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1. 6.8. IDENTIFICACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E
COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES QUE DEBE DESENVOLVER O
ALUMNADO E QUE SERVIRÁN DE REFERENTE PARA O DESEÑO DE
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO E/OU AMPLIACIÓN
DURANTE O TERCEIRO TRIMESTRE.
COMPETENCIAS
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira basease no desenvolvemento de habilidades comunicativas, polo
que a competencia básica que debe ser adquirida polo alumnado é a Competencia Lingüística tanto en
comprensión como en expresión utilizando as estructuras morfosintácticas e o vocabulario aprendido.
Así mesmo, a Competencia de Iniciativa e Sentido Emprendedor a a Competencia Aprender a
Aprender son importantes para o desenvolvemento da planificación e xestión do traballo, propiciando a
autonomía do alumnado no proceso de aprendizaxe.
Igualmente a Competencia Cultural está directamente vinculada co obxectivo que busca a valoración de
outras culturas a través de manifestacións neste caso literarias en outra lingua.
Estas son as competencias que debe acadar no 3º trimestre o alumnado con avaliación negativa nos
trimestres anteriores.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Os estándares de aprendizaxe para os distintos bloques (comprensión oral, expresión oral, compresión
escrita, expresión escrita e coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural) nos que se
basarán as actividades do 3º trimestre son os Mínimos Esixibles Básicos que figuran recollidos na
programación, agás o bloque 2- Expresión Oral na ESO e 1º Bacharelato, por dificultades evidentes
derivadas das circunstancias particulares do tele-ensino. Éstes están presentes durante todo o curso de
xeito continuado, xa que o seu traballo non pode desvincularse e temporalizar ailladamente.
Os contidos sintácticos-discursivos sí se poden temporalizar e son os contidos do 1º e 2º trimestre os que
van ser avaliados neste terceiro. Éstes correspóndense coas unidades dos libros de texto expostas a
continuación:
1º ESO- Unidades 1-5
2º ESO- Unidades 1-5
3º ESO –Unidades 1-5/ 6 (as aprendizaxes varían en función dos grupos)
4º ESO- Unidades 1-5/6 ( as aprendizaxes varían en función dos grupos)
1º Bach- Unidades 1-5/6 (as aprendizaxes varían en función dos grupos)
2º Bach- Unidades 1-5

6.9. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orais
Criterios de avaliación
B1.3. Identificar a
información esencial, os
puntos principais e os detalles
máis relevantes en textos
orais breves e ben
estruturados, transmitidos de
viva voz ou por medios
técnicos e articulados a
velocidade lenta, nun rexistro
estándar formal, e que versen
sobre asuntos cotiáns en
situacións habituais escolares
e da familia ou do propio
campo de interese, sempre
que as condicións acústicas
non distorsionen a mensaxe e
se poida volver escoitar o dito.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

.
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

CCL

Instrumentos de
avaliación
Tarefas específicas
de Listening
Comprehension a
través de grabacións

CD
CAA
CCEC

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

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

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

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

Competencias
clave
CCL
CD
CAA
CCEC

Instrumentos de
avaliación
Exercicios específicos
de Reading
Comprehension, tanto
do libro de texto,
como do caderniño.
Libro de lectura
adaptado

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

Bloque 4. Producción de textos escritos
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

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

PLEB4.2. Elabora textos moi
breves nos que expón, por
exemplo, unha enumeración de
actividades ou tarefas moi
habituais, listas de compras,

Competencias
clave
CCL
CD
CAA

Instrumentos de
avaliación
Exercicios específicos
de Writing con
estruturas diversas

rexistro estándar ou informal,
utilizando ade-cuadamente os
recursos máis básicos de
cohesión e de coherencia, e
as convencións ortográficas
básicas e os signos de
puntuación máis comúns, cun
control razoable de expresións
e estruturas básicas e
sinxelas, e un léxico de uso
frecuente para a súa idade e o
seu nivel escolar. Tomar notas
e escribir mensaxes moi
breves e sinxelas a partir
dunha información moi sinxela
e predicible.
B4.3. Completar
documentos básicos nos que
se solicite información
persoal.

traxecto habitual etc.; e textos
que expre- sen sentimentos
básicos de gusto, desgusto,
aceptación, negación, etc.

CCEC

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

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

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural
Criterios de avaliación
B5.7. Levar a cabo as
funcións demandadas polo
propósito comunicativo,
utilizando os ex- poñentes
máis comúns e básicos desas
funcións e os patróns
discursivos igualmente
básicos de uso máis
frecuente, e amosar
controlsobre un conxunto de
estruturas gramaticais e
modelos de oracións e frases
dentro dun repertorio básico
memorizado.
B5.8. Comprender e utilizar
un repertorio léxico oral básico
suficiente para comunicar
información, contidos
elementais doutras materias
do currículo e opinións breves,

Estándares de aprendizaxe
.
PLB5.6. Comunica con
eficacia, comprendendo e
utilizando adecuadamente as
estruturas morfosintácticas
básicas para realizar as
funcións comunicativas propias
do seu nivel, e estrate- xias 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.

Competencias
clave
CCL
CAA
CCEC
CD

Instrumentos de
avaliación
Actividades de Use of
English, Writing,
Listening, Reading
sobre exercicios de
complexión, de
elección múltiple, etc.

simples e directas en
situacións habituais e cotiás
propias da súa idade e do seu
nivel escolar.

Mínimos esixibles dos contidos referentes as partes de gramática,e léxico :
GRAMMAR

VOCABULARY

-To be

-Classroom objects

-To have got

-Time expressions: the time

-There is/are

months, seasons

-Present Simple

days of the week

OUTROS ELEMENTOS GRAMATICAIS:

parts of the day

-Personal Pronouns /Possessives

-Family

-Question Words

-Countries and Nationalities

-Singular/Plural Nouns

-The body

-Prepositions of place and time

-Physical Description adjectives

-A/an -some—any

-Food

-Adverbs of frequency

-Free-Time activities
-Daily routines
-School subjects
-Places in town
-Landscape feature

2º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orais
Criterios de avaliación
B1.2. Comprender
instrucións moi básicas
pronunciadas lentamente e
claramente, e seguir
indicacións sinxelas e breves
que conteñan vocabulario
propio do nivel.

Estándares de aprendizaxe


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

Competencias
clave
 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

Instrumentos de
avaliación
Probas específicas
de Listening
Comprehension,

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Criterios de avaliación




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.

Estándaresde aprendizaxe
PLB3.3. Entende información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
referencia ou consulta
claramente estruturados e nun
rexistro estándar e con imaxes
ilustrativas redundantes sobre
temas relativos a materias
educativas, ou do seu interese
(por exemplo, sobre un tema
curricular, un programa
informático, unha cidade, un
deporte ou o ambiente),
sempre que poida reler as
seccións difíciles.
PLB3.4. Comprende
correspondencia persoal en
calquera formato e en rexistro
estándar na que, de xeito sinxelo e
básico, se fale de si mesmo/a; se
describan persoas, obxectos e
lugares; se narren
acontecementos pasados,
presentes e futuros, reais ou
imaxinarios; se expresen
sentimentos, desexos e opinións
sobre temas xerais, coñecidos ou
do seu interese.



Competencias
clave
 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

Instrumentos de
avaliación
Exercicios
específicos
de
Reading
Comprehension,

Bloque 4. Producción de textos escritos
Criterios de avaliación
B4.1. Aplicar estratexias
adecuadas para elaborar
textos escritos breves e de
estrutura simple, por
exemplo copiando
formatos, fórmulas e
modelos convencionais
propios de cada tipo de
texto, identificando as
ideas pertinentes e
necesarias, ou pondo una
idea principal en cada
parágrafo.
B4.2. Escribir en papel ou en
soporte electrónico textos
breves, sinxelos e de estrutura


Estándares de aprendizaxe




PLB4.1. Utiliza estratexias que
faciliten o proceso de
escritura: segue modelos de
textos de características
similares, planifica o texto,
elabora un borrador, corrixe
tanto a ortografía como a
orde das ideas e das
palabras, etc.
PLB4.2. Escribe textos moi
breves en formato
convencional con
información sinxela e
relevante sobre feitos moi
coñecidos e habituais no
ámbito educativo,

Competencias
clave
 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
CD

Instrumentos de
avaliación
Exercicios específicos
de Writing con
estruturas diversas

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.

describindo de xeito sinxelo
situacións, persoas,
obxectos e lugares.

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural
Criterios de avaliación




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.

Estándares de aprendizaxe





PLB5.6. Comunica con
eficacia, comprendendo e
utilizando adecuadamente
as estruturas
morfosintácticas básicas
para realizar as funcións
comunicativas propias do
seu nivel, e estratexias de
comunicación e de
redundancia do significado
(imaxes e elementos
paralingüísticos,
cuasilingüísticos básicos e
partextuais).
PLEB5.7. Coñece e utiliza un
vocabulario oral e escrito
básico e suficiente para
comprender e elaborar
textos sinxelos propios do
seu nivel educativo.

Competencias
clave
 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
CD

Instrumentos de
avaliación
Actividades de Use of
English, Writing,
Listening, Reading
sobre exercicios de
complexión, de
elección múltiple, etc.

Mínimos esixibles dos contidos referentes as partes de gramática, léxico e función da lingua:
Gramática:
-

There is/are
Present simple
Question words
Adverbs of frequency
Present continuous
Present continuous and Present simple
Be: past simple

-

Past simple (regular and irregular verbs)
Past time expressions
Past continuous
Past simple and continuous (when/while)
Comparatives
Superlatives
Articles and quantifiers (a, an, some,
any, much, many, a lot of)

Vocabulario:
-

TV programmes and films
Nature
Feelings
Verbs of discovery
Natural disasters
Character adjectives
Verbs of movement
Money
Technology

3º ESO

Bloque 1. Comprensión de textos orais
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

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.

PLEB1.1. Distingue, co apoio da
imaxe, as ideas principais e
información relevante en
presentacións sobre temas
educativos, ocupacionais ou do
seu interese (por exemplo, sobre
un tema curricular ou unha
charla para organizar o traballo
en equipo).

B1.3. Comprender os puntos
principais e información
específica en mensaxes e
anuncios públicos breves,
claros e sinxelos, que
conteñan instrucións,
indicacións ou outra
información, sempre que as
condicións acústicas sexan
boas e o son non estea
distorsionado.

Competencias
clave

CCL

Instrumentos de
avaliación
Tarefas específicas
de Listening
Comprehension a
través de grabacións

CD
CAA
CCEC

PLEB1.3. Entende o esencial do
que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas
(por exemplo, en hoteis, tendas,
albergues, restaurantes, e
centros de lecer, de estudos ou
de traballo).

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

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

PLEB3.4. Entende información
específica esencial en páxinas
web e outros materiais de
referencia, ou consulta
claramente estruturados sobre
temas relativos a materias
educativas, asuntos
ocupacionais ou do seu interese
(por exemplo, sobre un tema
curricular, un programa
informático, unha cidade, un
deporte ou o ambiente), sempre

Competencias
clave
CCL
CD
CAA
CCEC

Instrumentos de
avaliación
Exercicios específicos
de Reading
Comprehension, tanto
do libro de texto,
como do caderniño.
Libro de lectura
adaptado

propios estudos e as
ocupacións, e que conteñan
estruturas sinxelas e 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
ida- de 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.

que poida reler as seccións
difíles
PLEB3.5. Comprende
correspondencia persoal en
calquera formato na que se fala
de si mesmo/a, se describen
persoas, obxectos e lugares, se
narran acontecementos
pasados, presentes e futuros,
reais ou imaxinarios, e se
expresan sentimentos, desexos
e opinións sobre temas xerais,
coñecidos ou do seu interese.
PLEB3.6. Entende o esencial
de correspondencia formal na
que se informa sobre asuntos
do seu interese no contexto
persoal, educativo ou
ocupacional (por exemplo,
sobre un curso de idiomas ou
unha compra por internet).
PLEB3.7. Comprende o esencial
(por exemplo, en lecturas para a
mocidade) de historias de ficción
breves e ben estruturadas, e
faise unha idea do carácter dos
personaxes, das súas relacións
e do argumento.

Bloque 4. Producción de textos escritos
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

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.

PLEB4.4. Escribe notas e
mensaxes (mensaxes
instantáneas, chats, etc.) onde
se fan breves comentarios ou
se dan instrucións e indicacións
relacionadas con actividades e
situacións da vida cotiá e do
seu interese.

B4.5. Presentar os textos
escritos de xeito coidado (con
atención a marxes, riscaduras,
liñas dereitas, letra clara,
letras maiúsculas e
minúsculas cando

PLEB4.6. Escribe
correspondencia persoal na que
se establece e mantén o
contacto social (por exemplo,
con amigos/as noutros países),
se intercambia información, se
describen en termos sinxelos
sucesos importantes e
experiencias persoais (por
exemplo, a participación nunha
competición), se dan
instrucións, se fan e aceptan
ofrecementos e suxestións (por

Competencias
clave
CCL
CD
CAA
CCEC

Instrumentos de
avaliación
Exercicios específicos
de Writing con
estruturas diversas

corresponda, separación de
palabras ao final de liña, etc.),
en soporte impreso e dixital,
adecuados ao propósito
comunicativo e valorando a
importancia da presentación
nas comunicacións escritas.

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.

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B5.6. Distinguir, e aplicar á
comprensión e á produción
do texto, a función ou as
funcións comunicativas
máis relevantes do texto e
un repertorio dos seus
expoñentes máis comúns e
de uso máis frecuente na
comunicación oral e escrita,
así como os seus
significados asociados (por
exemplo, estrutura
interrogativa para facer
unha suxestión), e patróns
discursivos de uso
frecuente relativos á
organización textual
(introdución do tema,
desenvolvemento e cambio
temático, e pechamento
textual).
B5.8. 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.

PLEB5.6. Domina as estruturas
morfosintácticas e discursivas
máis habituais para comprender
e expresar en rexistros estándar
intencións e significados
mediante as funcións
comunicativas propias do seu
nivel, e reflexiona sobre a
utilidade do coñecemento
adquirido noutras linguas para
comprender e elaborar textos
na lingua meta.
PLEB5.7. Utiliza un vocabulario
oral e escrito básico e suficiente
para comprender e elaborar
textos sinxelos en rexistro
estándar propios do seu nivel
educativo, e comprende e utiliza
estratexias de comunicación e
de redundancia do significado
(imaxes e elementos
paralingüísticos,
cuasilingüísticos e paratextuais

Competencias
clave
CCL
CAA
CCEC
CD

Instrumentos de
avaliación
Actividades de Use of
English, Writing,
Listening, Reading
sobre exercicios de
complexión, de
elección múltiple, etc.

Mínimos esixibles dos contidos referentes as partes de gramática e léxico :

Grammar:
- present simple & adverbs of frequency
- present continuous & time expressions
- past simple and continuous
- when and while: time clauses
- comparatives and superlatives
- too / enough / not enough
- present perfect
- for and since
- the expression of quantity
- future tenses: will / be going to / present
continuous

Vocabulary:
- free time activities
- character adjectives
- IT activities
- Jobs
- Prepositions: direction and movement
- -ed / -ing adjectives
- places to visit: travelling
- formation of adverbs
- fundraising ideas
- make and do
- films
- word formation: prefixes and suffixes

4º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orais
Criterios de avaliación



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

Estándares de aprendizaxe



PLEB1.5. Identifica as ideas
principais e detalles
relevantes dunha conversa
formal ou informal de certa
duración entre dous ou máis
interlocutores que ten lugar
na súa presenza e na que se
tratan temas coñecidos ou de
carácter xeral ou cotián,
cando o discurso está
articulado con claridade e
nunha variedade estándar da
lingua.

PLEB1.6. Entende o que se lle di
en transaccións e xestións cotiás
e estruturadas (por exemplo, en
bancos, tendas, hoteis,
restaurantes, transportes,
centros docente e lugares de
traballo) ou menos habituais (por
exemplo, nunha farmacia, un
hospital, nunha comisaría ou nun
organismo público),

Competencias
clave

CCL
CD
CAA
CCEC

Instrumentos de
avaliación
Tarefas específicas
de Listening
Comprehension a
través de grabacións

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


Estándares de aprendizaxe
PLEB3.5. Comprende
correspondencia persoal, en
calquera soporte incluíndo
foros en liña ou blogs, na
que se describen con certo
detalle feitos e experiencias,
impresións e sentimentos,
onde se narran feitos e
experiencias, reais ou
imaxinarios, e se
intercambian información,
ideas e opinións sobre
aspectos tanto abstractos
como concretos de temas
xerais, coñecidos ou do seu
interese.
PLEB3.8. Comprende os
aspectos xerais e os detalles
máis relevantes de textos de
ficción e textos literarios
contemporáneos breves, ben
estruturados e nunha variante
estándar da lingua, nos que o
argumento é lineal e se pode
seguir sen dificultade, e os
personaxes e as súas relacións
se describen de maneira clara e
sinxela.


Competencias
clave
CCL
CD
CAA
CCEC

Instrumentos de
avaliación
Exercicios específicos
de Reading
Comprehension, tanto
do libro de texto,
como do caderniño.
Libro de lectura
adaptado

Bloque 4. Producción de textos escritos
Criterios de avaliación




B4.1. Coñecer, seleccionar e
aplicar as estratexias máis
adecuadas para elaborar
textos escritos breves ou
de media lonxitude (por
exemplo, reformulando
estruturas a partir doutros
textos de características e
propósitos comunicativos
similares, ou redactando
borradores previos, e
revisando contido,
ortografía e presentación
do texto antes da súa
escritura definitiva).
B4.2. Escribir, en papel ou
en soporte electrónico,
textos breves ou de
lonxitude media,
coherentes e de estrutura
clara, sobre temas de
interese persoal, ou
asuntos cotiáns ou menos
habituais, nun rexistro
formal, neutro ou informal,

Estándares de aprendizaxe




PLEB4.1. Escribe, nun formato
convencional, informes
breves e sinxelos nos que
dá información esencial
sobre un tema educativo ou
ocupacional, ou menos
habitual (por exemplo, un
accidente), describindo
brevemente situacións,
persoas, obxectos e lugares;
narrando acontecementos
nunha clara secuencia
lineal, e explicando de
maneira sinxela os motivos
de certas accións.
PLEB4.4. Escribe
correspondencia persoal e
participa en foros, blogs e
chats nos que describe
experiencias, impresións e
sentimentos; narra de forma
lineal e coherente feitos
relacionados co seu ámbito
de interese, actividades e
experiencias pasadas (por

Competencias
clave
CCL
CD
CAA
CCEC

Instrumentos de
avaliación
Exercicios específicos
de Writing con
estruturas diversas



utilizando adecuadamente
exemplo, sobre unha viaxe,
os recursos de cohesión,
as súas mellores vacacións,
as convencións
un acontecemento
ortográficas e os signos de
importante, un libro ou unha
puntuación máis comúns,
película), ou feitos
e amosando un control
imaxinarios, e intercambia
razoable de expresións e
información e ideas sobre
estruturas, e un léxico de
temas concretos, sinalando
uso frecuente, de carácter
os aspectos que lle parecen
tanto xeral como máis
importantes, e xustificando
específico dentro da
brevemente as súas
propia área de
opinións sobre eles.
especialización ou de
 PLEB4.8. Fai unha
interese.
presentación coidada dos
B4.6. Presentar os textos
textos escritos, en soporte
escritos de xeito coidado
impreso e dixital, utilizando
(con atención a marxes,
correctamente as
riscaduras, liñas dereitas,
convencións ortográficas e
letra clara, letras
os signos de puntuación.
maiúsculas e minúsculas
cando corresponda, etc.)
en soporte impreso e
dixital, adecuados aos fins
funcionais e valorando
importancia da
presentación nas
comunicacións escritas.
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural
Criterios de avaliación





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

Estándares de aprendizaxe
PLEB5.2. Produce textos
escritos en diferentes soportes,
sen erros ortográficos e de
puntuación que impidan a
comprensión, e utiliza o
corrector informático para
detectar e corrixir erros
tipográficos e ortográficos
 PLEB5.5. Comprende e utiliza
con corrección suficiente e
adecuación sociolingüística
os recursos lingüísticos
propios do seu nivel, e
frases feitas e locucións
idiomáticas sinxelas e
habituais da comunidade
lingüística correspondente á
lingua meta.
 PLEB5.6. Comprende e utiliza
un léxico relativamente rico
e variado, o que implica,
entre outros, o emprego de
sinónimos de uso máis
frecuente e de palabras de
significación próxima para
evitar a repetición léxica.

Competencias
clave
CCL
CAA
CCEC
CD

Instrumentos de
avaliación
Actividades de Use of
English, Writing,
Listening, Reading
sobre exercicios de
complexión, de
elección múltiple, etc.

ou relacionados cos
propios intereses, os
estudos e as ocupacións,
así como un repertorio
limitado de expresións e
modismos de uso
frecuente, cando o
contexto ou o apoio visual
facilitan a comprensión.

Mínimos esixibles dos contidos referentes as partes de gramática e léxico:

Tempos verbáis:

-Past Perfect

-Present Simple

-Present Perfect

-Past Simple

-Present Pefect and Past Simple

-Used to

-Future forms: will, going to, might

-Past Simple and Past Continuous
Outros elementos gramaticais
-Subject and object questions
-Time expressions with the Past Perfect
-Time expressions with the Present Perfect: still, yet, already, just
-Relative pronouns
-Some/any/no compounds
-The first and second conditional
-Gerunds and infinitives
(non todos os grupos)
-Modals of deduction and possibility
-The third conditional

Vocabulario:

-Style adjectives

-Life-changing events

-Phrasal verbs: clothes

-Verb + preposition

-The world of work

-Literary genres

-Work verbs

-Compound nouns

(non todos os grupos)

-Saving environmental resources

-Crime verbs

-Prefixes

-Crimes and criminals

ALUMNADO CON ADAPTACIÓNS SIGNIFICATIVAS
● 2 ALUMNOS DE 1º ESO E 1 ALUMNO DE 2º
Currículo Adaptado : 5º-6º Educación Primaria
Criterios de avaliación
B1.1. Comprender a idea
global e a información máis
importante en textos orais moi
breves, con estruturas simples
e coñecidas cun léxico de uso
moi frecuente e conectados
cos propios intereses e coas
propias experiencias do
alumnado, articulados con
claridade e transmitidos de
viva voz ou por soportes
multimedia que non
distorsionen a mensaxe.

Criterios de avaliación

Bloque 1. Comprensión de textos orais
Estándares de aprendizaxe
Competencias
clave
.
PLEB1.1. Comprende o sentido
global e a información máis
CCL
importante de textos orais, con
CD
estruturas coñecidas e léxico de
CAA
uso cotiá adecuados á súa idade,
CCEC
procedentes de medios
audiovisuais ou da Internet.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estándares de aprendizaxe
Competencias
clave
PLEB3.1. . Segue, con axuda da
CCL
imaxe, instrucións sinxelas de
CD
funcionamento e manexo de
CAA
aparellos electrónicos ou de
CCEC
máquinas de uso común e
coñecidos, así como instrucións
básicas e predicibles para a
realización de actividades e
normas de seguridade (por
exemplo, manexo dun móbil ou
prevención de riscos nunha
excursión).

B3.1. Identificar o tema, o
sentido xeral, as ideas
principais e información
específica en textos, tanto en
formato impreso como en
soporte dixital, moi breves e
sinxelos, en lingua estándar e
cun léxico de alta frecuencia,
e nos que o tema tratado e o
tipo de texto resulten moi
familiares, cotiáns ou de
necesidade inmediata, a
▪
condición de que se poida
reler o que non se entendeu, ▪ PLEB3.3. Comprende
correspondencia (SMS, correos
que se poida consultar un
electrónicos, postais e tarxetas)
dicionario e conte con apoio
breve e sinxela que trate sobre
visual e contextual.
temas familiares como, por
exemplo, un mesmo, a familia,
a escola, o tempo libre, a
descrición dun obxecto ou un
lugar, a indicación da hora e o
lugar dunha cita etc.

▪ PLEB3.5. Comprende o
esencial de historias breves e
ben estruturadas e identifica
os e as personaxes principais,
a condición de que a imaxe e
a acción conduzan gran parte
do argumento (lecturas
adaptadas, cómics etc.).

Instrumentos de
avaliación
Tarefas específicas
de Listening
Comprehension a
través de grabacións

Instrumentos de
avaliación
Exercicios específicos
de Reading
Comprehension, tanto
do libro de texto,
como do caderniño.
Libro de lectura
adaptado

Bloque 4. Producción de textos escritos
Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe
B4.1. Elaborar textos
sinxelos propios,
compostos de frases
simples illadas, utilizando
con razoable corrección
as convencións
ortográficas e os
principais signos de
puntuación, para falar de
si mesmo, da súa
contorna máis inmediata
e de aspectos da súa
vida cotiá, en situacións
familiares e predicibles.

PLEB4.1.
Elabora
textos
sinxelos relacionados con temas
da súa vida cotiá, experiencias e
actividades na aula, traballados
previamente.
PLEB4.9. Presenta os seus
textos con caligrafía clara e
limpeza:
evitando
riscos,
inclinación de liñas etc.

Competencias
clave
CCL
CD
CAA
CCEC

Instrumentos de
avaliación
Exercicios específicos
de Writing con
estruturas diversas

▪ B4.3. Aplicar patróns
gráficos e convencións
ortográficas básicas para
escribir con razoable
corrección frases curtas que
utiliza normalmente ao falar,
cunha ortografía aceptable
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural
Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe
Competencias
Instrumentos de
clave
avaliació
CCL
Actividades de Use of
CAA
English, Writing,
▪ B5.10. Utilizar
PLEB5.11.
Estrutura
CCEC
Listening, Reading
adecuadamente as
adecuadamente
os
elementos
CD
sobre exercicios de
estruturas morfosintácticas
das
oracións,
mantén
a
complexión, de
para realizar as funcións
concordancia
de
número
e
elección múltiple, etc.
comunicativas propias do
persoa,
e
usa
correctamente
os
seu nivel.
nexos básicos.
▪ B5.14. Comprender e
utilizar o léxico propio do
nivel en situacións
comunicativas sinxelas da
vida da aula ou fóra dela.
B5.15. Recoñecer un
repertorio limitado de léxico de
alta frecuencia relativo a
situacións cotiás e temas
habituais e concretos
relacionados coas súas
experiencias.

PLEB5.14. Comprende e usa
adecuadamente o vocabulario
necesario para participar nas
interaccións da aula ou fóra da
aula, ler textos próximos á súa
idade e escribir con léxico
traballado previamente.
.

Mínimos esixibles dos contidos referentes as partes de gramática, léxico (Alumnado de 2º ESO con
adaptación de 5º-6º)
Gramática
- Subject pronouns and possessive
adjectives
- Be: present simple
- Have got: present simple
- There is/are

Vocabulario
- School and subjects
- Family
- Food
- TV programmes and films
- Nature (free time activities)

-

Present simple
Question words
Can
Adverbs of frequency
Articles and quantifiers (a, an, some,
any, much, many)
Prepositions (on, in, at: time and
place)
Be: past simple

-

Adjectives to describe physical
appearance
Adjectives to describe feelings.
Verbs of discovery
Verbs of movement
Money
Technology

Mínimos esixibles dos contidos referentes as partes de gramática, léxico (Alumnado de 1º ESO
con adaptación de 5º-6º)

Tempos verbáis:

Vocabulario:

-To have got

-Classroom objects

-To be

-Time expressions: the time, months,
seasons, days of the week, parts of the day

-There is/are
-Present Simple
Outros elementos gramaticáis:
-Personal Pronouns /Possessives
-Question Words
-Singular/Plural Nouns
-Prepositions of place and time
-A/an ,some-any
-Adverbs of frequency

-Family
-Countries and nationalities
-The body
-Physical description adjectives
-Food
-Free time activities
-Daily routines
-School subjects
-Places in town
-Landscape features

● 1 ALUMNO DE 2º ESO
Currículo Adaptado: 1º ESO
Ver os Criterios de Avaliación e os Estándares para 1º ESO
Mínimos esixibles dos contidos referentes as partes de gramática e léxico:
Gramática
- Have got: present simple
- There is/are
- Present simple
- Question words
- Can
- Adverbs of frequency
- Present continuous

Vocabulario
- School and subjects
- Family
- Food
- TV programmes and films
- Nature (free time activities)
- Adjectives to describe physical
appearance
- Adjectives to describe feelings.

-

Articles and quantifiers (a, an, some,
any, much, many)
Be: past simple

-

Verbs of discovery
Verbs of movement
Money
Technology

●1 ALUMNO DE 3º ESO
CURRÍCULO ADAPTADO: 1º ESO
Ver os criterios de avaliación e estándares para 1º ESO.

●1 ALUMNA DE 4º ESO
CURRÍCULO ADAPTADO: 2º ESO
Ver os criterios de avaliación e estándares para 2º ESO.
Mínimos esixibles dos contidos referentes as partes de gramática, léxico

Tempos verbáis:
-To be (Present Simple)

-Present Continuous with future meaning

-To have got

-can / can't

-There is / There are

-Past Simple (regular and irregular verbs)

-Present Simple

-could/ couldn't

-Present Continuous

-Past Continuous

Outros elementos gramaticáis:
-Question words

Vocabulario:

-Adverbs of frequency

-Parts of the body

-Object pronouns

-Family

-Comparatives (short and long adjectives + than

-Objects

-Superlatives (short and long adjectives)

-Free-time activities

-Prepositions of movement

-Sports
-Instruments and musicians
-Clothes

1º BACHARELATO
Bloque 1. Comprensión de textos orais
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

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

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

B1.4. Comprender o sentido
xeral, a información esencial,
os puntos principais e os
detalles máis relevantes de
textos orais transmitidos por
me- dios técnicos, claramente
estruturados e en lingua
estándar, articulados a
velocidade lenta, sempre que
as condicións acústicas
sexan boas e se poida volver
escoitar o que se dixo.
B1.7. Comprender a
información esencial de
conversas ou discusións en
que se traten temas cotiáns
xerais ou do seu interese
(necesidades materiais,
sensacións físicas e
sentimentos, opinións e
experiencias persoais)
relacionados co traballo, os
estudos e o tempo de lecer,
se as persoas participantes
articulan con claridade,
pausadamente e en lingua
estándar, e se non hai
interferencias acústicas.

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

Competencias
clave

CCL
CD
CAA
CCEC

Instrumentos de
avaliación
Tarefas específicas
de Listening
Comprehension a
través de grabacións

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Criterios de avaliación
B3.2. Distinguir tanto a
función ou as funcións
comunicativas principais do
texto como as implicacións
facilmente discernibles;
apreciar as intencións
comunicativas derivadas do
uso de expoñentes das
devanditas funcións, e
identificaros propósitos
comunicativos xerais
asociados a distintos
formatos, patróns e estilos
discursivos típicos.
B3.3. Identificar as ideas
principais, a información
relevante e as implicacións
xerais de textosde certa
lonxitude, ben organizados e
con estruturas lingüísticas de
certa complexidade, nunha
variedade de lingua estándar
e que traten temas tanto
abstractos como concretos
dentro do propio campo de
especialización ou interese,
nos ámbitos persoal, público,
educativo ou ocupacional ou
laboral, sempre que se poidan
reler as seccións difíciles.
B3.5. Ler con fluidez textos de
ficción e literarios
contemporáneos, auténticos
ou adaptados, e relacionados
cos propios intereses e as
necesidades no ámbito
persoal, público e educativo,
ben estruturados en rexistro
estándar da lingua, e escritos
de xeito claro e sinxelo.

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

Competencias
clave
CCL
CD
CAA

Instrumentos de
avaliación
Exercicios específicos
de Reading
Comprehension,
Libro de lectura
adaptado

CCEC

PLEB3.7. Segue sen dificultade
a liña argumental de historias
de ficción e de novelas curtas
claramente estruturadas, de
linguaxe sinxela e directa,
nunha variedade estándar da
lingua, e comprende o carácter
dos personaxes e as súas
relacións, cando uns e outras
están descritos claramente e co
suficiente detalle.
PLEB3.8. Comprende
correspondencia persoal en
calquera soporte, e mensaxes
en foros e blogs, nas que se
transmiten información e ideas,
se pregunta sobre problemas e
se explican con razoable
precisión, e se describen de
maneira clara e detallada,
experiencias, sentimentos,
reaccións, feitos, plans e
aspectos tanto abstractos como
concretos de temas do seu
interese. estándar da lingua.

Bloque 4. Producción de textos escritos
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

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

PLEB4.1. Escribe, en
calquera soporte, informes
breves nos que dá información
pertinente sobre un tema
educativo, ocupacional, ou

Competencias
clave
CCL
CD
CAA

Instrumentos de
avaliación
Exercicios específicos
de Writing con
estruturas diversas

propios intereses ou as
especialidade, facendo
descricións co suficiente
detalle; redactando en
palabras propias, e
organizando de maneira
coherente, información e
ideas extraídas de diversas
fontes, e xustificando as
propias opinións sobre temas
xerais, ou máis específicos,
utilizando elementos de
cohesión e coherencia e un
léxico de uso común, ou máis
específico, segundo o
contexto de comunicación.
B4.3. Adecuar a produción
do texto escrito ás funcións
comunicativas requiridas,
seleccionando, dentro dun
repertorio de expoñentes
habituais, os máis adecuados
ao propósito comunicativo, e
os patróns discursivos típicos
de presentación e
organización da información,
entre outros, o reforzo ou a
recuperación do tema.
B4.4. Utilizar con razoable
corrección as estruturas
morfosintácticas, os patróns
discursivos e os elementos de
conexión e de cohesión de
uso común con fin de que o
discurso estea ben
organizado e cumpra
adecuadamente a función
oufuncións comunicativas
correspondentes.

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

CCEC

PLEB4.2. Nas tarefas de
expresión escrita, produce
habitualmente textos
coherentes, con cohesión e
adecuados aos fins funcionais,
con razoable corrección tanto
ortográfica como de puntuación,
na orde das palabras e na
presentación do escrito
(marxes, espazos de interliña,
uso de maiúsculas e
minúsculas, etc.)
PLEB4.7. Escribe
correspondencia persoal e
participa en foros e blogs nos
que transmite información e
ideas sobre temas abstractos e
concretos, comproba
información e pregunta sobre
problemas e explícaos con
razoable precisión, e describe,
de maneira detallada,
experiencias, sentimentos,
reaccións, feitos, plans e unha
serie de temas concretos
relacionados cos seus intereses
ou a súa especialidade.

B4.6. Elaborar resumos e
sintetizar información e
argumentos partindo de
diferentes fontes, e escribir
notas recapitulativas, con
claridade, exactitude,
coherencia e fidelidade ao
texto orixinal.
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B5.2. Utilizar eficazmente os
compoñentes fonéticos,
léxicos, estruturais e

PLEB5.2. Utiliza as normas
ortográficas sen erros moi
significativos e para estruturar o

Competencias
clave
CCL
CAA

Instrumentos de
avaliación
Actividades de Use of
English, Writing,
Listening, Reading

funcionais básicos da lingua
estranxeira, en contextos
reais ou simulados de
comunicación.
B5.6. Utilizar con razoable
corrección as estruturas
morfosintácticas, os patróns
discursivos e os elementos de
conexión e de cohesión de
uso común co fin de que o
discurso estea ben
organizado e cumpra
adecuadamente a función ou
as funcións comunicativas.
B5.7. Coñecer e saber
seleccionar e utilizar léxico
oral e escrito común e máis
especializado cando se conta
con apoio visual ou
contextual, relacionado cos
propios intereses e as propias
necesidades nos ámbitos
persoal, público, educativo e
ocupacional ou laboral, e
expresións e modismos de
uso habitual.
B5.8. Resumir ou
parafrasear un texto para
facelo intelixible a quen
necesita esta mediación por
descoñecemento ou
coñecemento insuficiente da
lingua meta.

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

CCEC
CD

sobre exercicios de
complexión, de
elección múltiple, etc.

PLEB5.6. Produce textos orais
e escritos en diferentes
soportes suficientemente
cohesivos, coherentes e
adecuados ao propósito
comunicativo.
PLEB5.7. Exprésase
oralmente e por escrito, en
diferentes soportes, con certa
densidade léxica, evitando
repeticións innecesarias co uso
de sinónimos e palabras de
significado próximo, e recoñece
un léxico máis especializado se
conta con apoio visual ou
contextual.
PLEB5.8. Realiza actividades
de mediación lingüística
(reformula o sentido dun texto,
oral ou escrito para facelo
comprensible a persoas
interlocutoras que descoñecen
a lingua en que se produce,
escribe o resumo dun debate
oral ou un artigo lido noutra
lingua, fai unha exposición oral
a partir de notas, cambia de
modalidade semiótica, como do
texto ao esquema, etc.).

Mínimos esixibles dos contidos referentes as partes de gramática e léxico :
Grammar

Vocabulary:

- Simple, Continuous and Perfect Simple

- Adjective suffixes

Tenses.

-Collocations with get.

- Future Perfect Simple and Future Continuous.

- Compund Nouns

- Modal / Modal Perfects.

- Gerunds and Infinitives

- Time Clauses

-Verbs and Prepositions

- Conditionals.

-Phrasal Verbs

-The Passive

-Connectors of Sequence, Addition, Contrast,

-The Causative

Cause and Result

-Reported Speech (only two groups)

-Adverbs

2º BACHARELATO
Bloque 1. Comprensión de textos orais
Criterios de avaliación




Estándares de aprendizaxe

B1.6. Ientificar as ideas
principais, información
detallada e implicacións
xerais de textos de certa
lonxitude, ben organizados
e lingüisticamente
complexos, nunha
variedade de lingua
estándar e articulados a
velocidade normal, que
traten temas tanto concretos
como abstractos, incluso se
son de carácter técnico
cando estean dentro do
propio campo de
especialización ou de
interese nos ámbitos
persoal, público, educativo e
laboral/profesional, sempre
que as condicións acústicas
sexan boas e se poidan
confirmar certos detalles.
B1.7. Comprender as ideas
principais e as específicas
máis relevantes de textos
gravados ou audiovisuais
emitidos en lingua estándar,
con claridade na fala, e sen
condicións externas que
dificulten a comprensión.





Competencias
clave

PLEB1.2. Identifica as ideas
principais, os detalles
relevantes e as implicacións
xerais de conversas e debates
relativamente extensos e
animados entre varias persoas
interlocutoras que teñen lugar
na súa presenza, sobre temas
xerais, de actualidade ou do
seu interese, sempre que o
discurso estea estruturado e
non se faga un uso moi
idiomático da lingua.
PLEB1.3. Comprende, en
debates e conversas informais
sobre temas habituais ou do
seu interese, a postura ou
punto de vista das persoas
interlocutoras, así como algúns
sentidos implícitos e matices
como a ironía ou o humor.

CCL

Instrumentos de
avaliación
Tarefas específicas
de Listening
Comprehension a
través de grabacións

CD
CAA
CCEC

Bloque 2. Producción de textos orais
Criterios de avaliación


B2.2. Construír textos claros
e co detalle suficiente, ben
organizados e adecuados ao
interlocutor e ao propósito
comunicativo, sobre temas
diversos, xerais e máis
específicos dentro do propio
campo de especialidade ou
de interese, e defender un
punto de vista sobre temas
xerais ou relacionados coa
propia especialidade,
indicando os proles e os
contras das opcións, así
como tomar parte activa en
conversas formais ou
informais de certa lonxitude,
desenvolvéndose cun grao

Estándares de aprendizaxe


PLEB2.2. Fai presentacións
de certa duración sobre temas
do seu interese educativo ou
relacionados coa súa
especialidade (por exemplo, o
desenvolvemento dun
experimento científico, ou
unha análise de aspectos
históricos, sociais ou
económicos), cunha estrutura
clara que axuda os oíntes a
fixárense nos aspectos máis
importantes, e demostrando
seguridade á hora de
contestar preguntas do
auditorio formuladas con
claridade e a velocidade
normal.

Competencias
clave
CCL
CAA
CCEC

Instrumentos de
avaliación
Descrición de fotos

de corrección e fluidez que
permita manter a
comunicación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B3.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias
adecuadas para comprender
o sentido xeral, a
información esencial, os
puntos principais, os detalles
relevantes; información,
ideas e opinións tanto
implícitas como explícitas do
texto, se están claramente
sinalizadas; e matices como
a ironía ou o humor, ou o
uso poético ou estético da
lingua, formulados de xeito
claro.
 B3.4. Identificar as ideas
principais, información
detallada e implicacións
xerais de textos de certa
lonxitude, ben organizados e
lingüisticamente complexos,
nunha variedade de lingua
estándar e que traten de
temas tanto concretos como
abstractos, mesmo se son
de carácter técnico, cando
estean dentro do propio
campo de especialización ou
de interese, nos ámbitos
persoal, público, educativo e
laboral ou profesional,
sempre que se poidan reler
as seccións difíciles.
B3.6. Ler con fluidez textos de
ficción e literarios
contemporáneos e
relacionados cos propios
intereses e as necesidades
nos ámbitos persoal, público,
educativo e laboral ou
profesional, ben estruturados,
en rexistro estándar da lingua
e escritos sen modismos
pouco frecuentes.


PLEB3.6. Comprende a
información, as ideas e as
opinións implícitas en noticias
e artigos xornalísticos e de
opinión ben estruturados e de
certa lonxitude que tratan
dunha variedade de temas de
actualidade ou máis
especializados, tanto
concretos como abstractos,
dentro da súa área de
interese, e localiza con
facilidade detalles relevantes
neses textos.
PLEB3.7. Comprende os
aspectos principais, detalles
relevantes, algunhas ideas
implícitas e o uso poético da
lingua en textos literarios que
presenten unha estrutura
accesible e unha linguaxe non
moi idiomática, e nos que o
desenvolvemento do tema ou da
historia, os personaxes centrais
e as súas relacións, ou o motivo
poético, estean claramente
sinalizados con marcadores
lingüísticos doadamente
recoñecibles.


Competencias
clave
CCL
CD
CAA

Instrumentos de
avaliación
Exercicios específicos
de Reading
Comprehension,
Libro de lectura
adaptado

CCEC

Bloque 4. Producción de textos escritos
Criterios de avaliación


B4.2. Coñecer, seleccionar e
aplicar as estratexias máis

Estándares de aprendizaxe


PLEB4.1. Escribe informes en
formato convencional e de

Competencias
clave
CCL

Instrumentos de
avaliación
Exercicios específicos
de Writing con





adecuadas para elaborar
textos escritos ben
estruturados e de certa
lonxitude; por exemplo,
integrando de maneira
apropiada información
relevante procedente de
fontes diversas, ou
reaxustando o rexistro ou o
estilo (incluíndo léxico,
estruturas sintácticas e
patróns discursivos) para
adaptar o texto ao
destinatario e ao contexto
específicos.
B4.3. Escribir, en calquera
soporte, textos ben
estruturados sobre unha
ampla serie de temas
relacionados cos propios
intereses ou a especialidade,
facendo descricións claras e
detalladas; sintetizando
información e argumentos
extraídos de diversas fontes
e organizándoos de maneira
lóxica; e defendendo un
punto de vista sobre temas
xerais, ou máis específico,
indicando os proles e os
contras das opcións,
utilizando para iso os
elementos lingüísticos
adecuados para dotar o
texto de cohesión e
coherencia, e manexando un
léxico adaptado ao contexto
e ao propósito comunicativo
que se persegue.
B4.5. Elaborar resumos e
notas recapitulativas, con
claridade, exactitude,
coherencia e fidelidade ao
texto orixinal.





estrutura clara relacionados
coa súa especialidade (por
exemplo, o desenvolvemento
e as conclusións dun
experimento, sobre un
intercambio lingüístico, unhas
prácticas ou un traballo de
investigación), ou menos
habituais (por exemplo, un
problema xurdido durante
unha estadía no estranxeiro),
desenvolvendo un argumento,
razoando a favor ou en contra
dun punto de vista concreto,
explicando as vantaxes e as
desvantaxes de varias
opcións, e achegando
conclusións xustificadas.
PLEB4.2. Describe un tema,
un texto, un suceso ou un
evento dando unha idea xeral
que permita recoñecelo con
claridade, explicando as súas
partes ou circunstancias, e
ofrecendo unha opinión
persoal argumentada.
PLEB4.5. Toma notas co
suficiente detalle durante unha
conferencia, unha charla ou un
seminario, e elabora un
resumo con información
relevante e as conclusións
adecuadas, sempre que o
tema estea relacionado coa
súa especialidade e o discurso
estea ben estruturado.

CD

estruturas diversas

CAA
CCEC

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural
Criterios de avaliación


B5.3. Distinguir a función ou
as funcións comunicativas
principais e secundarias do
texto, como implicacións
facilmente discernibles, e
apreciar as diferenzas de
significación de distintos
expoñentes destas, así
como distinguir os
significados e os propósitos

Estándares de aprendizaxe


PLEB5.1. Comprende e faise
comprender con certa
confianza e fluidez en
situacións de comunicación
informais e formais habituais,
con matices como a ironía e o
humor, sempre que as
persoas interlocutoras
pronuncien con claridade e
eviten un uso moi idiomático.

Competencias
clave
CCL
CAA
CCEC
CD

Instrumentos de
avaliación
Actividades de Use of
English, Writing,
Listening, Reading
sobre exercicios de
complexión, de
elección múltiple, etc.





xerais asociados ao uso de
patróns discursivos típicos
polo que respecta á
presentación e á
organización da información
(entre outros, o reforzo ou a
recuperación do tema; a
topicalización, pondo o tema
da oración ao principio,
como por exemplo en "Diso
non quero falar"; contraste,
digresión ou recapitulación).
B5.5. Coñecer e saber
seleccionar e utilizar léxico
oral e escrito común e
expresións e modismos de
uso habitual, e máis
especializado segundo os
propios intereses e as
necesidades no ámbito
persoal, público, educativo e
laboral ou profesional, así
como un reducido repertorio
de palabras e expresións, e
as connotacións máis
discernibles, que permita un
uso humorístico, poético ou
estético sinxelo do idioma
B5.7. Resumir ou
parafrasear un texto para
facelo intelixible a quen
necesite desta mediación
por descoñecemento ou
coñecemento insuficiente da
lingua meta.





PLEB5.5. Desenvólvese con
seguridade en transaccións e
xestións cotiás e menos
habituais, cara a cara, por
teléfono ou por outros medios
técnicos, solicitando
información detallada,
ofrecendo explicacións claras
e detalladas, e desenvolvendo
a súa argumentación de xeito
satisfactorio na resolución dos
problemas que xurdan.
PLEB5.6. Exprésase
oralmente e por escrito, en
diferentes soportes, con certa
densidade léxica, evitando
repeticións innecesarias co
uso de sinónimos e palabras
de significado próximo, e
recoñece un léxico máis
especializado se conta con
apoio visual ou contextual.

Mínimos esixibles dos contidos referentes as partes de gramática e léxico :
GRAMMAR
-

Present Tenses

-

Wish Clauses

-

Past Tenses

-

The Passive

-

Perfect Tenses

-

The Causative

-

Future Tenses

-

Modals/ Modal Perfects

-

Conditionals

-

Reported Speech

-

Time Clauses

VOCABULARY
-

Collocations

-

Gerund and Infinitives

-

Phrasal Verbs

-

Compound Adjectives

-

Word building

-

Connectors

-

Noun and Adjective suffixes

2. CÁLCULO DA CUALIFICACIÓN FINAL (6.10.)
Os criterios para a cualificación da 1ª e 2ª avaliacións aparecen recollidos na programación.
Dado que na Lingua Estranxeira a avaliación é continua, a nota final , previa ó terceiro trimestre, obterase a
partir da suma do 30% da nota da 1ª avaliación e o 70% da nota da 2ª avaliación.
As actividades realizadas telemáticamente dende a suspensión das clases terán un doble propósito:
-

Reforzar e/ou ampliar as aprendizaxes desenvolvidas na 1ª e 2ª avaliacións para o alumnado con
avaliación positiva.

-

Axudar a adquirir as competencias e aprendizaxes imprescindibles nos dous primeiros trimestres para o
alumnado con avaliación negativa.
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN NO TERCEIRO TRIMESTRE

1º / 2º ESO

-Control das actividades que o alumnado deba realizar na
súa casa a través das diferentes canles de comunicación co
alumnado.
Ditas
actividades
incluirán:
Reading
Comprehension, Writing,
Listening
Comprehension,
Grammar /Vocabulary/Libro de lectura … CAA,CIEE,CC,CL
PROCEDEMENTOS
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS

PROCEDEMENTO CUALIFICACIÓN FINAL

(Utilizaráse o correo , a Aula Virtual do centro e
videoconferencias puntuales como recursos para manter
contacto co alumnado, para a entrega de actividades,
solucionar dúbidas, explicar e reforzar

-Tarefas e actividades propostas polo profesorado con prazo
de entrega establecido. Dado que as tarefas abarcan todas
as skills ou destrezas agás speaking estas incluirán audios,
videos, textos, exercicios, libro de lectura …

-Aquel alumnado que superou a materia no 1º e no 2º
trimestres (inglés é una materia de avaliación continua)
só poderán igualar ou superar esa cualificación.
Poderán superala nun 10% se realizan todas as tarefas
propostas polo profesorado en prazo e 5% máis coa
comprobación da lectura do libro.
-O alumnado que non superou a materia nos trimestres
anteriores poderá acadar un máximo de 5 puntos, sempre
e cando entregue en prazo todas as tarefas propostas.

Proba extraordinaria de setembro

O alumnado con avaliación negativa na materia será avaliado
nunha proba no mes de setembro.Serán as circunstancias
sanitarias as que determinen se as probas extraordinarias se
fan de maneira presencial ou non. En todo caso só será
obxecto da devandita proba o estudado nos dous primeiros
trimestres do curso 2019-2020.

3º/4º ESO

-Control das actividades que o alumnado deba realizar na súa
casa a través das diferentes canles de comunicación co
alumnado. Ditas actividades incluirán: Reading Comprehension,
Writing, Listening Comprehension, Grammar /Vocabulary/Use of
English / libro de lectura… CAA,CIEE,
-Comprobación da mellora das aprendizaxes anteriores.
mediante unha rúbrica.CL,CC

PROCEDEMENTOS
(Utilizaráse o correo como recurso para manter contacto co
alumnado e a Aula Virtual do centro para a entrega de
actividades
,solucionar
dúbidas,
explicar,
reforzar,e
videoconferencias puntuales)

AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS

-Tarefas e actividades propostas polo profesorado con prazo de
entrega establecido. Dado que as tarefas abarcan todas as skills
ou destrezas agás speaking , estas incluirán audios, videos,
textos, exercicios, libro de lectura …
-Rúbrica
-Aquel alumnado que superou a materia no 1º e no 2º
trimestres (inglés é una materia de avaliación continua) só
poderá igualar ou superar esa cualificación. Poderá
superala ata un 10% se realizan todas as tarefas en prazo
propostas polo profesorado e 5% máis coa comprobación
da lectura do libro.

PROCEDEMENTO CUALIFICACIÓN
FINAL

-O alumnado que non superou a materia nos trimestres
anteriores poderá acadar un máximo de 5 puntos, sempre e
cando entregue en prazo as tarefas propostas. Deses 5
puntos o 50% (2’5 puntos) calcularáse por entregar esas
tarefas completas en prazo e o outro 50% (2’5) se se
comproba a mellora das aprendizaxes anteriores.
A comprobación efectuaráse mediante unha rúbrica na que
se valorará:
1. Unha correcta expresión usando vocabulario e
estruturas gramaticáis axeitadas (0’75)
2. A comprensión das ideas principais de textos (0’5)
3. A autonomía nas tarefas presentadas (1’25)
(O termo “autonomía” refírese a que non exista un
desaxuste entre a expresión razoable dun alumno do
seu nivel e as tarefas que presenta telemáticamente)
O alumnado que obteña 3’75 puntos dos 5, recuperará a
materia.

Proba extraordinaria de setembro

O alumnado con avaliación negativa na materia será avaliado
nunha proba no mes de setembro.Serán as circunstancias
sanitarias as que determinen se as probas extraordinarias se fan
de maneira presencial ou non. En todo caso só será obxecto da
devandita proba o estudado nos dous primeiros trimestres do
curso 2019-2020.

1º BACHARELATO

PROCEDEMENTOS

AVALIACIÓN

-Control das actividades que o alumnado deba realizar na súa
casa a través das diferentes canles de comunicación co
alumnado. Ditas actividades incluirán: Reading Comprehension,
Writing, Listening Comprehension, Grammar /Vocabulary/Use of
English … CAA,CIEE
-Comprobación da mellora das aprendizaxes anteriores.
mediante unha rúbrica.CL
-Comprobación dun libro de lectura adaptado. CC
(Utilizaráse o correo como recurso para manter contacto co
alumnado e a Aula Virtual do centro para a entrega de actividades
,solucionar dúbidas, explicar, reforzar,e videoconferencias
puntuales)
-Tarefas e actividades propostas polo profesorado con prazo de
entrega establecido. Dado que as tarefas abarcan todas as skills
ou destrezas agás speaking , estas incluirán audios, videos,
textos, exercicios …
-Lectura dun libro adaptado.
-Rúbrica
-Aquel alumnado que superou a materia no 1º e no 2º
trimestres (inglés é una materia de avaliación continua) só
poderá igualar ou superar esa cualificación. Poderá superala
nun 10% se realizan de forma autónoma todas as tarefas
propostas polo profesorado en prazo e 5% máis coa
comprobación da lectura do libro.

INSTRUMENTOS

-O alumnado que non superou a materia nos trimestres
anteriores poderá acadar como máximo un 5, sempre e cando
a) entregue en prazo todas as tarefas que se viñeron
traballando dende o 16 de marzo, o que suporá un 10%
b) se se comproba a mellora das aprendizaxes anteriores 80%,
acadando un mínimo de 40%.
A rúbrica de comprobación abarca os seguintes estándares:
1. É capaz de captar a información máis importante nunha
escoita 10%
2. Coñece as estruturas gramaticais para reescribir
oracións. 25%
3. Comprende as ideas principais dun texto e é capaz de
resumilo con certa correccióne de forma autónoma.
20%
4. Fai un uso apropiado de vocabulario e estruturas
gramaticais para escribir de forma autónoma tipos de
texto estudiados. 20%
5. Comprende historias adaptadas e é capaz de contestar
de forma autónoma preguntas sobre elas. 5%
(O termo “autonomía” refírese a que non exista un
desaxuste entre a expresión razoable dun alumno do
seu nivel e as tarefas que presenta telemáticamente)

PROCEDEMENTO
CUALIFICACIÓN
FINAL

-

Proba extraordinaria de setembro

O alumnado con avaliación negativa na materia será avaliado
nunha proba no mes de setembro.Serán as circunstancias
sanitarias as que determinen se as probas extraordinarias se fan de
maneira presencial ou non. En todo caso só será obxecto da
devandita proba o estudado nos dous primeiros trimestres do curso
2019-2020.

2º BACHARELATO

AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS

INSTRUMENTOS

-Control das actividades que o alumnado deba realizar na súa casa a través
das diferentes canles de comunicación co alumnado. Ditas actividades
incluirán: Reading Comprehension, Writing, Listening Comprehension,
Grammar /Vocabulary/Use of English … CAA,CIEE
-Comprobación da mellora das aprendizaxes anteriores mediante unha
rúbrica.CL
-Comprobación dun libro de lectura adaptado. CC
- Proba Obxectiva tipo ABAU.
(Utilizaráse o correo como recurso para manter contacto co alumnado e a
Aula Virtual do centro para a entrega de actividades ,solucionar dúbidas,
explicar, reforzar,e videoconferencias puntuales)
-Tarefas e actividades propostas polo profesorado con prazo de entrega
establecido. Dado que as tarefas abarcan todas as skills ou destrezas , estas
incluirán audios, videos, textos, exercicios …
-Lectura dun libro adaptado.
-Rúbrica
-Proba Obxectiva
-Aquel alumnado que superou a materia no 1º e no 2º trimestres (inglés
é una materia de avaliación continua) só poderá igualar ou superar esa
cualificación. Poderá superala ata un
10% se realizan de forma
autónoma todas as tarefas propostas polo profesorado en prazo e 5%
máis coa comprobación da lectura do libro.
-O alumnado que non superou a materia nos trimestres anteriores
poderá recuperar a materia:
a) mediante unha proba obxectiva presencial a finais de maio se iso é
posible.

PROCEDEMENTO
CUALIFICACIÓN FINAL

Proba extraordinaria de setembro

b) de non ser posible a proba, poderá acadar como máximo un 5
sempre e cando entregue en prazo as tarefas propostas e se comprobe
a mellora das aprendizaxes anteriores.
A rúbrica de entrega e comprobación en base 10 abarca os seguintes
estándares:
1. Entrega as actividades en prazo 10%
2. É capaz de captar a información máis importante nunha escoita
-10%
3. Coñece as estruturas gramaticais para reescribir oración-. 20%
4. Comprende as ideas principais dun texto e é capaz de resumilo
con certa corrección- 20%
5. Fai un uso apropiado de vocabulario e estruturas gramaticais
para escribir de forma autónoma tipos de texto estudiados- 20%
6. Comprende historias adaptadas e é capaz de contestar
preguntas sobre elas- 5%
7. É capaz de discriminar certos sons -5%
8. É capaz de expresarse oralmente describindo ou comparando
fotos -10%
O alumnado deberá acadar a metade da puntuación para recuperar a
materia, é dicir un 5 sobre 10.
O alumnado con avaliación negativa na materia será avaliado nunha proba
no mes de setembro. Serán as circunstancias sanitarias as que determinen
se as probas extraordinarias se fan de maneira presencial ou non. En todo
caso só será obxecto da devandita proba o estudado nos dous primeiros
trimestres do curso 2019-2020.

6.11. RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE
Criterios de avaliación:

ESO

Os mesmos que figuran na programación ordinaria do
curso a superar
O alumnado deberá entregar un material de reforzo que
se lle proporcionou a principio de curso. A súa entrega
en prazo suporá a avaliación positiva cun 5 como
máximo, dado que se elimina a proba extraordinaria de
maio. En caso de non cumprir co procedemento de
avaliación, será avaliado nunha proba no mes de
setembro.
Este procedemento lle será comunicado polas docentes
e a entrega se efectuará de forma telemática polas
canles acordadas , nunca antes do mes de xuño.

Criterios de
cualificación:

O alumnado implicado deberá realizar unha proba
obxectiva que se realizará de forma presencial a finais do
mes de maio, xa que está contemplada a posible volta ás
aulas para esa data. No caso de non ser así, a proba se
realizará telemáticamente por videoconferencia nas
mesmas datas según figura nas instruccións emitidas
pola Consellería De Educación na orde do 27 de abril de
2020.
Bacharelato
.O alumnado será contactado pola xefa de
departamento para explicarlle o procedemento e para
proporcionarlle material extra de repaso.

Procedementos de
avaliación

Instrumentos
avaliación:

de

ESO

Control e correción das actividades que o xefe de
departamento ou o profesorado lle facilita ó alumnado
Pendente e que este entrega na súa totalidade e en
prazo.

Bacharelato

Realización dunha proba obxectiva

ESO
Bacharelato

Actividades entregadas polo xefe de departamento ou o
profesorado con prazo de entrega establecido.
Proba Obxectiva

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE (recuperación, repaso, reforzo
e no seu caso ampliación)
ACTIVIDADES
O tipo de actividades están descritas nos distintos bloques dentro de cada curso. Abranguen as skills ou
destrezas agás o bloque 2 (speaking), que si será valorado en 2º Bacharaleto.
METODOLOXÍA ( alumnado con conectividade e sen conectividade)
Actualmente todo o alumnado do centro está conectado e ó que non o estaba xa se lle facilitou algún tipo
de dispositivo, polo que se está a utilizar o ensino a distancia a través , sobre todo, da aula virtual do centro
e o correo para tarefas de todo tipo. Tamén se está a utilizar a aplicación Webbex Meeting para
videoconferencias.
MATERIAIS E RECURSOS
Libro de texto e workbook, resource packs das editoriais, fichas externas, videos, audios,…

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
INFORMACIÓN Ó ALUMNADO E ÁS FAMILIAS:

Mediante correo electrónico ou a
aplicación Abalar

PUBLICIDADE

Publicación obrigatoria na páxina
web do centro

Compoñentes do Seminario de Inglés
Carmen Fernández Fernández
Sonia Galerón Gómez
Mª Nieves García Díaz
Cristina López Mosquera
Mª Belén Villar García
Susana P. García Castiñeira (X.S)

Cangas, 11 de maio 2020

