fin de realizar tarefas específicas.
Consolidación de estratexias de lectura xa utilizadas. Composición de textos diversos, con léxico adecuado ao tema e ao contexto, cos elementos necesarios de cohesión
para marcar con claridade a relación entre ideas e utilizando con autonomía estratexias básicas no proceso de composición escrita (planificación, textualización e revisión).
Comunicación persoal con falantes da lingua estranxeira a través de correspondencia postal ou utilizando medios informáticos.
Uso correcto da ortografía e dos diferentes signos de puntuación.

88

10. Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital.
Bloque 3. Coñecemento da lingua.
Coñecementos lingüísticos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificación da intención do emisor da mensaxe.
Comprensión xeral e específica de diversos textos, en soporte papel e dixital, de interese xeral ou referidos a contidos doutras materias do currículo.
Lectura autónoma de textos máis extensos relacionados cos seus intereses.
Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, para obter información co fin de realizar tarefas específicas.
Consolidación de estratexias de lectura xa utilizadas.
Composición de textos diversos, con léxico adecuado ao tema e ao contexto, cos elementos necesarios de cohesión para marcar con claridade a relación entre ideas e
utilizando con autonomía estratexias básicas no proceso de composición escrita (planificación, textualización e revisión).

7. Uso con certa autonomía do rexistro apropiado ao lector ao que vai dirixido o texto (formal e informal).
8. Comunicación persoal con falantes da lingua estranxeira a través de correspondencia postal ou utilizando medios informáticos.
9. Uso correcto da ortografía e dos diferentes signos de puntuación.
10. Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital.
Reflexión sobre a aprendizaxe:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aplicación de estratexias para organizar, adquirir, recordar e utilizar léxico.
Organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a aprendizaxe, como dicionarios, libros de consulta, bibliotecas ou recursos dixitais e informáticos.
Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais mediante comparación e contraste coas linguas que coñece.
Participación na avaliación da propia aprendizaxe e uso de estratexias de auto-corrección.
Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe.
Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra dela.
Participación activa en actividades e traballos grupais.
Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito.

Bloque 4. Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural.

1.
2.

Valoración da importancia da lingua estranxeira nas relacións internacionais.

3.

Coñecemento dos elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo a información por diferentes medios, entre eles Internet e
outras tecnoloxías da información e comunicación.

Identificación das características máis significativas dos costumes, normas, actitudes e valores da sociedade da que se estuda a súa lingua, e respecto a patróns culturais
distintos aos propios.
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4.
5.
6.

Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos con falantes ou aprendices da lingua estranxeira, utilizando soporte papel ou medios dixitais.
Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situacións concretas de comunicación: cortesía, acordo, discrepancia...
Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas pertencentes a outras culturas.

5. Mínimos esixibles para a obtención dunha avaliación positiva
Funcións comunicativas

1. Saúdos e presentacións
2. Información persoal
3. Falar de rutinas e accións presentes
4. Dar instruccións
5. Falar do pasado
6. Facer plans e predicións
7. Expresión da habilidade
8. Posibilidade
9. Permiso
10. Obriga
11. Prohibición
12. Relatar experiencias
13. Comparar persoas e cousas
Gramática
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

O verbo to be
O verbo have got
Like +sustantivo
Like+-ing
A/an/some/any
There is/there are
O presente simple vs o presente continuo
Stative verbs
O pasado simple do verbo to be
There was/there were
O pasado simple
O futuro con will
O futuro be going to
O presente continuo con significado de futuro
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Os verbos modais can / should/ must
As formas posesivas
Os pronomes obxecto
O pretérito perfecto simple
Adxectivos comparativos e superlativos
Adverbios

Vocabulario

1. Números
2. Días da semana
3. Meses do ano
4. As profesións
5. Preposicións de lugar
6. Actividades de lecer
7. As partes do corpo
8. Instrucións
9. Emocións
10. Actividades de vacacións
11. Animais
12. As estacións de ano
13. O tempo atmosférico
14. Transporte
15. Comida e bebida
16. A tecnoloxía
17. O deporte
18. Accidentes xeográficos
19. A moda
Expresión escrita

1.
2.
3.
4.
5.

Escribir una redacción curta construida con frases coherentes utilizando o vocabulario estudado o longo do curso.
Escribir sobre as actividades do lecer.
Facer unha descrición do seu cuarto, a súas vacacións,ou de calquer tema relacionado co estudado.
Escribir acerca de cousas que fixeron no pasado.
Escribir acerca de planes para o futuro.
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6.
7.
8.

Escribir consellos para a saúde
Describir un lugar especial
Escribir acerca dos diferentes tipos de roupa, comida.

6. Criterios de avaliación
1. Comprender a información xeral e específica, a idea principal e os detalles máis relevantes de textos orais emitidos en situacións de comunicación interpersoal ou
polos medios audiovisuais, sobre temas que non esixan coñecementos especializados.
Con este criterio avalíase a capacidade de alumnos e alumnas para comprender mensaxes emitidas en situación de comunicación cara a cara e que xiren ao redor de necesidades
materiais e relacións sociais, sensacións físicas e sentimentos ou opinións. Así mesmo preténdese medir con este criterio a capacidade para comprender charlas, noticias e
presentacións, emitidas polos medios de comunicación audiovisual de forma clara, breve e organizada.
2. Participar en conversas e simulacións utilizando estratexias adecuadas para iniciar, manter e terminar a comunicación, producindo un discurso comprensible e
adaptado ás características da situación e á intención comunicativa.
Con este criterio valórase a capacidade para desenvolverse en conversas con intencións comunicativas diversas (establecer relacións, expor, narrar e argumentar, describir e dar
instrucións), utilizando as estratexias e os recursos que aseguren a comunicación cos interlocutores habituais na aula ou falantes nativos. Os intercambios comunicativos conterán
elementos de coordinación e subordinación básica que poden presentar algunhas incorreccións que non dificulten a comunicación.
3. Comprender a información xeral e específica de diversos textos escritos auténticos e adaptados, e de extensión variada, identificando datos, opinións, argumentos,
informacións implícitas e intención comunicativa do autor.
A través deste criterio apreciarase a capacidade para comprender os textos máis usuais e útiles da comunicación escrita, ou textos literarios e de divulgación que traten temas
relacionados coa cultura e coa sociedade dos países onde se fala a lingua estranxeira estudada, aplicando as estratexias adquiridas e progresando noutras novas como a realización
de inferencias directas. Con este criterio tamén se avalía a capacidade para ler de forma autónoma textos de maior extensión co fin de consultar ou buscar información sobre
contidos diversos, para aprender, ou por pracer ou curiosidade, facendo uso correcto de dicionarios e doutras fontes de información en soporte papel ou dixital.
4. Redactar con certa autonomía textos diversos cunha estrutura lóxica, utilizando as convencións básicas propias de cada xénero, o léxico apropiado ao contexto e os
elementos necesarios de cohesión e coherencia, de maneira que sexan facilmente comprensibles para o lector.
Trátase de apreciar a capacidade para comunicarse por escrito de forma ordenada, iniciándose na produción de textos libres (avisos, correspondencia, instrucións, descricións,
relatos de experiencias, noticias...), cunha estrutura adecuada lóxica e prestándolle especial atención á planificación do proceso de escritura. En todos os escritos, en papel ou en
soporte dixital, avaliarase a progresiva utilización das convencións básicas propias de cada xénero e a presentación clara, limpa e ordenada.
5. Utilizar conscientemente os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira en diferentes contextos de comunicación, como instrumento
de auto-corrección e de autoavaliación das producións propias orais e escritas e para comprender as producións alleas.
Este criterio avalía a capacidade para aplicar os seus coñecementos sobre o sistema lingüístico e reflexionar sobre a necesidade da corrección formal que fai posible a comprensión
tanto das súas propias producións como das alleas.
6. Identificar, utilizar e explicar estratexias de aprendizaxe utilizadas, pór exemplos doutras posibles e decidir sobre as máis adecuadas ao obxectivo de aprendizaxe.
Este criterio pretende avaliar se os alumnos e alumnas utilizan as estratexias que favorecen o proceso de aprendizaxe, como a aplicación autónoma de formas diversas para
almacenar, memorizar e revisar o léxico; o uso cada vez máis autónomo de dicionarios, recursos bibliográficos, informáticos e dixitais; a análise e a reflexión sobre o uso e o
significado de diferentes formas gramaticais mediante comparación e contraste coas linguas que coñece; a utilización consciente das oportunidades de aprendizaxe na aula e fóra
dela; a participación na avaliación da propia aprendizaxe; ou o uso de mecanismos de auto-corrección.
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7. Usar as tecnoloxías da información e da comunicación con certa autonomía para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar e recibir mensaxes de
correo electrónico e para establecer relacións persoais orais e escritas, mostrando interese polo seu uso.
Trátase de valorar con este criterio a capacidade de utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como ferramenta de comunicación e de aprendizaxe en actividades
habituais de aula e para establecer relacións persoais tanto orais como escritas. As comunicacións que se establezan versarán sobre temas familiares previamente traballados na
aula. Tamén se terá en conta se o alumnado valora a diversidade lingüística como elemento enriquecedor, a súa actitude cara á lingua estranxeira e os seus intentos por utilizala.
8. Identificar e describir os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira e establecer algunhas relacións entre as características máis
significativas dos costumes, usos, actitudes e valores da sociedade nos que a lingua que se estada é a propia e mostrar respecto cara a estes.
Este criterio pretende comprobar se coñecen algúns trazos significativos e característicos da cultura xeral dos países onde se fala a lingua estranxeira, se establecen semellanzas e
diferenzas entre algúns dos seus trazos perceptibles en relación cos propios e se valoran e respectan patróns culturais distintos aos propios.

7.

Procedementos e Instrumentos de avaliación

PROCEDEMENTOS








Observación sistemática do traballo e da participación do alumno na clase.
Intercambios orais: preguntas na clase, diálogos, coloquios, debates e postas en común.
Realización de exercicios específicos que respondan aos diversos obxectivos programados na unidade didáctica.
Revisión e análise das actividades e traballos realizados.
Observación da actitude e comportamento dos alumnos.
Proba específica de avaliación da unidade didáctica.

INSTRUMENTOS



A técnica da proba non será descoñecida: realizaranse con anterioridade ás probas exercicios simiares na aula, e incluso se os alumnos o solicitan pódenselle
proporcionar modelos de exame de cursos anteriores para que se familiaricen co tipo de exame que se lles fará e o baremo de cualificación que se lles aplicará.
As probas deben ser contextualizadas: nunha proba oral daranse orientacións sobre as situacións nas que se se desenvolve a conversa e nunha proba escrita, ademáis
dos modelos de exame que previamente se poidan facilitar, o profesor explicará previamente as tarefas a realizar.

As probas escritas poderán constar das seguintes partes:
Exercicios gramaticais, de tradución, ditado, pronunciación, vocabulario e redacción.

-

Audición dun tema relacionado co explicado na aula.
Un texto relacionado cun tema tratado na clase e adaptado ao nivel dos alumnos con preguntas ou outros exercicios que permitan avaliar a súa comprensión
lectora.

As probas orais poderán consistir en preguntas de tipo xeral que se formularán ao alumno en relación cos temas tratados na aula, en actividades realizadas en parellas que
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permitan valorar a interacción entre compañeiros ou en lecturas seleccionadas de material non descoñecido para os alumnos tales como o seu libro de texto, o workbook ou libros de
lectura se os houbera e posteriormente preguntas sobre o lido ou relacionadas co tema.

8.

Criterios de cualificación

Nos primeiros días do curso académico realizarase unha avaliación inicial para coñecer o nivel dos nosos alumnos avaliando tanto a capacidade de expresión oral como a
comprensión.
Avaliarase o seu interese, a súa actitude, o esforzo e a participación activa na aula, ademais do traballo diario, tanto dentro da aula como o que o alumno realiza na casa .
Teranse en conta tanto as habilidades coma as dificultades de cada alumno. Valorarase o comportamento dos alumnos cara os compañeiros e o profesor.
A reiterada falta de material, así como a falta de entrega das tarefas asignadas para realizar dentro e fóra da aula terán repercusións negativas na cualificación do alumno.
Haberá dous exames escritos e unha proba oral en cada trimestre que avaliarán as distintas destrezas incluindo gramática, léxico, comprensión lectora, comprensión oral, expresión
escrita e expresión oral .
Nas probas escritas avaliaránse as distintas destrezas, adxudicándolle a cada unha delas as seguintes porcentaxes:
Listening (10%), Reading (10%), Writing (20%) e Gramática e Vocabulario (50%) e un 10% restante para as notas de clase.
A primeira proba escrita suporá un 30% da nota de cada avaliación.
A segunda proba escrita suporá un 50% da nota de cada avaliación.
A proba oral suporá un 10% da nota de cada avaliación.
A nota de clase (asistencia, atención, actitude, participacion, esforzo, traballo de casa e na aula, colaboracion activa e dinamizadora na aula, respeto ó profesor, compañeiros/as,
material) suporá un 10% da nota de cada avaliación.
A avaliación será continúa, as probas escritas e orais realizadas ao longo do curso serán valoradas nunha media ponderada distribuida do seguinte modo: a nota da primeira
avaliación suporá un 20% da nota final do curso, a nota da segunda avaliación suporá un 30% da nota final do curso e a nota da terceira avaliación suporá un 50% da nota final do
curso por entender que nun sistema de avaliación continua e nunha asignatura na que a adquisición de contidos é progresiva esta distribución de porcentaxes é apropiada.

9.

Criterios de corrección

Criterios de corrección das probas de comprensión.
Para a cualificación das probas de comprensión oral (listening) e comprensión escrita (reading) non se terán en conta os erros ortográficos ou de expresión sempre que a resposta
sexa comprensible.
Criterios de corrección das probas de expresión oral
Na cualificación das probas de expresión oral terase en conta a pronunciación, a adecuación da resposta. Ademais valorarase a variedade léxica e de estruturas sintácticodiscursivas empregadas , a coherencia e a cohesión , a fluidez sen pausas demasiado longas que impidan a comprensión do discurso.
Criterios de corrección da expresión escrita
Para a corrección das probas de expresión escrita (writing) valorarase a adecuación á tarefa requirida (carta, e-mail, entrada de blog, composición), a relevancia do contido e rexistro
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esixido pola mesma. No caso de que a adecuación sexa nula, é dicir, que a resposta do alumno non teña nada que ver coa tarefa requirida, os demais criterios non serán aplicables.
Asemade terase en conta a coherencia e a cohesión da información e das ideas mantendo a liña discursiva, organizándoa en parágrafos mediante o uso adecuado de conectores
discursivos.
Terase en conta a a variedade e a precisión da información, do léxico e das estruturas empregadas así como a corrección gramatical (estruturas verbais e nominais, dominio no uso
dos tempos adecuados á tarefa), corrección léxica e ortográfica aínda que pode haber pequenos erros que non impidan a comprensión.

10. Metodoloxía
A metodoloxía deste programa fomentará a comprensión e expresión oral e escrita e o uso das distintas CCBB de modo que o alumno poda alcanzar os obxectivos e competencias
básicas da etapa.
A metodoloxía será activa, participativa e moi flexible para o cal o profesor empregará unha combinación de técnicas e métodos diversos ,presentando unha serie de actividades que
dean resposta ás necesidades educativas do alumnado, usando os instrumentos e recursos necesarios que crea convinte. O profesor adaptarse ás súas necesidades, motivacións e
intereses e fomentará que o alumno se interese por aprender e reciclar o xa aprendido. O seu aprendizaxe debe ser entendido como algo utilizable e aplicable na súa futura vida.
No desenvolvemento das 4 destrezas lingüísticas partirase das habilidades xa adquiridas con anterioridade polos alumnos.Estas iranse manifestando a través de diversas
actividades cun forte compoñente motivador, que cubran temas de interese para adolescentes,favorezan a discusión dos puntos de vista e o contraste cos adolescentes británicos, e
plantexen tarefas de grupo seleccionadas dacordo coas preferencias e capacidades dos alumnos..
Resumindo,o ensino de inglés debe basearse no desenvolvemento de temas de interese para os alumnos que constitúan un fío condutor do curso e fondo sobre o que exercitar
contidos acadados previamente e que serán acadados grazas á diversificación curricular.
11. Educación en valores
A materia de inglés contribuirá á educación en valores do alumnado, fundamentalmente nos seguintes aspectos:
 A transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o
respecto e a xustiza, así como os que axuden a superar calquera tipo de discriminación.
 A educación na responsabilidade, o mérito e o esforzo individual.
 A motivación do alumnado.
 A educación para a prevención de conflitos e a resolución pacífica dos mesmos, así como para a non violencia en tódolos ámbitos da vida persoal, familiar e social, e
especialmente no do acoso escolar.
 O desenvolvemento, na escola, dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres, así como a prevención da violencia de xénero.
 A educación para a paz, o respecto dos dereitos humanos, a vida en común, a cohesión social, a cooperación e solidariedade entre os pobos así como a adquisición de
valores que propicien o respecto polos seres vivos e o medio ambiente, en particular, polos espazos forestais e o desenvolvemento sostible.
12. Materiais e recursos
Os recursos do centro (sala de ordenadores, biblioteca, pizarra dixital, etc) están tamén a disposición deste alumnado. O libro de texto a utilizar está adaptado ó nivel de este
alumnado, con exercicios sinxelos e fáciles.
O libro de texto proporciona material fácil de utilizar para a práctica do inglés. Está deseñado para o alumnado de diversificación curricular. Os libros ofrecen práctica do vocabulario
principal e da gramática que abrangue a ESO e permiten que os alumnos/as adquiran as competencias básicas do idioma que necesitan. Préstase moita atención á progresión
gradual e controlada para este tipo de clases.
As actividades e materiais didácticos seleccionados serán diferenciados, tendentes á autonomía, moi dirixidos e de dificultade graduada. Recompilaranse de diferentes libros de
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texto ou da fonte que o profesor considere necesario,partindo de diferentes recursos:materiais audiovisuais, internet, fichas adaptadas ao seu nivel,etc. Cada unha das unidades
didácticas partirá da mesma estrutura, modificada soamente cando sexa necesario:
-Presentación de vocabulario básico
-Realización de exercicios do libro de texto.
-Fichas de tarefas de dificultade graduada.
-Fichas de repaso.
-Ficha de avaliación.
-Ficha de autoavaliación.
13. Medidas de atención á diversidade. Programa de reforzo para o alumnado ca asignatura do curso anterior pendente
Medidas para alumnos con dificultades puntuais na materia:
- Reforzos puntuais a través de explicacións individualizadas durante a clase ou fóra dela.
- Actividades e exercicios adicionais de repaso e consolidación.
14. Información ao alumnado
Remitirase aos alumnos á táboa de contidos que se atopa ao prinincipio do libro de texto, así como á lista de obxectivos na primeira páxina de cada unidade para que teñan
un recordatorio máis visual e breve do que se espera que acaden en cada unha das destrezas.
Comunicaráselle a valoración das distintas probas realizadas ó longo dos trimestres e farase fincapé na importancia do traballo realizado na aula e na casa, da súa participación, do
seu comportamento e actitude en xeral e cara á materia.
15. Procedementos para avaliar a propia programación
Un dos puntos que se adoitan tratar nas reunións do Departamento é o seguimento da programación e as posibles modificacións que requira. Ademais, a Memoria Anual do
Departamento elabórase trimestralmente para poder analizar os resultados obtidos e introducir as medidas necesarias a fin de axudar aos alumnos a acadar os obxectivos da
programación.
Valorarase:









Hai coherencia entre o programado e o desenvolvemento das clases.
Existe unha distribución temporal equilibrada.
Adecuase o desenvolvemento das clases coas características do grupo.
Utilización dunha metodoloxía adecuada que fomente a motivación e o desenvolvemento das capacidades do alumno/-a.
Grao de validez dos recursos utilizados na clase .
Os estándares de avaliación están vinculados aos contidos e criterios de avaliación.
Resultados académicos e propostas de mellora.

4ºESO
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Estratexias de comprensión:

CE1.1.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/laboral, sempre
que as condicións acústicas
non distorsionen a mensaxe e
póidase volver escoitar o
devandito.

- Mobilización de información
previa sobre tipo de tarefa e
tema.
- Identificación do tipo textual,
adaptando a comprensión ao
mesmo.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido xeral,
información esencial, puntos
principais, detalles
relevantes).
- Formulación de hipótese
sobre contido e contexto.
- Inferencia e formulación de
hipótese sobre significados a
partir da comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos e paralingüísticos.
- Reformulación de hipótese a
partir da comprensión de
novos elementos.
Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos:
convencións sociais, normas
de cortesía e rexistros;
costumes, valores, crenzas e

CE1.2.Coñecer e saber aplicar
as estratexias adecuadas para
a comprensión do sentido xeral,
a información esencial, os
puntos e ideas principais ou os
detalles relevantes do texto.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES
EA1.1. Capta os puntos
principais e detalles
relevantes de mensaxes
gravadas ou de viva voz,
claramente articulados, que
conteñan instrucións,
indicacións ou outra
información, mesmo de tipo
técnico (p. e. en
contestadores automáticos,
ou sobre como realizar un
experimento en clase ou
como utilizar unha máquina
ou dispositivo no ámbito
ocupacional).
EA1.2. Entende o que se lle
di en transaccións e xestións
cotiás e estruturadas (p. e.
en bancos, tendas, hoteis,
restaurantes, transportes,
centros educativos, lugares
de traballo), ou menos
habituais (p. e. nunha
farmacia, un hospital, nunha
comisaría ou un organismo
público), si pode pedir
confirmación dalgúns
detalles.

COMPETENCIAS CLAVE

1.1CCL, CD

1.2.CCL, CSC, SIE

CE1.3.Coñecer e utilizar para a
comprensión do texto os
aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

actitudes; linguaxe non verbal.

cotiá (hábitos e actividades de
estudo, traballo e lecer),
condicións de vida (hábitat,
estrutura socio-económica),
relacións interpersoais
(xeracionais, entre homes e
mulleres, no ámbito educativo,
ocupacional e institucional),
comportamento (posturas,
expresións faciais, uso da voz,
contacto visual, proxémica), e
convencións sociais (actitudes,
valores).

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
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.

CE1.4.Distinguir a función ou
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
ampliación ou restructuración
da información (p. e. nova
fronte a coñecida;
ejemplificación; resumo).

CE1.5.Aplicar á comprensión do
texto os coñecementos sobre
os constituíntes e a
organización de patróns
sintácticos e discursivos de uso
frecuente na comunicación oral,
así como os seus significados

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

COMPETENCIAS CLAVE

EA1.3. Identifica as ideas
principais e detalles
relevantes dunha
conversación formal ou
informal de certa duración
entre dúas 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.

1.3. CCL, CSC

EA1.4. Comprende, nunha
conversación 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 hipótese, a
expresión de sentimentos e a
descrición de aspectos
abstractos de temas como, p.
e., a música, o cine, a
literatura ou os temas de

1.4 CCL, CSC, CMCT
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Expresión do interese, a
aprobación, o aprecio, a
simpatía, a satisfacción, a
esperanza, a confianza, a
sorpresa, e os seus
contrarios.

asociados (p. e. unha estrutura
interrogativa para expresar
sorpresa).

- Formulación de suxestións,
desexos, condicións e
hipóteses.
- Establecemento e
mantemento da comunicación
e organización do discurso.

CE1.6.Recoñecer léxico oral de
uso común relativo a asuntos
cotiáns e a temas xerais ou
relacionados cos propios
intereses, estudos e
ocupacións, e un repertorio
limitado de expresións e
modismos de uso frecuente
cando o contexto ou o apoio
visual facilitan a comprensión.

Estruturas sintáctico1
discursivas .
Léxico oral de uso común
(recepción)

2

Patróns sonoros, acentuais,
rítmicos e de entonación.

CE1.7.Discriminar patróns
sonoros, acentuais, rítmicos e
de entonación de uso común, e
recoñecer os significados e
intencións comunicativas xerais

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

COMPETENCIAS CLAVE

actualidade.
EA1.5. Comprende, nunha
conversación formal, ou
entrevista na que participa (p.
e. en centros de estudos ou
de traballo), información
relevante e detalles sobre
asuntos prácticos relativos a
actividades académicas 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.
EA1.6. 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 (p. e., sobre un
tema académico ou de
divulgación científica, ou

1.5.CCL, CSC, CCL, CMCT

1.6.CCL, CCEC, CSC
CMCT

1
2

99

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

relacionados cos mesmos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

COMPETENCIAS CLAVE

unha charla sobre a
formación profesional
noutros países).
EA1.7. 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.

1.7. CCL, CCEC, CCEC,
CD
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS

Estratexias de produción:
Planificación
- Concibir a mensaxe con
claridade, distinguindo a súa idea
ou ideas principais e a súa
estrutura básica.
- Adecuar o texto ao destinatario,
contexto e canle, aplicando o
rexistro e a estrutura de discurso
adecuados a cada caso.
Execución
- Expresar a mensaxe con
claridade, coherencia,
estruturándoo adecuadamente e
axustándose, no seu caso, aos
modelos e fórmulas de cada tipo
de texto.
- Reaxustar a tarefa (emprender
unha versión máis modesta da
tarefa) ou a mensaxe (facer
concesións no que realmente lle
gustaría expresar), tras valorar
as dificultades e os recursos
dispoñibles.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CE2.1. Producir textos breves
ou de lonxitude media, tanto en
conversación cara a cara como
por teléfono ou outros medios
técnicos, nun rexistro formal,
neutro ou informal, nos que se
intercambian información,
ideas e opinións, xustifícanse
de maneira simple pero
suficiente os motivos de
accións e plans, e formúlanse
hipóteses, aínda que ás veces
haxa titubeos para buscar
expresións, pausas para
reformular e organizar o
discurso e sexa necesario
repetir o devandito para axudar
ao interlocutor a comprender
algúns detalles.

CE2.2. Coñecer e saber aplicar
as estratexias máis adecuadas
para producir textos orais
monológicos ou dialógicos
breves ou de lonxitude media,
e de estrutura simple e clara,
explotando os recursos dos
que se dispón e limitando a
expresión aos mesmos;
recorrendo, entre outros, a
procedementos como a

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES
EA2.1. Fai presentacións
breves, ben estruturadas,
ensaiadas previamente e
con apoio visual (p. e.
PowerPoint), sobre
aspectos concretos de
temas académicos 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 dos
oíntes articuladas de
maneira clara e a
velocidade media.

EA2.2. Desenvólvese
adecuadamente en
situacións cotiás e menos
habituais que poden xurdir
durante unha viaxe ou
estancia noutros países por
motivos persoais,
educativos ou ocupacionais
(transporte, aloxamento,
comidas, compras, estudos,

COMPETENCIAS CLAVE

2.1. CMCT, CCL, CCEC, CSC

2.2. CCL, CSC, CAA
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS

- Apoiarse en e sacar o máximo
partido dos coñecementos
previos (utilizar linguaxe
‘
’
- Compensar as carencias
lingüísticas mediante
procedementos lingüísticos,
paralingüísticos ou paratextuais:
Lingüísticos
- Modificar palabras de
significado parecido.
- Definir ou parafrasear un termo
ou expresión.
Paralingüísticos e paratextuais
- Pedir axuda.
- Sinalar obxectos, usar deícticos
ou realizar accións que aclaran o
significado.
- Usar linguaxe corporal
culturalmente pertinente (xestos,
expresións faciais, posturas,
contacto visual ou corporal,

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

definición simple de elementos
para os que non se teñen as
palabras precisas, ou
comezando de novo cunha
nova estratexia cando falla a
comunicación.
CE2.3. Incorporar á produción
do texto oral monolóxico ou
dialóxico os coñecementos
socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais e convencións
sociais nos ámbitos persoal,
público, educativo e
ocupacional/laboral,
seleccionando e achegando
información necesaria e
pertinente, axustando de
maneira adecuada a expresión
ao destinatario, ao propósito
comunicativo, ao tema tratado
e á canle de comunicación, e
expresando opinións e puntos
de vista coa cortesía
necesaria.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

COMPETENCIAS CLAVE

traballo, relacións coas
autoridades, saúde, 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.
EA2.3. Participa
adecuadamente en
conversacións informais
cara a cara ou por teléfono
ou outros medios técnicos,
sobre asuntos cotiáns ou
menos habituais, nas que
intercambia información e
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 hipótese; 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

2.3.. CCL, CSC CAA
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proxémica).
- Usar sons extralingüísticos e
calidades prosódicas
convencionais.
Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos: convencións
sociais, normas de cortesía e
rexistros; costumes, valores,
crenzas e actitudes; linguaxe non
verbal.
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
situacións presentes, e expresión
de sucesos futuros.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CE2.4. Levar a cabo as
funcións requiridas polo
propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de
expoñentes comúns de
devanditas funcións e os
patróns discursivos habituais
para iniciar e concluír o texto
adecuadamente, organizar a
información de maneira clara,
ampliala con exemplos ou
resumila.
CE2.5. Mostrar un bo control,
aínda que con algunha
influencia da primeira lingua ou
outras, sobre un amplo
repertorio de estruturas
sintácticas comúns, e
seleccionar os elementos
adecuados de coherencia e de
cohesión textual para organizar
o discurso de maneira sinxela
pero eficaz.

- Petición e ofrecemento de
información, indicacións,
opinións e puntos de vista,
consellos, advertencias e avisos.

CE2.6. Coñecer e utilizar léxico
oral de uso común relativo a
asuntos cotiáns e a temas
xerais ou relacionados cos
propios intereses, estudos e
ocupacións, e un repertorio
limitado de expresións e
modismos de uso frecuente.

- Expresión do coñecemento, a

CE2.7. Pronunciar e entoar os

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

COMPETENCIAS CLAVE

ou os temas de actualidade.

2.4.CCL, , CSC
EA2.4. Toma parte en
conversacións formais,
entrevistas e reunións de
carácter académico 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, opinións e plans.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

certeza, a dúbida e a conxectura.

enunciados de maneira clara e
comprensible, aínda que os
interlocutores poden necesitar
repeticións si trátase de
palabras e estruturas pouco
frecuentes, en cuxa
articulación poden cometerse
erros que non interrompan a
comunicación.

- 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, a
sorpresa, e os seus contrarios.
- Formulación de suxestións,
desexos, condicións e hipóteses.

- Establecemento e mantemento
da comunicación e organización
do discurso.

Estruturas sintáctico3
discursivas.
Léxico oral de uso común

4

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

COMPETENCIAS CLAVE

CE2.8. 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,
vacilaciones ocasionais ou
reformulacións do que se
quere expresar en situacións
menos habituais ou en
intervencións máis longas.
CE2.9. Interactuar de maneira
sinxela pero efectiva en
intercambios claramente
estruturados, utilizando
fórmulas ou indicacións
habituais para tomar ou ceder

3
4
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(produción)
Patróns sonoros, acentuais,
rítmicos e de entonación.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

COMPETENCIAS CLAVE

a quenda de palabra, aínda
que se poida necesitar a axuda
do interlocutor.
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CONTIDOS

Estratexias de comprensión:
- Mobilización de información
previa sobre tipo de tarefa e
tema.
- Identificación do tipo textual,
adaptando a comprensión ao
mesmo.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido xeral,
información esencial, puntos
principais, detalles relevantes).
- Formulación de hipótese sobre
contido e contexto.
- Inferencia e formulación de
hipótese sobre significados a
partir da comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos e paralingüísticos.
- Reformulación de hipótese a
partir da comprensión de novos
elementos.

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos: convencións
sociais, normas de cortesía e

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

CE3.1. 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
de asuntos cotiáns ou menos
habituais, de temas de
interese ou relevantes para
os propios estudos,
ocupación ou traballo e que
conteñan estruturas e un
léxico de uso común, tanto de
carácter xeral como máis
específico.

EA3.1. 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 (p. e. nun
evento cultural, nunha
residencia de estudantes ou
nun contexto ocupacional).

CE3.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias máis
adecuadas para a
comprensión do sentido xeral,
a información esencial, os
puntos e ideas principais ou
os detalles relevantes do
texto.

EA3.2. 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,
académico ou ocupacional
(p. e. sobre lecer, cursos,
bolsas, ofertas de traballo).
EA3.3. Comprende
correspondencia persoal, en

COMPETENCIAS CLAVE

3.1 CCL, CCEC
CAA

3.2. CCL, CEEC, CD

3.3. CCL, CSC
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rexistros; costumes, valores,
crenzas e actitudes; linguaxe non
verbal.
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
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

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CE3.3. Coñecer, e utilizar
para a comprensión do texto,
os aspectos sociolingüísticos
relativos á vida cotiá (hábitos
e actividades de estudo,
traballo e lecer), condicións
de vida (hábitat, estrutura
socio-económica), relacións
interpersoais (xeracionais, ou
no ámbito educativo,
ocupacional e institucional), e
convencións sociais
(actitudes, valores), así como
os aspectos culturais xenerais
que permitan comprender
información e ideas presentes
no texto (p. e. de carácter
histórico ou literario).

CE3.4. Distinguir a función ou
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 ampliación ou
restructuración da
información (p. e. nova fronte
a coñecida; ejemplificación;

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

COMPETENCIAS CLAVE

calquera soporte incluíndo
foros online ou blogs, na que
se describen con certo
detalle feitos e experiencias,
impresións e sentimentos;
nárranse feitos e
experiencias, reais ou
imaxinarios, e
intercámbianse información,
ideas e opinións sobre
aspectos tanto abstractos
como concretos de temas
xerais, coñecidos ou do seu
interese.

EA3.4. Entende o suficiente
de cartas, faxes ou correos
electrónicos de carácter
formal, oficial ou institucional
como para poder reaccionar
en consecuencia (p. e. si
solicítanselle documentos
para unha estancia de
estudos no estranxeiro).
EA3.5. Localiza con
facilidade información
específica de carácter
concreto en textos
xornalísticos en calquera

3.4 CCL, CEEC
CCL, CD

3.5. CCL, CMCT, CEEC
CSC
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CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CONTIDOS

simpatía, a satisfacción, a
esperanza, a confianza, a
sorpresa, e os seus contrarios.

resumo).

- Formulación de suxestións,
desexos, condicións e hipóteses.

CE3.5. Recoñecer, e aplicar á
comprensión do texto, os
constituíntes e a organización
de estruturas sintácticas de
uso frecuente na
comunicación escrita, así
como os seus significados
asociados (p. e. unha
estrutura interrogativa para
expresar sorpresa).

- Establecemento e mantemento
da comunicación e organización
do discurso.

Estruturas sintáctico5
discursivas .
Léxico escrito de uso común
(recepción)

6

Patróns gráficos e
convencións ortográficas.
CE3.6. Recoñecer léxico
escrito de uso común relativo
a asuntos cotiáns e a temas
xerais ou relacionados cos
propios intereses, estudos e
ocupacións, e un repertorio
limitado de expresións e

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

COMPETENCIAS CLAVE

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.

EA3.6. Entende información
específica de carácter
concreto en páxinas Web e
outros materiais de
referencia ou consulta
claramente estruturados (p.
e. enciclopedias, dicionarios,
monografías, presentacións)
sobre temas relativos a
materias académicas ou
asuntos ocupacionais
relacionados coa súa
especialidade ou cos seus
intereses.

3.6.CCL, CMCT, CCEC
CSC CAA

5
6
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CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

COMPETENCIAS CLAVE

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

CE3.7. Recoñecer as
principais convencións de
formato, tipográficas,
ortográficas e de puntuación,
así como abreviaturas e
símbolos de uso común e
máis específico (p. e. &, ¥), e
os seus significados
asociados.

EA3.7. 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 pode seguirse sen
dificultade, e os personaxes
e as súas relacións
descríbense de maneira
clara e sinxela.

3.7 CCL, CCEC
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Estratexias de produción:
Planificación
- Mobilizar e coordinar as
propias competencias xerais e
comunicativas co fin de realizar
eficazmente a tarefa (repasar
que se sabe sobre o tema, que
se pode ou se quere dicir, etc.)
- Localizar e usar
adecuadamente recursos
lingüísticos ou temáticos (uso
dun dicionario ou gramática,
obtención de axuda, etc.)
Execución
- Expresar a mensaxe con
claridade axustándose aos
modelos e fórmulas de cada tipo
de texto.
- Reaxustar a tarefa (emprender
unha versión máis modesta da
tarefa) ou a mensaxe (facer
concesións no que realmente lle
gustaría expresar), tras valorar
as dificultades e os recursos
dispoñibles.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

COMPETENCIAS CLAVE

CE4.1. 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 mostrando un
control razoable de
expresións, estruturas e un
léxico de uso frecuente, tanto
de carácter xeral como máis
específico dentro da propia
área de especialización ou de
interese.

EA4.1. Completa un
cuestionario detallado con
información persoal,
académica ou laboral (p. e.
para facerse membro dunha
asociación, ou para solicitar
unha bolsa).

4.1CCL, CSC, CAA

CE4.2. Coñecer, seleccionar e
aplicar as estratexias máis
adecuadas para elaborar
textos escritos breves ou de
media lonxitude, p. e.
refraseando estruturas a partir
doutros textos de
características e propósitos
comunicativos similares, ou
redactando borradores
previos.

EA4.2. Escribe o seu
curriculum vitae en formato
electrónico, seguindo, p. e., o
modelo Europass.

4.2. CCL, CCEC,CD

EA4.3. Toma notas,
mensaxes e apuntamentos
con información sinxela e

4.3 CCL, CSC
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- Apoiarse en e sacar o máximo
partido dos coñecementos
previos (utilizar linguaxe
‘
’
Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos: convencións
sociais, normas de cortesía e
rexistros; costumes, valores,
crenzas e actitudes; linguaxe
non verbal.
Funcións comunicativas:
- Iniciación e mantemento de
relacións persoais e sociais.
- Descrición de calidades físicas
e abstractas de persoas,
obxectos, lugares e actividades.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CE4.3. Incorporar á produción
do texto escrito os
coñecementos socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións
interpersoais e convencións
sociais nos ámbitos persoal,
público, educativo e
ocupacional/laboral,
seleccionando e achegando
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.

- Petición e ofrecemento de
información, indicacións,
opinións e puntos de vista,
consellos, advertencias e avisos.

CE4.4. Levar a cabo as
funcións requiridas polo
propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de
expoñentes comúns de
devanditas funcións e os
patróns discursivos habituais
para iniciar e concluír o texto
escrito adecuadamente,
organizar a información de
maneira clara, ampliala con
exemplos ou resumila.

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

CE4.5. Mostrar un bo control,
aínda que con algunha

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

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

COMPETENCIAS CLAVE

relevante sobre asuntos
habituais e aspectos
concretos nos ámbitos
persoal, académico e
ocupacional dentro da súa
especialidade ou área de
interese.

EA4.4. Escribe notas,
anuncios, mensaxes e
comentarios breves, en
calquera soporte, nos que
solicita e transmite
información e opinións
sinxelas e nos que resalta os
aspectos que lle resultan
importantes (p. e. nunha
páxina Web ou unha revista
xuvenís, ou dirixidos a un
profesor ou profesora ou un
compañeiro), respectando
asconvencións e normas de
cortesía e da etiqueta.

EA4.5. Escribe, nun formato
convencional, informes
breves e sinxelos nos que dá
información esencial sobre

4.4. CCL, CEEC,
CSC,

4.5.CCL, CEEC,
CSC CMCT, CAA

111

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

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, a
sorpresa, e os seus contrarios.

influencia da primeira lingua
ou outras, sobre un amplo
repertorio de estruturas
sintácticas comúns, e
seleccionar os elementos
adecuados de coherencia e de
cohesión textual para
organizar o discurso de
maneira sinxela pero eficaz.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

COMPETENCIAS CLAVE

un tema académico,
ocupacional, ou menos
habitual (p. e. 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.

- Formulación de suxestións,
desexos, condicións e hipóteses.
- Establecemento e mantemento
da comunicación e organización
do discurso.

Estruturas sintácticoi
discursivas.
Léxico escrito de uso común
(produción)
Patróns gráficos e
convencións ortográficas.

ii

CE4.6. Coñecer e utilizar
léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotiáns e a
temas xerais ou relacionados
cos propios intereses, estudos
e ocupacións, e un repertorio
limitado de expresións e

EA4.6. Escribe
correspondencia persoal e
participa en foros, blogs e
chats nos que describe
experiencias, impresións e

4.6.CCL, CSC,CD
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

modismos de uso frecuente.

CE4.7. Utilizar as convencións
ortográficas, de puntuación e
de formato máis frecuentes
con razoable corrección de
modo que se comprenda a
mensaxe, aínda que pode
darse algunha influencia da
primeira ou outras linguas;
saber manexar os recursos
básicos de procesamiento 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
(p. e. abreviacións ou outros
en chats).

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

COMPETENCIAS CLAVE

sentimentos; narra, de forma
lineal e coherente, feitos
relacionados co seu ámbito
de interese, actividades e
experiencias pasadas (p. e.
sobre unha viaxe, as súas
mellores vacacións, un
acontecemento importante,
un libro, 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 os
mesmos.

EA4.7. 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,
observando as convencións
formais e normas de cortesía
usuais neste tipo de textos.

4.7. CCL, CEEC, CD, CSC
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5. METODOLOXÍA
As bases metodolóxicas que inspiran esta programación 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/benestar co interese/imaxinación. O alumno 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 de cada alumno, das súas capacidades, preparar o 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, aprender a facer. Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona diferentes
actividades que contribúen ó desenvolvemento das competencias clave.
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.
Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso esta programación está deseñada para ser utilizada con flexibilidade de modo 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. Nesta programación de aula existe sempre un apoio para aqueles nenos e nenas que o requiran, tendo sempre en conta aqueles casos nos que o
progreso non responda ós obxectivos que se programaron, así como os casos nos que algúns destaquen na consecución de obxectivos e que, ante a falta de actividade programada,
perdan a motivación e o interese pola lingua estranxeira. Para emendar estas posibles situacións inclúense actividades tanto de ampliación, para os máis avanzados, como de
reforzo, para os que poidan estancarse nalgún momento.
A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se basea na actividade; eles demandan exercer a súa capacidade de actuar. Cada unha das unidades desta
programación proporciona unha ampla gama de actividades e recursos didácticos de diferente participación.O alumno/a é o centro do proceso de ensino-aprendizaxe pero a súa
actividade construtivista depende da intervención do profesor/a. Esta intervención debe ser activa e reflexiva e axustada ó nivel que mostra o alumno/a, debendo: iniciar o input da
lingua, axudar ó individuo na interacción cos demais, avaliar o que fan os nenos/as, contextualizar as actividades e dar significados comprensibles para o alumno/a, promover
estratexias de comunicación, potenciar as estratexias de aprendizaxe xa adquiridas e admitir o erro.
Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de aprendizaxe. Enténdese que os erros prodúcense cando o neno/a anticipa como vai
funcionar a lingua ou cando transfire regras da súa lingua materna nun proceso natural de adquisición.
A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos alumnos. Esta programación toma en conta esta situación ó 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.
Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente nunha determinada materia e só serven para ela. 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
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momentos precisos e en situacións distintas. 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 cais as puidese adquirir. 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.
En base a todo o exposto anteriormente esta programación contribúe a desenvolver os seguintes aspectos:






Traballo cooperativo: Adicarase parte do tempo na aula ó traballo en parellas ou grupo, para facilitar as máximas oportunidades de expresión dos alumnos.
Ensino do vocabulario: Fomentarase a deducción e o rexistro de palabras dos alumnos.
A práctica das destrezas lingüísticas:

 Receptivas: comprensión oral e escrita e tamén Productivas: expresión oral e escrita (expresión e interacción).
Traballo por proxectos:
 Empregarase o inglés de xeito creativo e persoal, para ter unha sensación real do progreso.
Aprender a aprender:





Desenvolver estratexias de aprendizaxe que lles permitan ser mellores aprendices, máis eficaces e autónomos, e mellores usuarios dunha lingua estranxeira,
Usar o diccionario formato papel ou online para buscar o significado de palabras.
Usar as seccións de gramática dos libros para comprobar cuestións gramaticais.
Tratar de corrixir os erros sós, antes de recorrer ó profesor, que lles dará a
resposta axeitada.

Na aula adicarase boa parte do tempo a traballar en parellas ou pequenos grupos, así como de forma individual para facilitar a práctica das destrezas
lingüísticas a un nivel axeitado para eles.
A lingua de comunicación na aula será o inglés, usando mensaxes sinxelas e fácilmente comprensibles. Nembargantes, farase uso da lingua materna
cando sexa preciso facer as aclaracións oportunas para facilitar a aprendizaxe e a comprensión.
Fomentarase a aprendizaxe de forma deductiva cando sexa posible, sobre todo no que respecta ó ensino do vocabulario.
Fomentarase a competencia de aprender a aprender: desenvolver estratexias de aprendizaxe que lles permitan aprender mellor, de maneira eficaz e
autónoma. Ademais, terán un papel relevante os diccionarios en diferentes soportes, así como sección de gramática (de libros ou apuntamentos) para seren
consultados.
A admisión do erro como parte esencial no proceso de ensino –aprendizaxe, e polo tanto, a autoavaliación, que lles permitirá subsanar eses erros e
superarse dende unha actitude positiva.
6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
Para tentar acadar os obxectivos sinalados empregaremos, entre outros, os seguintes materiais:
1º E.S.O.: ENGLISH EXPLORER 1 Ed. Heinle Cengage Learning. S

’

k w k

2º E.S.O.: NEW ACTION 2 Ed. Burlington books S

k

k

’

k w k

k

M

OM

w

2º E.S.O. PMAR: BUILD UP 2 Ed. Burlington books. Basic Practice Workbook and webpage
3º E.S.O.: IMPACT 3 Ed. Vicens Vives. S

’

k W k

k

k

e DVD-ROM
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3º E.S.O. PMAR: BUILD UP 3 Ed. Burlington books. Basic Practice Workbook and webpage
4º E.S.O.: ALL CLEAR 4 Ed. Macmillan. S

’

k w k

k

k w

Poderá empregarse calquera outro material de apoio ou reforzo elaborado polos profesores ou outro material publicado para o mesmo nivel.
DVDS: Algúns dos libros de texto teñen o seu DVD (que traballa cada unidade e as lecturas) e que poderán ser usados ocasionalmente na aula para motivación dos alumnos.
LECTURA: Os membros do departamento elexirán varios extractos de lectura obrigatoria que serán adecuados para cada grupo e dentro de cada grupo poderá non haber
uniformidade na elección dos mesmos. Esta dependerá do nivel e motivación dos alumnos. Haberá unha serie de extractos de lectura obrigada na primeira avaliación e
segunda avaliación. Queda exenta a terceira avaliación para non coincidir coa recta final do curso.
DICCIONARIOS: Os alumnos terán á súa disposición nas aulas e na biblioteca diverso material de consulta. Por exemplo os diccionarios Oxford Pocket (OUP)
INTERNET: Os alumnos poderán facer uso da Internet para realizar actividades puntuais propostas polo profesorado e adecuadas para o seu nivel (cancións, xogos, vídeos,
búsqueda de información...) coa finalidade de que os alumnos acaden os obxectivos e estean motivados cara a materia.
7. SECUENCIACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ºESO
SECUENCIACIÓN DE UNIDADES POR AVALIACIÓN
STARTER UNIT
UNIT 1 – MY FAMILY AND FRIENDS
1ª AVALIACIÓN

UNIT 2 – MY THINGS
UNIT 3- MY INTERESTS
Unit 4 – MY DAY

2ª AVALIACIÓN

Unit 5 – MY HOME
Unit 6 – MY SCHOOL TRIP
Unit 7 – MY HISTORY

3ª AVALIACIÓN
Unit 8 – MY STORIES
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2ºESO
SECUENCIACIÓN DE UNIDADES POR AVALIACIÓN
UNIDADE DE INTRODUCIÓN
UNIDADE 1: SCHOOL DAYS
1ª AVALIACIÓN
UNIDADE 2: AMAZING PEOPLE
UNIDADE 3: MUSIC MANIA
UNIDADE 4: BELIEVE IT OR NOT!
2ª AVALIACIÓN

UNIDADE 5: WHAT’S THE WEATHER LIKE?
UNIDADE 6: HEALTHY LIVING
UNIDADE 7: AMAZING ANIMALS

3ª AVALIACIÓN

UNIDADE 8: TECHNOLOGY TODAY
UNIDADE 9: WHAT A FUTURE!

2ºESO PMAR
SECUENCIACIÓN DE UNIDADES POR AVALIACIÓN
INTRODUCTION
1ª AVALIACIÓN

UNIDADE 1: BACK TO SCHOOL
UNIDADE 2: BODY LANGUAGE

117

UNIDADE 3: MUSIC AND MORE
UNIDADE 4: A LONG TIME AGO
2ª AVALIACIÓN

UNIDADE 5: EMERGENCY!
UNIDADE 6: FOOD, FOOD, FOOD
UNIDADE 7: ABOUT ANIMALS

3ª AVALIACIÓN

UNIDADE 8: SEEING THE WORLD
UNIDADE 9: THE RIGHT JOB

3ºESO
SECUENCIACIÓN DE UNIDADES POR AVALIACIÓN
UNIDADE 0 WHO ARE YOU?
UNIDADE 1 DO YOU SPEAK ENGLISH?
1ª AVALIACIÓN

UNIDADE 2 A QUESTION OF SPORT
UNIDADE 3 OUR WORLD
UNIDADE 4 LET’S CELEBRATE!

2ª AVALIACIÓN

UNIDADE 5 BUILD IT UP
UNIDADE 6 MONEY MAKERS
UNIDADE 7 FOOD

3ª AVALIACIÓN

UNIDADE 8 OUR PLANET
UNIDADE 9 ACCIDENTS HAPPEN!
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3ºESO PMAR
SECUENCIACIÓN DE UNIDADES POR AVALIACIÓN
INTRODUCTION
UNIDADE 1 FOOD FOR LIFE
1ª AVALIACIÓN

UNIDADE 2 IS IT ART?
UNIDADE 3 FASTER AND STRONGER
UNIDADE 4 JOURNEYS

2ª AVALIACIÓN

UNIDADE 5 THE REAL STORY
UNIDADE 6 FASHION
UNIDADE 7 SPACE

3ª AVALIACIÓN

UNIDADE 8 URBAN LIVING
UNIDADE 9 THEN AND NOW

4º ESO
SECUENCIACIÓN DE UNIDADES POR AVALIACIÓN
UNIDADE 0 STARTER UNIT
UNIDADE 1 LIFESTYLE CHANGES
1ª AVALIACIÓN

UNIDADE 2 BOOKS
UNIDADE 3 SAVE THE PLANET
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UNIDADE 4 FASHION WORLD
2ª AVALIACIÓN

UNIDADE 5 ON THE JOB
UNIDADE 6 IT’S A CRIME
UNIDADE 7 SPORTING LIFE

3ª AVALIACIÓN

UNIDADE 8 TECH AND TECHIES
UNIDADE 9 CLEAR COMMUNICATION

8. AVALIACIÓN
A aprendizaxe do alumno debe ser avaliada sistemática e periodicamente, tanto para medir individualmente os coñecementos e competencias adquiridas como para, e por el,
introducir no proceso educativo cantas sexan precisas se a situación o require (cando a aprendizaxe dos alumnos non responden para o que, a priori, non se espera deles).
Se partimos de que as competencias clave supoñen unha aplicación real e práctica de coñecementos, habilidades e actitudes, a forma de comprobar ou avaliar se o alumno as
adquiriu é reproducir situacións máis reais posibles de aplicación, e nesas situacións o común é que o alumno se sirva desa bagaxe acumulada (todo tipo de contidos) pero responda,
sobre todo, a situacións prácticas.
A avaliación por competencias permite avaliar tanto o logro dos obxectivos da materia coma o grao de adquisición das Competencias clave. Uns criterios están ligados
expresamente a conceptos, e outros, preferentemente a procedementos e actitudes.
En función do obxectivo que persigamos avaliar, contamos con varias modalidades, como é o caso da avaliación sumativa, realizada en diferentes momentos do curso e que temos
que identificar coas finais de avaliación e de curso (ordinaria e extraordinaria, cando sexa o caso). Haberá outras avaliacións, como a inicial (non clasificada) e a final e, sobre todo, a
continua ou formativa, aquela que ocorre durante todo o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que insiste, polo tanto, no carácter orientador e de diagnóstico do ensino.
Realizarase ademais unha avaliación individualizada a tódolos alumnos ó finalizar 4º curso, pola opción de ensinanzas académicas ou pola de ensinanzas aplicadas, na que se
comprobará o logro dos obxectivos da etapa de secundaria e o grado de adquisición das competencias correspondentes en relació n coas materias troncais, dúas das materias
opcionais de cuarto curso e unha materia específica cursada en calquera dos cursos.
Ademais de avaliar a aprendizaxe dos alumnos, tamén se avalía o proceso de ensino dos profesores, polo que quedará incluído un procedemento de avaliación dos programas
didácticos e seus indicadores na proposta pedagóxica de cada centro escolar.
8.1 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. AVALIACIÓN INICIAL.
Atendendo ós diferentes criterios, o currículo propón unha serie de ferramentas que nos permiten levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de avaliación
formativa, serán a observación e o seguimento sistemático do alumno, é dicir, se tomarán en consideración tódalas producións para o desenvolvemento, tanto de carácter individual
como de grupo: traballos escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, lecturas e resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión na expresión e
autoavaliación entre outros. Na avaliación sumativa, as probas escritas e as de recuperación (e final de curso, se o alumno non tiver recuperado algunha, e extraordinaria, no caso
de obter unha clasificación insuficiente na ordinaria final de curso). En todo caso, os procesos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse a flexibilidade que esixe a
propia avaliación.
O currículo tamén establece uns criterios de avaliación e uns estándares de aprendizaxe avaliables por materia e curso que nos permiten avaliar a consecución dos
obxectivos do curso. Con respecto á avaliación por competencias, empregaránse os chamados indicadores, que se especifican máis abaixo.
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Tendo en conta o exposto anteriormente o seguimento do progreso dos alumnos farase en tres fases:
1. Avaliación inicial para establece-lo punto de partida. Terase en conta o observado polo profesor na aula e os informes de cursos anteriores para detectar as posibles carencias
e tomar as medidas oportunas para palialas.
2. Avaliación formativa, a través de probas, tarefas orais e escritas e observación na clase.
3. Avaliación sumativa, para comprobar o grao de adquisición de obxectivos, contidos, competencias
Ademais tentarase levar conta de que fagan unha autoavaliación da súa aprendizaxe, ben preguntándolles ou revisando as súas fichas e os seus cadernos onde deben
realizar e corrixir, eles mesmos, as actividades que o profesor lles indique, sen deixar de comprobar que teñan feitos e corrixidos os exercicios indicados do libro de clase e do
caderno de exercicios.
No que respecta ás lecturas obrigatorias, faráse unha proba escrita sobre as mesmas que terá o mesmo valor para o cómputo da nota final do trimestre no que se remate
que calquera das outras probas escritas.
Despois de cada unidade didáctica os alumnos poderán realizar unha proba de autoavaliación para reflexionar sobre o seu proceso de aprendizaxe

8.2 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.
Os criterios de avaliación que establece o currículo para os cursos primeiro, segundo, terceiro e cuarto de Educación Secundaria na área da lingua estranxeira e organizados en
cinco grandes bloques, son:
1ºESO
B1.1. Coñecer e saber aplicar as
estratexias básicas de comprensión
do sentido xeral, a información
esencial, os puntos e as ideas
principais, ou os detalles relevantes
do texto: anticipación do contido
xeral do que se escoita con
axuda de elementos verbais e non
verbais e uso dos coñecementos
previos sobre a situación (quen fala
a quen, con que intencións, onde
e cando) que dan lugar a inferencias
do significado baseadas no
contexto.
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 con
dar formal, e que versen sobre

2ºESO
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

3ºESO
B1.1. 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.
B1.2. Identificar información xeral
e específica relevante de textos
sinxelos emitidos cara a cara ou
por medios audiovisuais sobre
temas concretos e coñecidos
(información
básica sobre algunha
materia do currículo, temas do
seu interese ou ocupacionais
propios da súa idade e do seu
nivel escolar), pronunciadas con
lentitude e claridade.
B1.3. Comprender os puntos
principais e información específica
en mensaxes e anuncios públicos
breves, claros e sinxelosque conteñan

4ºESO
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
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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.
B1.4. Comprender os puntos
esenciais e os detalles máis salientables
en conversas sinxelas,
reais ou simuladas, que se refiran
a necesidades prácticas ou materiais,
gustos ou sensacións físicas
moi básicas, expresadas pausadamente
e con boa articulación, e
que se poidan escoitar de novo ou
solicitar que se repita ou se reformule
o dito.
B1.5. Recoñecer as fórmulas máis
habituais de contacto social e as
normas de cortesía máis sinxelas
e comúns para a súa idade, e as
utilizadas máis habituais para iniciar
e terminar o discurso.
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.
B2.1. Pronunciar e entoar de xeito
claro e intelixible, aínda que se
cometan erros de pronuncia polos
que os interlocutores teñan quesolicitar
repeticións de cando en
vez.
B2.2. 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.
B2.3. Utilizar as estratexias máis
adecuadas para producir textos
monolóxicos que aborden descricións,
narracións e explicacións

detalles máis salientables en textos
orais breves e ben estruturados,
transmitidos de viva voz ou
por medios técnicos e articulados
a velocidade lenta, nun rexistro
estándar, e que versen sobre
asuntos cotiáns en situacións habituais
ou sobre temas xerais ou
do propio campo de interese nos
ámbitos persoal, público e educativo,
sempre que as condicións
acústicas non distorsionen a mensaxe
e se poida volver escoitar o
dito. 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 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. B2.1. Utilizar as
estratexias máis
adecuadas para producir textos

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.
B1.6. Comprender preguntas,
solicitude de informacións e
cambios moi evidentes de tema
en situacións comunicativas caraa cara
en que se lle pregunte sobre
asuntos básicos e coñecidos
persoais, educativos, ocupacionais
ou do seu interese, sempre
que poida pedir que se lle repita,
aclare ou elabore algo do que se
lle dixo.
B1.7. Comprender o sentido
xeral e a información específica
sinxela de programas de televisión,

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 instruccións básicas e
seguir indicacións breves relativas
a necesidades cotiás ou
ocupacionais relativas a situacións de
comunicación básicas dos ámbitos
persoal e profesional.
B1.4. Comprender textos orais
sinxelos nos que soliciten ou dean
información de carácter básico
e sinxelo, identificando funcións
de comunicación variadas
e captando tanto as 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.
B2.1. Coñecer e saber aplicar as
estratexias
máis adecuadas para
producir textos orais monolóxicos
ou dialóxicos breves ou de lonxitude
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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.
B2.4. Producir textos breves e
comprensibles, en conversas cara
a cara, nun rexistro neutro ou informal,
cunha linguaxe sinxela, nos
que se dá, se solicita e intercambia
información básica sobre temas de
importancia na vida cotiá e asuntos
coñecidos ou de interese persoal
ou educativo propios da súa
idade e do seu nivel escolar, e se
xustifican brevemente e de xeito
básico os motivos de determinadas
accións e plans sinxelos, aínda
que ás veces haxa interrupcións
ou vacilacións, resulten evidentes as
pausas e a reformulación
para organizar o discurso e
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.
B2.5. Empregar para comunicarse
mecanismos sinxelos o suficientemente
axustados ao contexto e á
intención comunicativa (repetición
léxica, elipse, deíxe persoal, espacial
e temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores conversacionais
básicos máis frecuentes).
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

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 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,
aíndacomunique
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

tales como boletíns meteorolóxicos
ou informativos, cando
os comentarios conten cun apoio
de imaxes moi redundantesB2.1.
Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
producir textos orais monolóxicos
ou dialóxicos breves e de estrutura
simple e clara, utilizando,
entre outros, procedementos
como a adaptación da mensaxe
a patróns da primeira lingua ou
outras, ou o uso de elementos
léxicos aproximados, se non se
dispón doutros máis precisos.
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 palabrasmenos
frecuentes e reparar a
comunicación en situacións menos
comúns.
B2.3. 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 da persoa
interlocutora.
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.
B2.5. Participar en conversas
básicas sobre temas predicibles

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.
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expresións e articular palabras
menos frecuentes.
B2.7.
Utilizar
estratexias
de
cooperación
na interacción e no traballo
con outras persoas, colaborando
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 coB3.1. 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.).
B3.3. Identificar e interpretar palabras
e enunciados clave sinxelos e
contextualizados, en situacións de
comunicación significativas para a
súa idade e o seu nivel escolarcoa axuda
de elementos textuais e
non textuais, sobre temas variados
e outros relacionados con outras
materias do currículo.
B3.4. Identificar a información
esencial, os puntos máis relevantes
e detalles importantes en textos,
tanto en formato impreso como

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 paradesenvolverse 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
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 xerala
información esencial, os puntos

e con propósitos comunicativos
propios da súa idade (invitar,
ofrecer axuda, propor, reaccionar
perante invitacións e propostas),
e expresar sentimentos e opinións
de forma básica.
B2.6. Participar de forma sinxela
nunha entrevista persoal na que
dá información, reacciona ante
comentarios ou expresa ideas
sobre cuestións habituais, sempre
que poida pedir de cando envez que lle
aclaren ou repitan o ditoB3.1. Coñecer e
saber aplicar 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 pabras ou frases
similares nas linguas
que xa coñece, 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, en notas
persoais e anuncios públicos,
mensaxes breves que conteñan
información, instrucións e indicacións
básicas relacionadas con
actividades e situacións da vida
cotiá.
B3.3. Identificar a información
esencial, os puntos máis relevantes
e detalles importantes en textos,
tanto en formato impreso
como en soporte dixital, breves e
ben estruturados, escritos nun
rexistro formal, informal ou neutro,
que traten de asuntos cotiáns,
de temas de interese ou
salientables para os propios estudos
e as ocupacións, e que
conteñan estruturas sinxelas e

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.
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,
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en soporte dixital, breves, sinxelos
e ben estruturados, escritos
nun rexistro informal ou estándar,
que traten de asuntos cotiáns, de
temas coñecidos e previsibles de
interese ou relevantes para os
propios estudos, e que conteñan
estruturas sinxelas e un léxico básico
de uso común e habitual.
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.
B3.6. Ler con certa autonomía
textos adaptados de certa lonxitude
adecuados á idade, aos intereses
e ao nivel escolar
B4.1. Aplicar estratexias adecuadas
para elaborar textos escritos
breves e de estrutura simple (por
exemplo, copiando formatos, fórmulas
e modelos convencionaispropios 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,
nun rexistro estándar ou informal,
utilizando adecuadamente
os recursos máis básicos de cohesión
e de coherencia, e as convencións
ortográficas básicas e os
signos de puntuación máis comúns,
cun control razoable de expresións
e estruturas básicas e
sinxelas, e un léxico de uso frecuente
para a súa idade e o seu
nivel escolar. Tomar notas e escribir
mensaxes moi breves e sinxelas

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 caquera 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. B4.1. Aplicar
estratexias adecuadas
para elaborar textos escritos

un léxico básico de uso común e
habitual.
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 idade e do seu nivel escolar.
B3.6. Ler con certa autonomía
textos adaptados de certa lonxitude
adecuados á idade, aos intereses
e ao nivel escolar, seguindo
a liña argumental, o carácter
básico dos personaxes e
as súas relacións. B4.1. Escribir en papel
ou en
soporte electrónico textos breves,
sinxelos e de estrutura clara
sobre temas cotiáns ou de interese
persoal, nun rexistro formal,
neutro ou informal, utilizando
adecuadamente os recursos básicos
de cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os
signos de puntuación máis comúns,
cun control razoable de
expresións e estruturas sinxelas
e un léxico de uso frecuente.
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).
B4.3. Empregar para comunicarse
mecanismos sinxelos de cohesión
textual axustados ao contexto
e á intención comunicativa

escritos nun rexistro
formal, informal ou neutro, que
traten asuntos cotiáns ou menos
habituais, de temas de interese
ou salientables para os propios
estudos, a ocupación ou o traballo,
e que conteñan estruturas e
un léxico de uso común, de carácter
tanto xeral como máis específico.
B3.4. Comprender a intención de
comunicación, fórmulas de saúdo,
despedida e outras convencións
básicas de correspondencia
de carácter persoal e formal,
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. 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
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a partir dunha información moi
sinxela e predicible.
B4.3. Completar documentos básicos
nos que se solicite información
persoal.
B4.4. Escribir mensaxes sinxelas
con información, instrucións e indicacións
moi básicas relacionadas
con actividades cotiás e de inmediata
necesidade.
B4.5. Intercambiar correspondencia
persoal breve e moi sinxela,
sobre temas da vida cotiá, empregando
palabras e expresións moi
básicas
de
uso
habitual,
de
encabezamento
e despedida, e frases eoracións simples
illadas e enlazadas
con conectores elementais.
B4.6. Presentar os textos escritos
de xeito coidado (con atención ás
marxes, riscaduras, liñas dereitas,
letra clara, letras maiúsculas e minúsculas
cando corresponda, etc.),
en soporte impreso e dixital. B5.1.
Pronunciar e entoar de xeito
claro e intelixible, aínda que se
cometan erros de pronunciación
polos que os interlocutores teñan
que solicitar repeticións.
B5.2. Coñecer e utilizar para a
comprensión e produción de textos
orais e escritos os aspectos socioculturais
e sociolingüísticos relativos
á vida cotiá (hábitos de estudo
e de traballo, actividades de lecer,
etc.), ás condicións de vida, ás relacións
interpersoais (entre homes
e mulleres, no traballo, no centrodocente,
etc.), ao comportamento
(xestos, expresións faciais, uso da
voz e contacto visual) e ás convencións
sociais (costumes e tradicións).
B5.3.
Interactuar
segundo
as
convencións
sociais máis básicas da

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.
B4.3. 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

(repetición léxica, elipse, deíxe
persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos frecuentes).
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 propias
do soporte utilizado, adaptando
a presentación ao tipo de
texto e usando frases e oracións
ben estruturadas e cunha orde
lóxica.
B4.5. Presentar os textos escritos
de xeito coidado (con atención
a marxes, riscaduras, liñas
dereitas, letra clara, letras maiúsculas
e minúsculas cando corresponda,
separación de palamotivosbras ao final
de liña, etc.), en soporte
impreso e dixital, adecuados
ao propósito comunicativo e
valorando a importancia da presentación
nas comunicacións
escritas. B5.1. Pronunciar e entoar de
xeito claro e intelixible, aínda que
resulte evidente o acento estranxeiro
ou se cometan erros de
pronunciación, sempre que non
interrompan a comunicación, polos
que as persoas interlocutoras
teñan que solicitar repeticións de
cando en vez.
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

estruturados, en rexistro estándar
da lingua, con argumento lineal
e con personaxes, situacións
e relacións descritas de
xeito claro e sinxelo. 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).
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 mai- úsculas e
minúsculas cando corresponda,
etc.) en soporte impreso
e dixital, adecuados aos
fins funcionais e valorando importancia
da presentación nas
comunicacións escritas. B5.1. Discriminar
patróns sonoros,
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cultura estranxeira, e utilizar os
coñecementos
socioculturais
e
sociolingüísticos
básicos para unha
comprensión adecuada do texto
oral e escrito.
B5.4. Na propia lingua, identificar
diferenzas e semellanzas nos aspectos
culturais máis visibles dos
países onde se fala a lingua estranxeira
e da propia cultura, e coas
diversas culturas, se é o caso,
do resto do alumnado, e amosar
curiosidade e respecto ante as diferenzas.
B5.5. 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.
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 apreciarriqueza persoal e
social que proporciona
ser unha persoa plurilingüe.
B5.7. Levar a cabo as funcións
demandadas polo propósito comunicativo,
utilizando os expoñentes
máis comúns e básicos desas funcións
e os patróns discursivos
igualmente básicos de uso máis
frecuente, e amosar control sobre
un conxunto de estruturas gramaticais
e modelos de oracións e frases
dentro dun repertorio básico
memorizado.
B5.8. Comprender e utilizar un
repertorio léxico oral básico suficiente
para comunicar información,

persoal básica e se expresen
gustos, sentimentos e opinións.
B4.7. Presentar os textos escritos
de maneira coidada (con atención
a marxes, riscaduras, liñas dereitas,
letra clara, letras maiúsculas e
minúsculas cando correspondaetc.) en
soporte impreso e dixital,
adecuados aos fins funcionais e
valorando a importancia da presentación
nas
comunicacións
escritasB5.1.
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.
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

culturas e maneiras de vivir
diferentes.
B5.3. Producir textos escritos
sen faltas de ortografía significativas
en palabras e expresións
habituais propias do nivel.
B5.4. Coñecer e utilizar, para a
comprensión e a produción do
texto oral monolóxico ou dialóxico
e escrito, os aspectos socioculturais
e sociolingüísticos relativos
á vida cotiá (hábitos de estudo
e de traballo, actividades de
lecer, etc.), estruturas sociais,
condicións de vida (contorno e
estrutura social), relacións interpersoais
(entre homes e mulleres,
no traballo, no centro docente
e nas institucións), comportamento
(xestos, expresións faciais,
uso da voz e contacto visual)
e convencións sociais (costumes
e tradicións), actuando
coa debida propiedade e respectando
as normas de cortesía
máis importantes nos contextos
respectivos
B5.5. Na propia lingua, identificar
diferenzas e semellanzas nos
aspectos culturais visibles dos
países onde se fala a lingua estranxeirae
da propia cultura, coas
diversas culturas do resto doalumnado,
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

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).
B5.3. 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

127

contidos elementais doutras materias
do currículo e opinións breves,
simples e directas en situacións
habituais e cotiás propias da súa
idade e do seu nivel escolar.
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 culturai

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,
evitandoestereotipos
lingüísticos ou culturais.

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.
B5.8. Recoñecer e utilizar 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; inferir do contexto e
do cotexto, con apoio visual, os
significados de palabras e expresións de
uso menos frecuente ou
máis específico, e comunicar información,
opinións e puntos de
vista breves, simples e directos
en situacións habituais e cotiás,
aínda que en situacións menos
correntes haxa que adaptar a
mensaxe.
B5.9. Reformular o sentido dun
texto, resumíndoo ou reformulándoo
na propia lingua, explicándoo
a un interlocutor próximo
que descoñece a lingua estranxeira,
coa finalidade de facer o
texto comprensible e garantir a
relación fluída entre falantes e
culturas.
B5.10. Participar en proxectos
(elaboración de materiais multimedia,
folletos, carteis, recensión
de libros e películas, etc.) nos

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
restruturación da información
(por exemplo, nova fronte a coñecida;
exemplificación e resumo).
B5.8. Recoñecer, e aplicar á
comprensión do texto léxico oral
e escrito de uso común relativo a
asuntos cotiáns e a temas xerais
ou relacionados cos propios intereses,
os estudos e as ocupacións,
así como un repertorio limitado
de expresións e modismos
de uso frecuente, cando o
contexto ou o apoio visual facilitan
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que se utilicen varias linguas,
tanto curriculares como outras
presentes no centro docente,
relacionados
cos elementos transversais,
evitando estereotipos
lingüísticos ou culturais.

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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES
Os estándares de aprendizaxe neste curso organizáronse en cinco grandes bloques: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da
lingua e conciencia plurilingüe e intercultural. Recollemos a continuación o lexislado:


Bloque 1. Comprensión de textos orais

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.
PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal entre duas persoas que ten lugar na súa presenza, ou procedente dunha gravación pedagóxica
cando o tema lle resulta coñecido e o discurso estea articulado con claridade, a velocidade baixa.
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.
PLEB1.6. 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. Produción de textos orais: expresión e interacción

PLEB2.1. Na maioría das actividades de aula amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira nas diferentes situacións comunicativas, esforzándose por utilizala aínda
que, ás veces, teña que recorrer a outras linguas para pedir axuda ou aclaracións.
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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.
PLEB2.3. 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).
PLEB2.4. 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.
PLEB2.5. 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 realizar unha actividade conxunta.
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.


Bloque 3. Comprensión de textos escritos

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 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.
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.
PLEB3.4. 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.
PLEB3.5. 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.
PLEB3.6. Comprende con fluidez textos adaptados (por exemplo, en lecturas para a xente nova) de historias de ficción.


Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

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 actividades ou tarefas moi habituais, listas de compras, traxecto habitual etc.; e textos que expresen
sentimentos básicos de gusto, desgusto, aceptación, negación, etc.
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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).
PLEB4.4. 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.
PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén contacto social real ou simulado (por exemplo, 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.
PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación.


Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural

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.
PLB5.2. 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.
PLB5.3. 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.).
PLB5.4. 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.
PLB5.5. Nas actividades de aula, reflexiona sobre a utilización para a 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. 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. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo.
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.
8.3 RÚBRICA DE AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS
Incluímos un modelo denominado Rúbrica de Avaliación de competencias para cada unidade e para o curso completo que nos permite avaliar o grao de adquisición das
competencias clave indicando o nivel de cualificación que vai adquirindo o alumno.
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Na rúbrica indícase cada unha das competencias clave seguidas da súa especificación en indicadores. No modelo correspondente a cada unidade inclúense unicamente as
competencias e os indicadores que se desenvolveron concretamente nesa unidade.
No proceso de avaliación identificamos cinco niveis de cualificación: Insuficiente (IN): Non conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos diferentes ámbitos; Ben (BI):
Conseguido con nivel medio; Notable (NT): conseguido con nivel alto, e Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente. Estes criterios de cualificación deben aplicarse tendo en conta
os criterios de avaliación detallados para a área de lingua estranxeira.
Os instrumentos que nos permitan obter uns datos concretos serán principalmente: observación, proba escrita, proba oral, caderno de clase. O profesor poderá modificar o modelo
substituíndo ou incluíndo outros instrumentos empregados.
Os indicadores nos que se especifican as Competencias Clave, que incluímos no modelo, e que nos permiten demostrar a competencia real do alumno para esta materia e este
curso son os que indicamos a continuación:
1. Competencia en comunicación lingüística (CL)
Indicadores
CL1. ESCOITAR
CL1.1. Recoñece e lembra as palabras clave dunha exposición oral dun tema específico coñecido.
CL1.2. Comprende a idea xeral de textos orais, emitidos cara a cara ou por medios audiovisuais sobre
asuntos cotiáns, se se fala despacio e con claridade.
CL1.3. Comprende a información específica máis relevante de textos orais, emitidos cara a cara ou por
medios audiovisuais sobre asuntos cotiáns, se se fala despacio e con claridade.
CL2. FALAR
CL2.1. Reproduce a pronunciación, ritmo e acentuación da lingua estranxeira.
CL2.2. Produce un discurso comprensible e axeitado á intención de comunicación.
CL2.3. Produce textos cohesionados e coherentes.
CL3. CONVERSAR
CL3.1. Reproduce as fórmulas habituais e culturais que se empregan na comunicación interpersoal na
aula.
CL3.2. Comunícase oralmente participando en conversacións e en simulacións sobre temas coñecidos ou
traballados previamente.
CL3.3. Interactúa oralmente na lingua estranxeira co profesorado ou cos compañeiros sobre temas de
interese persoal e tarefas da clase.
CL4. LER
CL4.1. Recoñece a idea xeral de textos escritos axeitados á idade, co apoio de elementos textuais e non
textuais, sobre temas variados e outros relacionados con algunhas materias do currículo.
CL4.2. Extrae información específica de textos escritos axeitados á idade, co apoio de elementos textuais
e non textuais, sobre temas variados e outros relacionados con algunhas materias do currículo.
CL.4.3. Le textos de certa extensión axeitados á súa idade, intereses e nivel de competencia coa axuda de
dicionarios.
CL5. ESCRIBIR
CL5.1. Escribe palabras respectando as reglas de ortografía.
CL5.2. Escribe frases coa orde sintagmática correcta.
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CL5.3. Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando as estruturas, as funcións e o léxico
axeitados, así como algúns elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, e respectando as reglas
elementais de ortografía e de puntuación.
2. Competencia matemática, científica e tecnolóxica (CMCT)
Indicadores
CMCT1. Coñece, utiliza e relaciona os números na lingua estranxeira.
CMCT2. Obtén información de forma empírica.
CMCT3. Resolve encrucillados, crebacabezas ou soupas de letras.
CMCT4. Mostra interese por coñecer algúns elementos culturais ou xeográficos.
3. Competencia dixital (CD)
Indicadores
CD1. Obtén información relevante na Internet ou noutros soportes sobre feitos ou fenómenos previamente
delimitados.
CD2. Usa de forma guiada as tecnoloxías da información e a comunicación.
4. Aprender a aprender (AA)
Indicadores
AA1. Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do código da lingua estranxeira (momrfoloxía,
sintaxe e fonoloxía), en diferentes contexos de comunicación, como instrumento de aprendizaxe.
AA2. Aplica os coñecementos do sistema lingüístico específicos da lingua estranxeira (fonéticos, léxicos,
estructurais e funcionais) para que as producións de textos orais sexan correctas.
AA3. Identifica e xestiona algunhas estratexias utilizadas e materiais ofrecidos polo libro de texto para
progresar na aprendizaxe.
5. Competencias sociais e cívicas (SC)
Indicadores
SC1. Demostra interese por outras culturas.
SC2. Relaciona a cultura da lingua estranxeira coa súa propia.
SC3. Acepta e practica as normas de convivencia establecidas.
SC4. Traballa en parellas e grupos aceptando o seu papel neses agrupamentos.
6. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (SIEE)
Indicadores
SIEE1. Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do código da lingua estranxeira (morfoloxía,
sintaxe e fonoloxía), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección das
producións propias e para comprender mellos as alleas.
SIEE2. Utiliza procesos de autoavaliación.
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SIEE3. Utiliza as estratexias para facilitar a continuidade da comunicación.
SIEE4. Comunícase oralmente participando en conversacións e en simulacións sobre temas coñecidos ou
traballados previamente.
7. Conciencia e expresións culturais (CEC)
Indicadores
CEC1. Identifica algúns elementos culturais propios dos países e culturas onde se fala a lingua
estranxeira.
CEC2. Demostra valores de iniciativa, creatividade e imaxinación.
CEC3. Aprecia, goza e participa nas actividades relacionadas coas biografías de personaxes famosos e
interesantes para a súa idade.

8.4 RÚBRICA DE AVALIACIÓN DE CONTIDOS.
Incluímos unha plantilla para cada unidade que nos permite avaliar o nivel que adquiriu o alumno.
A continuación incluímos unha táboa de consulta cos distintos niveis de adquisición para cada un dos estándares de aprendizaxe de cada bloque lingüístico:
Bloque 1. Comprensión de textos orais
En vías de adquisición
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.
PLEB1.2. Non capta os
puntos principais e os
detalles salientables de
instrucións, preguntas,
explicacións, diálogos e
outras mensaxes orais
sinxelas articuladas con
claridade e
pausadamente,

NIVELES DE ADQUISICIÓN
Adquirido
Avanzado
PLEB1.1. Comprende
PLEB1.1. Comprende
frases e expresións
sen dificultade frases e
habituais relacionadas
expresións habituais
con necesidades
relacionadas con
inmediatas e temas cos
necesidades inmediatas
que se estea moi
e temas cos que se
familiarizado/a, sempre
estea moi
que se fale de xeito
familiarizado/a, sempre
pausado e ben
que se fale de maneira
articulado.
pausada e ben
articulada.
PLEB1.2. Capta os
PLEB1.2. Capta sen
puntos principais e os
dificultade os puntos
detalles salientables de
principais e os detalles
instrucións, preguntas,
relevantes de
explicacións, diálogos e
instrucións, preguntas,
outras mensaxes orais
explicacións, diálogos e
sinxelas articuladas con
outras mensaxes orais
claridade e
sinxelas articuladas con
pausadamente,
claridade e

Excelente
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. Capta sempre
adecuadamente os
puntos principais e os
detalles relevantes de
instrucións, preguntas,
explicacións, diálogos e
outros mensaxes orais
sinxelos articulados con
claridade e
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relacionadas coas
actividades de aula e
con áreas de prioridade
inmediata.

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..

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

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

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

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,

pausadamente,
relacionadas coas
actividades de aula e
con áreas de prioridade
inmediata.
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..
PLEB1.4. 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
grabación pedagóxica
cando o tema lle resulta
coñecido e o discurso
estea articulado con
claridade, a velocidade
baixa.
PLEB1.5. Comprende
sen dificultade, nunha
conversación informal na
que participa,
descricións, narracións,
peticións de información,
a expresión da vontade,
a certidume e os
desexos sobre asuntos
prácticos da vida diaria e

pausadamente,
relacionadas coas
actividades de aula e con
áreas de prioridade
inmediata.
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. Identifica
sempre adecuadamente
o sentido general e 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 discurso estea
articulado con claridad, a
velocidade baixa.
PLEB1.5. Comprende
sempre adecuadamente,
nunha conversación
informal na que participa,
descricións, narracións,
peticións de información,
a expresión da vontade,
a certeza e os deseos
sobre asuntos prácticos
da vida diaria e sobre
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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.

cando se lle fala con
claridade, amodo e
directamente, e se a
persoa interlocutora
está disposto 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.

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. 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.

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. 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.

Bloque 2. Produción de textos orais
En vías de adquisición
PLEB2.1. Na maioría
das actividades da aula
non
mostra
unha
actitude positiva polo uso
da lingua estranxeira nas
diferentes
situacións
comunicativas,
esforzándose
por
utilizalaaínda que, ás
veces, teña que recurrir
a outras linguas para
pedir
axuda
ou
aclaracións.
PLEB2.2.
Con moita dificultade fai
presentacións moi

NIVELES DE ADQUISICIÓN
Adquirido
Avanzado
PLEB2.1. Na maioría PLEB2.1. Na maioría
das actividades de aula das actividades de aula
amosa unha actitude mostra unha actitude moi
positiva polo uso da positiva polo uso da
lingua estranxeira nas lingua estranxeira nas
diferentes
situacións diferentes
situacións
comunicativas,
comunicativas,
esforzándose
por esforzándose
por
utilizala aínda que, ás utilizara aínda que, ás
veces, teña que recorrer veces, teña que recurrir
a outras linguas para a outras linguas para
pedir
axuda
ou pedir
axuda
ou
aclaracións.
aclaracións.
PLEB2.2.
Fai presentacións moi
breves e ensaiadas

PLEB2.2.
Fai sen dificultade
presentacións moi

Excelente
PLEB2.1. Na maioría das
actividades
de
aula
mostra
sempre
adecuadamente
unha
actitud positiva polo uso
da lingua estranxeira nas
diferentes
situacións
comunicativas,
esforzándose
por
utilizala aínda que, ás
veces, teña que recurrir
a outras linguas para
pedir
axuda
ou
aclaracións.
PLEB2.2.
Fai sempre
adecuadamente
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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.

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.

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).

PLEB2.4. 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.

PLEB2.5. Participa con
moita
dificultade
en
conversas informais cara

PLEB2.5. Participa en
conversas informais cara
a cara, cunha pronuncia

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.
PLEB2.5. Participa sen
dificultade
en
conversacións informais

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
sempre adecuadamente
e sen dificultade en
xestións e transaccións
cotidianas 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.
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
sempre adecuadamente
en
conversacións
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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 realizar
unha
actividade
conxunta.

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 realizar
unha
actividade
conxunta.

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 manifesta
sobre os pasos que hai
que seguir para realizar
unha
actividade
conxunta.
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.

informais cara a cara,
cunha
pronunciación
comprensible,
empleando
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 realizar
unha
actividade
conxunta.
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.

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.

NIVELES DE ADQUISICIÓN
Adquirido
Avanzado
PLEB3.1.
Comprende, PLEB3.1.
Comprende
con axuda da imaxe, sen
dificultade,
con
instrucións sinxelas e axuda
da
imaxe,

Excelente
PLEB3.1.
Comprende
sempre adecuadamente,
con axuda da imaxe,

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
En vías de adquisición
PLEB3.1.
Non
comprende, con axuda
da imaxe, instrucións
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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).

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. 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 interese (por
exemplo, sobre un tema
curricular, un programa
informático, unha cidade,
un
deporte
ou
o
ambiente), sempre que
poida reler as seccións
difíciles.

PLEB3.2.
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 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,

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,

instrucións sinxelas e
básicas
de
funcionamiento
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. 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 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. 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,

instrucións sinxelas e
básicas
de
funcionamiento
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.
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
imaxesilustrativas
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.
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
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nos ámbitos persoal e
educativo.

nos ámbitos persoal e
educativo.

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.

PLEB3.5. 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.

PLEB3.6.
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.

PLEB3.5. Entende sen
dificultade
información
básica (lugar, prezo,
horarios,
datos
ou
preguntas relativas á
información
persoaal,
etc.) de correspondencia
formal na que se informa
sobre asuntos do seu
interese.
PLEB3.6.
Comprende
sen
dificultade
con
fluidez textos adaptados
(por
exemplo,
en
lecturas
para
a
xuventude) de historias
de ficción.

asuntos do seu interese,
nos ámbitos persoal e
educativo.
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.
Entende
sempre adecuadamente
información
básica
(lugar, prezo, horarios,
datos
ou
preguntas
relativas á información
persoaal,
etc.)
de
correspondencia formal
na que se informa sobre
asuntos do seu interese.
PLEB3.6.
Comprende
sempre adecuadamente
con
fluidez
textos
adaptados (por exemplo,
en lecturas para a
xuventude) de historias
de ficción.

NIVELES DE ADQUISICIÓN
Adquirido
Avanzado
PLEB4.1. Escribe notas PLEB4.1. Escribe sen
e
mensaxes
(por dificultade
notas
e
exemplo, posts e chats mensaxes (por exemplo,
en redes sociais), en posts e chats en redes
situacións
reais
ou sociais), en situacións
simuladas, nas que dá e reais ou simuladas, nas
solicita
breve que dá e solicita breve
información sobre citas, información sobre citas,
preferencias
e preferencias
e
sentimentos,
sentimentos,

Excelente
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,

Bloque 4. Produción de textos escritos
En vías de adquisición
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,
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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
habitual etc.; e textos
que expresen
sentimentos básicos de
gusto, desgusto,
aceptación, negación,
etc.

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
actividades ou tarefas
moi habituais, listas de
compras, traxecto
habitual etc.; e textos
que expresen
sentimentos básicos de
gusto, desgusto,
aceptación, negación,
etc.

relacionadas
con
actividades e situacións
da vida cotiá e do seu
interese.
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
habitual etc.; e textos
que expresen
sentimentos básicos de
gusto, disgusto,
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).

PLEB4.4. 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

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

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).
PLEB4.4. 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

relacionadas
con
actividades e situacións
da vida cotiá e do seu
interese.
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
habitual etc.; e textos
que expresen
sentimentos básicos de
gusto, disgusto,
aceptación, negación,
etc.
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.
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
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as convencións e as
normas de cortesía, e a
etiqueta se utiliza as
redes sociais.

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, 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.

PLEB4.5.
Escribe
correspondencia persoal
na que se establece e
mantén contacto social
real ou simulado (por
exemplo, 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.

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.

súa idade, respectando
as convencións e as
normas de cortesía, e a
etiqueta se utiliza as
redes sociais.
PLEB4.5. Escribe sen
dificultade
correspondencia persoal
na que se establece e
mantén contacto social
real ou simulado (por
exemplo, con amigos/as
noutros
países),
se
intercambia información
básica sobre si mesmo,
e a súa cidade (por
exemplo, descrición en
términos 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.
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.

súa idade, respectando
as convencións e as
normas de cortesía, e a
etiqueta se utiliza as
redes sociais.
PLEB4.5.
Escribe
sempre adecuadamente
correspondencia persoal
na que se establece e
mantén contacto social
real ou simulado (por
exemplo, con amigos/as
noutros
países),
se
intercambia información
básica sobre si mesmo,
e a súa cidade (por
exemplo, descrición en
términos 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.
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

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural
En vías de adquisición
PLB5.1. Non identifica
sons e grafías de

NIVELES DE ADQUISICIÓN
Adquirido
Avanzado
PLB5.1. Identifica sons e PLB5.1. Identifica sen
grafías
de
fonemas dificultade sons e grafías

Excelente
PLB5.1.
Identifica
sempre adecuadamente
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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.

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.

de fonemas básicos, e
produce
comprensiblemente
rasgos fonéticos 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.
PLB5.3. 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.).

PLB5.2. 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.

PLB5.4.
lingua,

PLB5.4.
lingua,

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.
PLB5.3.
Utiliza
sen
dificultade
as
convencións
orais
básicas
propias
da
lingua estranxeira no
desenvolvemento
do
proceso
comunicativo
oral e escrito (saludos,
rutinas para iniciar ou
manter o turno de
palabra, fórmulas orais
breves para manter a
atención, etc.).
PLB5.4.
Na
propia
lingua, identifica sen

Na

propia
identifica

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.).
Na

propia
identifica

sons e grafías de
fonemas
básicos,
e
produce
comprensiblemente
rasgos fonéticos que
distinguen
fonemas
(nasalización,
sonorización, etc.) e
patróns moi básicos de
ritmo,
entoación
e
acentuación de palabras
e frases.
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. Utiliza sempre
adecuadamente
as
convencións
orais
básicas propias da lingua
estranxeira
no
desenvolvemento
do
proceso
comunicativo
oral e escrito (saludos,
rutinas para iniciar ou
manter o turno de
palabra, fórmulas orais
breves para manter a
atención, etc.).
PLB5.4.
Na
propia
lingua, identifica sempre
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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.
PLB5.5. Nas actividades
de aula, non reflexiona
sobre a utilización para a
comprensión
e
a
elaboración de textos do
coñecemento adquirido
noutras linguas sobre
elementos
morfosintácticos
e
discursivos básicos e
habituais no uso da
lingua.

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.

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.

PLB5.5. Nas actividades
de aula, reflexiona sobre
a utilización para a
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).
PLB5.7. Non recoñece e
utiliza un vocabulario

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).

PLB5.5. Nas actividades
de aula, reflexiona sen
dificultade
sobre
a
utilización
para
a
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. 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).
PLB5.7. Recoñece e
utiliza sen dificultade un

PLB5.7. Recoñece e
utiliza un vocabulario

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,
reflexiona
sempre adecuadamente
sobre a utilización para a
comprensión
e
a
elaboración de textos do
coñecemento adquirido
noutras linguas sobre
elementos
morfosintácticos
e
discursivos básicos e
habituais no uso da
lingua lengua.
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.
utiliza

Recoñece e
sempre
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oral e escrito básico e
suficiente
para
comprender e elaborar
textos sinxelos propios
do seu nivel educativo.

oral e escrito básico e
suficiente
para
comprender e elaborar
textos sinxelos propios
do seu nivel educativo.

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, reseña 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.

adecuadamente
un
vocabulario oral e escrito
básico e suficiente para
comprender e elaborar
textos sinxelos propios
do seu nivel educativo.
PLEB5.8.
Participa
sempre adecuadamente
en
proxectos
(elaboración de materiais
multimedia,
folletos,
carteis, reseña de 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.

8.5 ELEMENTOS DE AVALIACIÓN
Existe unha relación entre distintos elementos do currículo que interveñen no proceso de avaliación: criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave e
indicadores. Na seguinte táboa recollemos estes elementos seguindo a organización en cinco bloques: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos.
Bloque 1. Comprensión de textos orais
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

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

PLEB1.1. Comprende 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.

Competencia
s clave
CL
CD
AA
CEC
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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
con axuda de elementos verbais e non verbais, e
uso dos coñecementos previos sobre a situación
(quen fala a quen, con que intencións, onde e
cando) que dan lugar a inferencias do significado
baseadas no contexto.
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 están dar 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.
B1.4. Comprender os puntos esenciais e os
detalles máis salientables en conversas sinxelas,
reais ou simuladas, que se refiran a necesidades
prácticas ou materiais, gustos ou sensacións
físicas moi básicas, expresadas pausadamente e
con boa articulación, e que se poidan escoitar de
novo ou solicitar que se repita ou se reformule o
dito.
B1.5. Recoñecer as fórmulas máis habituais de
contacto social e as normas de cortesía máis
sinxelas e comúns para a súa idade, e as
utilizadas máis habituais para iniciar e terminar o
discurso.

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

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.

CL
AA
CEC

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..

CL
CD
AA
CEC

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

CL
AA
CEC

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.
PLEB1.6. Identifica a información esencial do
tema e da situación de comunicación de
gravacións auténticas ou pedagóxicas

CL
AA
CEC

CL
CD
AA
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claridade, e
redundantes.

con

apoio

de

imaxes

moi

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.

CEC

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

B2.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e
intelixible, aínda que se cometan erros de
pronuncia polos que os interlocutores teñan
que solicitar repeticións de cando en vez.

PLEB2.1. Na maioría das actividades de aula
amosa unha actitude positiva polo uso da
lingua estranxeira nas diferentes situacións
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.
PLEB2.3. 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).

B2.2. 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.

B2.3. 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 pronunciación intelixible,
utilizando conectores textuais, e con dominio
do vocabulario elemental para lograr a
finalidade da comunicación.
B2.4. Producir textos breves e comprensibles,
en conversas cara a cara, nun rexistro neutro
ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se

PLEB2.4. Establece contacto social en
función da situación de comunicación, real ou
simulada, e reformula ou rectifica se non se

Competencias
clave
CL
CD
AA
CEC

CL
CD
AA
CEC

CL
CD
AA
CEC

CL
CD
AA
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dá, se solicita e intercambia información básica
sobre temas de importancia na vida cotiá e
asuntos coñecidos ou de interese persoal ou
educativo propios da súa idade e do seu nivel
escolar, e se xustifican brevemente e de xeito
básico os motivos de determinadas accións e
plans sinxelos, aínda que ás veces haxa
interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes
as pausas e a reformulación para organizar o
discurso
e
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
B2.5.
Empregar
para
comunicarse
mecanismos sinxelos o suficientemente
axustados ao contexto e á intención
comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe
persoal, espacial e temporal, xustaposición, e
conectores e marcadores conversacionais
básicos máis frecuentes).

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.

lle comprende, e pide aclaración se non
entende algo.

CEC

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 realizar unha
actividade conxunta.
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.

CL
AA
CEC

CL
CD
AA
CEC

B2.7. Utilizar estratexias de cooperación na
interacción e no traballo con outras persoas,
colaborando 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
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tarefas de comunicación..

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

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.).

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).

B3.3. 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 relacionas con
outras materias do currículo.
B3.4. Identificar a información esencial, os

Competencia
s clave
CL
CD
AA
CEC

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 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. 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.

CL
CD
AA
CEC

PLEB3.4. Atopa a información que necesita

CL

CL
CD
AA
CEC
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puntos máis relevantes e detalles
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte dixital, breves,
sinxelos e ben estruturados, escritos nun
rexistro informal ou estándar, que traten de
asuntos cotiáns, de temas coñecidos e
previsibles de interese ou relevantes para
os propios estudos, e que conteñan
estruturas sinxelas e un léxico básico de
uso común e habitual
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.
B3.6. Ler con certa autonomía textos
adaptados de certa lonxitude adecuados á
idade, aos intereses e ao nivel escolar.

para a realización dunha tarefa en narracións
breves moi sinxelas en lingua estándar, e en
guías de lecer, dicionarios, catálogos, etc.

CD
AA
CEC

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.

CL
CD
AA
CEC

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

CL
CD
AA
CEC

Bloque 4. Produción de textos escritos
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

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, poñendo unha 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, nun rexistro estándar ou
informal,
utilizando adecuadamente os
recursos máis básicos de cohesión e de

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 actividades
ou tarefas moi habituais, listas de compras,
traxecto habitual etc.; e textos que expresen
sentimentos básicos de gusto, desgusto,

Competencia
s clave
CL
CD
AA
CEC

CL
CD
AA
CEC

150

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.

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

B4.5.
Intercambiar
correspondencia
persoal breve e moi sinxela, sobre temas
da vida cotiá, empregando palabras e
expresións moi básicas de uso habitual, de
encabezamento e despedida, e frases e
oracións simples illadas e enlazadas con
conectores elementais.

B4.6. Presentar os textos escritos de xeito
coidado (con atención ás marxes,
riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras
maiúsculas
e
minúsculas
cando

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).
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.
PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na
que se establece e mantén contacto social
real ou simulado (por exemplo, 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.
PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos
textos escritos, en soporte impreso e dixital,
utilizando correctamente as convencións
ortográficas e os signos de puntuación.

CL
CD
AA
CEC
CL
CD
AA
CEC

CL
CD
AA
CEC

CL
CD
AA
CEC
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corresponda, etc.), en soporte impreso e
dixital.
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e
intelixible, aínda que se cometan erros de
pronunciación polos que os interlocutores
teñan que solicitar repeticións.

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.
PLB5.2. 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.

B5.2. Coñecer e utilizar para a
comprensión e produción de textos orais e
escritos os aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos á vida cotiá
(hábitos de estudo e de traballo,
actividades de lecer, etc.), ás condicións de
vida, ás relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no traballo, no centro
docente, etc.), ao comportamento (xestos,
expresións faciais, uso da voz e contacto
visual) e ás convencións sociais (costumes
e tradicións).
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.
B5.4. Na propia lingua, identificar
diferenzas e semellanzas nos aspectos
culturais máis visibles dos países onde se
fala a lingua estranxeira e da propia
cultura, e coas diversas culturas, se é o
caso, do resto do alumnado, e amosar
curiosidade e respecto ante as diferenzas.
B5.5. Valorar as linguas como medio para
comunicarse
e
relacionarse
con

Competencia
s clave
CL
AA
CEC

CL
AA
CEC

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.).
PLB5.4. 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.

CL
CD
AA
CEC

PLB5.5. Nas actividades de aula, reflexiona
sobre a utilización para a comprensión e a

CL
AA

CL
CD
AA
CEC
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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. 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 expoñentes máis comúns e
básicos desas funcións e os patróns
discursivos igualmente básicos de uso
máis frecuente, e amosar control sobre un
conxunto de estruturas gramaticais e
modelos de oracións e frases dentro dun
repertorio básico memorizado.
B5.8. Comprender e utilizar un repertorio
léxico
oral
básico
suficiente para
comunicar
información,
contidos
elementais doutras materias do currículo e
opinións breves, simples e directas en
situacións habituais e cotiás propias da súa
idade e do seu nivel escolar.

elaboración de textos do
coñecemento
adquirido noutras linguas sobre elementos
morfosintácticos e discursivos básicos e
habituais no uso da lingua

CEC

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

CL
AA
CEC

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.

CL
CD
AA
CEC

CL
AA
CEC

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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8.6 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E DE PROMOCIÓN
Probas: Listening 10%
Reading 10%
Writing 20%
Vocabulary and grammar 50%
Tarefas para casa, caderno e workbook: 10%
Para o cómputo da nota final de cada trimestre faráse a media das porcentaxes obtidas nas probas realizadas durante o trimestre, á que se lle engadirá a porcentaxe
correspondente de traballo na casa. A puntuación negativa por mala atitude e comportamento restará un 2% (ata un máximo dun 10%)
Faranse duas probas por trimestre. A primeira proba vale un 30% da nota final e a segunda un 50%. Haberá una proba oral por trimestre que vale un 10% e sumaráselle
outro 10% da nota de clase.
As porcentaxes por trimestre para calcular a nota de final de curso son as seguintes:


Primeiro trimestre 20%



Segundo trimestre 30%



Terceiro trimestre 50%

8.7 RECURSOS OU INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN







Os recursos propios do libro de texto (material para o profesor)
Asimesmo, o profesor poderá elaborar material de avaliación orixinal, sempre tendo en conta os contidos e obxectivos de área e informando ó alumnado do que será exisido.
Outro material dixital, material fotocopiable, follas de autoavaliación, listenings, videos, libros de lectura
Observación do alumno/a na aula: levaráse un control de atitude e interés amosado polo alumno/a por medio de anotacións individuais que reflictirán estes aspectos.
Traballos ou tarefas diarias, semanais, mensuais ou trimestrais: composicións, lecturas, audicións, visionados, creacións en grupo, creación individuais.
Seguimento do Workbook

a. Procedementos, sistemas de cualificación e mínimos esixibles
O principio de curso (ou de cada avaliación de ser o caso) informarase ó alumnado dos criterios de avaliación, sistemas e/ou procedementos.
Para acadar a avaliación positiva en cada trimestre, así como na avaliación ordinaria o alumnado deberá:






Acadar as competencias propias da avaliación correspondente, descritas anteriormente por unidades e que se corresponden cos criterios de avaliación.
Demostrar que foron asimilados os contidos propios da avaliación descritos anteriormente.
Ter unha conducta e actitude positiva en clase e cara ós seus compañeiros e o profesor.
Amosar interese por aprender na aula.
Ter vontade de progreso
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Atender ás explicacións e poner en coñecemento do profesor cando non se acade a comprensión esperada.
Facer todas as tarefas encomendadas polo profesor.
Acadar unha puntuación final de alomenos o 50% da nota máxima.
Superar os minimos esixibles.

Poderá ser motivo de avaliación negativa:

non acadar o 50% do total

non chegar ás porcentaxes mínimas esixidas nas catro destrezas

Non entregar/realizar as tarefas encomendadas dentro dos limites temporais marcados polo profesor/a,

non mostrar interese por aprender,

ter unha conducta disruptiva,

copiar nun examen:
respecto de este punto, si o profesor ten sospeitas razoables, poderá esixir ó alumnado a repetición do exame ou se é o caso, facerlle as probas orais, auditivas ou escritas
que considere oportunas e relevantes para emitir a súa valoración. Nestes casos, deberá ser informada a Xefa de Departamento.

non ter acadados os mínimo esixibles

ausencia (xustificada ou non) a exames finais

non traer o material á clase de forma continuada
A nota final de cada avaliación estimaráse dacordo cos seguientes criterios, que poderán ser revisados e variados dependendo do curso e a súa marcha, sempre e cando, e con
suficiente antelación, se poña en coñecemento do alumnado e esté de acordo o Departamento de inglés.
A avaliación será contínua. Débese ter en conta que a nota final de curso nunca poderá ser inferior á da 3ª avaliación.





Se se detecta comportamento fraudulento dun alumno nunha proba (chuletas, cambiazo, falar cos compañeiros) esa proba terá un cero como cualificación con todas as súas
consecuencias.
Dado que no estudo dunha lingua todos os elementos están relacionados entre si, a avaliación será continua, é dicir, todo o explicado ata o momento do exame poderá
considerarse materia de exame de xeito ímplicito ou explícito. Non haberá, polo tanto, recuperacións, e a observación de interese e esforzo, así como a mellora na
asignatura serán moi importantes á hora de superala.
No exame de setembro non se incluirán as probas de oral nin listening, nin haberá por suposto nota de clase. As porcentaxes variarán do seguinte xeito:
Reading 20%
Writing 20%
Grammar and Vocabualry 60%



Os obxectivos mínimos serán os mesmos que os do curso, pero os exercicios do exame serán de menor complexidade.

Cada profesor/a poderá facer as probas, proxectos e tarefas que considere oportunos, sempre co coñecemento do departamento.
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8.8 PLAN DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE
De cara a avaliación dos alumnos coa materia pendente teremos en conta os seguintes puntos:


Xa que sempre hai continuidade na asignatura de inglés nos cursos superiores, é a profesora do curso actual a que se encargará da avaliación positiva da mesma.



Os alumnos coa asignatura pendente do curso ou cursos anteriores, realizarán fichas de traballo que entregarán a súa profesora periodicamente para a súa correción.



A realización das fichas de traballo xunto coa avaliación positiva continua, é decir, o traballo, esforzo e valoración positiva do alumno ó longo das dúas primeiras avaliacións,
así como a superación da segunda avaliación suporán a superación do curso anterior.



Será, non obstante, imprescindible obter un 40% na nota das fichas de traballo para superar a asignatura pendente xa que éstas son parte da valoración do traballo e do
esforzo do alumno por aprobar a asignatura, e un 60% no exame de maio (se non se superan a 1ª e 2ª avaliación). Será, así mesmo, preciso que quede claro para o
profesor que as fichas estean feitas polo alumno, e que se trata de traballo persoal, creativo, e que amose interese por avanzar na materia e esforzo individual.



Os alumnos que non superen a materia do curso anterior polos criterios expostos nos puntos anteriores terán a posibilidade de asistir a unha proba final en maio e a unha
proba extraordinaria en setembro.



Os contidos mínimos esixidos nestas probas serán os mesmos que os do curso pendente, pero as probas serán de menor dificultade.

9. PROXECTO LECTOR
Co obxectivo de contribuír ó hábito lector dos alumnos e á formación dunha lectura comprensiva, temos a intención de incluir varios extractos de lectura por grupo, será de
lectura obrigatoria. Os extractos serán escollidos polo Departamento.
Ademais a Biblioteca do centro ten a disposición do alumnado exemplares de diversos libros en lingua inglesa ós que os alumnos teñen acceso e poder levar prestados para
ler fóra do centro.Tamén hai outras en galego e castelán que están relacionadas cos aspectos socio-culturais dos países de fala inglesa. Informarase e animarase ós alumnos destas
posibilidades.
O noso departamento verá de participar activamente nas medidas recollidas no Proxecto Lector do Centro, como a HORA DE LER, o Plan de Uso da biblioteca, bibliotecas
de aula, clubs de lectura e outras actividades de fomento da lectura e dinamización cultural.

10. CONTIDOS DE TRATAMENTO TRANSVERSAL
Con esta programación preténdese que o alumno adquira tódalas competencias marcadas pola lexislación vixente (LOMCE), centrándonos na competencia en comunicación
linguística entre outras e facendo fincapé nas competencias sociais e cívicas e sentido de iniciativa e espírito emprendedor etc.
De igual xeito, estarán presentes a promoción de igualdade de oportunidades, a non discriminación, a igualdade entre homes e mulleres, a prevención da violencia de
xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, a prevención e resolución pacífica de conflitos, rexeitamento de calquera tipo de violencia, racismo e xenofobia, respeto ás
vítimas do terrorismo, ó desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, as situacións de risco no uso das TICs, o desenvolvemento do
espírito emprendedor, a actividade física e a dieta equilibrada e a mellora da convivencia e a prevención dos acidentes de tráfico. Evitaranse os comportamentos e os contidos
sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual,
transexual, transxénero e intersexual.
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Por conseguinte, a materia de lingua inglesa contribuirá ó programa de educación en valores ó longo de tódalas unidades dun xeito ou doutro (traballos en grupos, xogos de
rol, actividades de expresión oral e escrita, visionado de vídeos, películas, lecturas, mediación na resolución de conflitos que poidan xurdir no proceso de ensino-aprendizaxe,)

11. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Ó PLAN DE CONVIVENCIA
Esta programación ten como obxectivos para contribuir ó plan de convivencia do centro os seguintes:








Educar ó alumno para a convivencia democrática incorporando na práctica docente contidos relacionados ca convivencia escolar e a resolución pacífica de conflitos.
Respetar a liberdade de conciencia e conviccións relixiosas e morais, así como a dignidade, integridade e intimidade de tódolos membros da comunidade educativa.
Cumprir e facer cumprir as normas de convivencia do centro no ámbito da súa competencia.
Fomentar un clima positivo de convivencia no centro e na aula, e durante as actividades complementarias e extraescolares, favorecendo un bo desenvolvemento do proceso
de ensino-aprendizaxe.
Manter a orde e velar polo comportamento adecuado no centro, tanto dentro da aula coma fóra dela, corrixindo e poñendo en coñecemento dos órganos compententes as
condutas que alteren a convivencia.
Informar ás familias das cuestións que puidesen afectarlles, dos incumprimentos das normas de convivencia por parte dos seus fillos e das medidas disciplinarias adoptadas
ó repecto.
Controlas as faltas de asistencia así como os retrasos dos alumnos e informar ós titores, según o procedemento establecido.

12. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
A pesares de ter grupos reducidos existen grandes diferencias no alumnado en canto a capacidades e nalgúns casos existen considerables carencias educativas. Polo tanto, no
que respecta á área de Inglés avaliaremos estas carencias e tomaremos as medidas necesarias para axudalos na adquisición das competencias clave/básicas nesta etapa educativa.
Despois dunha avaliación inicial decidiranse as medidas a tomar para cada alumno, como poden ser:
-Prestar apoio dentro da aula aos alumnos/as que así o requiran. Establecese así a posibilidade de que estes alumnos realicen exercicios máis sinxelos de vocabulario e gramática
e explicados en castelán/ galego para facilitar unha mellor comprensión e traballo autónomo.
-Tamén poderán traballar con fichas de reforzo ou ampliación que proporciona o propio libro de traballo e o libro do profesor, así como calquera outro material que sexa motivador e
que o profesor considere necesario en cada caso.
-Ademais, en coordinación co Equipo Orientador realizaranse as Adaptacións Curriculares que se estimen oportunas.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Os membros do departamento tentaremos dar continuidade a aquelas actividades que funcionaron en anos anteriores ao mesmo tempo que informarnos
sobre novas posibilidades que redunden no beneficio do noso alumnado. Algunhas das actividades de anos anteriores inclúen:
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Trimestre

Actividades

Grupos

1º

Concurso de cabazas
Concurso de postais de Nadal

Todos
Todos

2º

Concurso de ovos de Pascua decorados

Todos

3º

Visionado dunha película en V.O.

Todos

Sempre e cando haxa que modificar (engadir, cambiar ou suprimir) estas atividades faráse co consenso de tódolos membros do departamento e os cambios quedarán
recollidos no libro de actas.

14. CONTIDOS MÍNIMOS NA ESO
Contidos mínimos de 1º ESO
1ª Avaliación
1P

T

“B ”

:

N

Q

2.Personal Pronouns
3.Possessive Adjectives
4.Question Words : What, When,Where,How, Who.
5.Can ( ability )
Vocabulary:
Personal Information
Countries and Occupations
Free Time activities, hobbies.

2ªAvaliación
6.Prepositions of Time : In, At, On
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7.Prepositions of Place
8 There is , There are. There was / were.
9 Singular and Plural nouns
10 Imperatives
11Have Got
Vocabulary:
Months , Days, Numbers
Clothes, physical descriptions.
Classroom activities
Habits and Daily routine

3ª Avaliación
12.Saxon Genitive.
13 Adverbs of Frequency
14 This / These / That / Those.
15 Countable and Uncountable Nouns
16 Present Continuous
17 P

T

“B ”

(

I

Vocabulary:
Family
Furniture and parts of the house.
Transport and Places in towns
.
Contidos mínimos de 2º ESO
1ª Avaliación
1.Present simple
2.Personal Pronouns
3.Possessive adjectives
4.Question Words: What,Who, Where, When,How.
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5.Have Got
6.Count and Uncount Nouns. Expressions of quantity: Some, any, much, many
Vocabulary:
Personal information
Likes and Dislikes. Leisure activities.
Daily routine

2ª Avaliación
7.Can, Could (permission)
8.Can, could ( ability)
9.Can, could ( possibility)
10.Comparatives and Superlatives.
11.Present Continuous.
12.Past Simple.
Vocabulary:
Places and facilities in a city
Comparing
Occupations, Countries and nationalities and Customs.

3ª Avaliación
13.Past Continuous.
14.Future: WILL
15:Future: BE GOING TO.
16. SHALL
17.Must,Mustn,t
18.Should, Shouldn´t.
Vocabulary:
School Subjects and school rules.
The weather.
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Contidos mínimos 3º ESO
1ª Avaliación
1.Present Simple.
2.Adverbs of Frequency
3.Prepositions of Place and Time.
4.Present Continuous.
Vocabulary :
Free Time activities
Food and drink
Clothes and physical description

2ª Avaliación
5.Countable and Uncountable Nouns
6.Comparative and Superlative adjectives.
7.Past Simple
Vocabulary :
Routine actions.
Adjectives describing personality and feelings.

3ª Avaliación
8. Past Continuous.
9. Will
10. First Conditional.
11 S

W y

´ y

…? H w

…?

Vocabulary :
Travelling
School vocabulary.
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Contidos mínimos de 4º ESO
1ª Avaliación
1.Present Simple
2.Present Continuous
3.Past Simple
4.Question Words
5.Present Tense Contrast
6.Like/hate + ing
7.Subject and Object Questions
8.Past Simple and Past Continuous
9.Used To
10.Present Perfect
Vocabulary
Describing appearance
-ed and –ing adjectives
The urban landscape
Extreme adjectives
The senses

2ª Avaliación
1.Present Perfect with for and Since
2.Past Simple with AGO
3.Past Simple and Present Perfect
4.Comparative and Superlative Adjectives
5.So, Such
6.Will, Going To
Vocabulary
Relationships
Noun and Verb Endings
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Jobs
Global issues

3ª Avaliación
1.1st and Second Conditional
2.Should
3.Passive ( present and Past simple)
4.Relative clauses : who, which and where
5.Reported Speech
Vocabulary
Money
Materials
Adjective+prepositions
Gestures
Verb+prepositions

15. TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL OU TICS
Isto é, a habilidade para buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento. A adquisición desta competencia supón, polo menos, utilizar
recursos tecnolóxicos para resolver problemas de modo eficiente e ter unha actitude crítica e reflexiva na valoración da información de que se dispón.
As tecnoloxías da información e da comunicación ofrecen a posibilidade de comunicarse en tempo real con calquera parte do mundo e tamén o acceso sinxelo e inmediato a
un fluxo incesante de información que aumenta cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira ofrece a posibilidade de comunicarse utilizando as novas tecnolóxicas creando
contextos reais e funcionais de comunicación.
O Departamento de Inglés contará neste sentido cunha aula de Informática compartida cos demais departamentos para poder:
- practicar o inglés de forma interactiva mediante xogos, diálogos, video clips interactivos,etc que terán no Multi-Rom que acompaña ó libro,
- elaborar traballos e redaccións para os que necesitarán buscar información e empregar recursos tecnolóxicos e que despois poderán enviar por correo electrónico aos profesores.
- visitar páxinas web como blogs onde ver vídeos, ler, escribir, escoitar música en inglés...
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16. AVALIACIÓN DOS PROCESOS DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

Os profesores avaliarán 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:

INDICADORES DE LOGRO

ELEMENTOS A
AVALIAR

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.

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.
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INDICADORES DE LOGRO

ELEMENTOS A
AVALIAR

Resultado
Non conseguido

Conseguido parcialmente

Totalmente conseguido

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.

Disribución 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.

Resutlados 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.

17. CONCLUSIÓN
Esta programación é aberta, flexible e susceptible de ser modificada, estando suxeitas estas modificacions ás necesidades reais do alumnado, e tendo en
conta que un membro do departamento de inglés para este curso 2017-18 é novo no centro. Cada trimestre e ó final do curso autoavaliaremos esta programación
tendo en conta o grao de consecución de obxectivos e temporalización marcada, adecuación da metodoloxía en cada grupo, etc. Reflectiremos todas as
observacións nas actas de reunión do departamento e tamén na memoria final de curso para poder no vindeiro curso modificar os puntos que o precisen.
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O propósito deste Departamento é conseguir que os alumnos/as adquiran un coñecemento básico da lingua que lles permita desenvolverse con relativa
soltura en situacións cotiás. Daremos, así pois, grande importancia ó desenvolvemento das destrezas oral (speaking) e auditiva (listening) sen que isto implique
descoidar a lectura (reading) e a escritura (writing) ou outros aspectos que contribuan á formación xeral e á maduración da personalidade do alumno/a, por medio
do acercamento ás distintas culturas de fala inglesa.
Do mesmo xeito, tratarase de fomentar o hábito de traballo no alumno/a e , por medio deste, desenvolver a súa capacidade de adaptación para traballar en
equipo e relacionarse con outras persoas, dándolles oportunidades para que desenvolvan as súas iniciativas, orientándoos na súa futura vocación profesional e
educándoos para que sexan corteses, emprendedores, responsables e críticos

Verín, a 21 de setembro de 2017

A xefa de seminario,

Asdo.: Raquel Pazos Amado

Os membros do seminario,

Asdo.: Patricia Magariños Losada
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