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Normativa

A continuación recollemos os documentos legais nos que se basea a nosa programación didáctica:

 Ley Orgánica 2/ 2006 de Educación (LOE).

 Decreto 324/1996 que estabelece o regulamento orgánico dos IES.

 Decreto 133/2007, do 5 de xullo, que estabelece o currículo da ESO en Galicia e a Orde do 6 de 
setembro do 2007 pola que se desenrola a implantación da ESO en Galicia.

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

 Instrucións no curso académico 2016/2017 para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato
nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

 Decreto  86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

 No ensino de lingua estranxeira seguimos as recomendacións do Marco Común Europeo de 
Referencia (MCER).

RESOLUCIÓN do 15 xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo 
establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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Membros do departamento

O departamento didáctico de Inglés está formado por tres profesoras con destino definitivo no centro:

    •    MÓNICA GONZÁLEZ SÁNCHEZ. Xefa de seminario. Está a cargo dos dous grupos de 1º ESO B, 1º 

ESO C, 1º BACHARELATO E CICLO XESTIÓN ADMINISTRATIVA.

    •    CAROLINA PÉREZ DORADO. Encárgase dos dous grupos de 3º ESO, FPB DE 1º 

ADMINISTRATIVO, FPB DE 1º E 2º DE AUTOMOCIÓN E 2º BACHARELATO. 

    •    ENCARNA RODRÍGUEZ. Encárgase dos grupos de INGLÉS, 1º ESO A E FRANCÉS NO MESMO 

GRUPO, 2º ESO e 4º ESO. 

Tamén contamos cun profesor interino que imparte a materia de inglés na ESA.



Introdución e contextualización

Introducción

     A linguaxe é fundamental na comunicación entre diferentes culturas e nas diferentes áreas de 
coñecemento do proxecto curricular que os alumnos/as estudan. A lingua estranxeira ten un papel decisivo
na expansión do horizonte do alumnado proporcionándolle novos datos e argumentos para analizar e 
valorar de forma crítica as distintas manifestacións que se produzcan no mundo actual. O coñecemento, a 
través dos documentos auténticos en lingua estranxeira, doutras formas de organizar a sociedade e de 
afrontar os problemas característicos á mesma contribuirá ao fortalecemento da seguridade persoal, ao 
desenvolvemento da autonomía, á toma de iniciativas e á consolidación social e moral do alumnado. 
    Seguindo as recomendacións do Marco Común Europeo de Referencia (MCER) anímase ao alumnado 
a organizar e expresar as súas propias ideas, experiencias e opinións, a través de tarefas de expresión 
escrita e oral e a avaliar as súas propias habilidades lingüísticas segundo as vaian traballando ao longo 
das diversas etapas educativas do ensino secundario. Os temas e situacións de comunicación amplían o 
coñecemento do mundo e as experiencias persoais do alumnado, ademais de permitirlle tomar conciencia 
do valor da lingua inglesa como vehículo de comunicación internacional e da súa importancia na 
sociedade e no mercado laboral actual. 
    Xa que logo, o alumnado debe ser consciente da importancia que ten o Inglés nas relacións 
internacionais, unha realidade que eles verán patente no panorama social e laboral actual e a cuxa 
comprensión contribuímos desde a nosa área. A secuenciación das habilidades comunicativas pretende 
que o alumnado as vaia adquirindo na Educación Secundaria Obligatoria continuando coa automatización 
do seu uso en Bacharelato grazas ao repaso e á práctica continua que se fai ao longo das unidades 
didácticas nos diversos cursos da ESO e o Bacharelato. A utilización sistemática de estratexias de 
autonomía é a finalidade a longo prazo que se busca na aprendizaxe de calquera materia educativa. Con 
todo, cada materia require o seu proceso e uns procedementos propios, que irán desde os máis básicos 
ata os máis complexos.
    Por último, a actitude do alumno/a cara á aprendizaxe da lingua estranxeira é esencial para que 
recoñeza e aprecie o valor comunicativo da mesma e a súa propia capacidade de aprender. A reflexión 
sobre a lingua e a súa aprendizaxe inclúe a consideración da finalidade que para cada estudante ten esa 
aprendizaxe, base fundamental para que recoñeza a súa capacidade persoal de aprender e de progresar 
e para que adopte as destrezas de estudo necesarias que poderá utilizar ao longo da súa vida.

Contextualización do programa

     A presente programación didáctica está realizada tendo en conta a variable sociocultural na que está 
inserida o IES Eduardo Pondal. No entorno do centro combínanse actividades socioeconómicas diversas 
como o traballo asalariado, a construción así como  o traballo no campo. Hai que salientar ademais  que o 
sector terciario, baseado na hostalería, ten un peso importante na zona. O alumnado procede basicamente
dun nivel socioeconómico medio.
     Por outra banda, O IES Eduardo Pondal sitúase dentro da mesma vila nun lugar non moi alonxado da 
zona comercial. 
      O alumnado procede de varios concellos circundantes : Malpica,Cabana e Laxe  e as súas idades 
comprenden entre os 12 ata os 18 anos na súa meirande parte aínda que ao ofrecer Ensino Secundario 
para Adultos  e Ciclos Formativos, a idade do alumnado pode ser superior. 
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Obxectivos

Obxectivos na ESO:

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades
que lles permitan conseguir os seguintes obxectivos:

1. Asumir  responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus derei-tos no respecto aos
demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidarieda-de entre as persoas e grupos, exercitarse
no diálogo afianzando os dereitos hu-manos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres
e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidada-nía
democrática. 

2. 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. 

3. Valorar  e  respectar  a diferenza de sexos e  a  igualdade de dereitos  e oportuni-dades entre  eles.
Rexeitar  a  discriminación  das  persoas  por  razón  de  sexo  ou  por  calquera  outra  condición  ou
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereo-tipos que supoñan discriminación entre homes e
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

4. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalida-de e nas súas relacións
cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas
e resolver pacificamente os confli-tos. 

5. Desenvolver  destrezas  básicas  na utilización das  fontes  de  información para,  con sentido crítico,
adquirir  novos  coñecementos.  Adquirir  unha  preparación  bási-ca  no  campo  das  tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunica-ción. 

6. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas,
así  como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  nos  diversos  campos  do
coñecemento e da experiencia. 

7. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participa-ción, o sentido crítico, a
iniciativa  persoal  e a  capacidade para aprender  a  apren-der,  planificar,  tomar  decisións e asumir
responsabilidades. 

8. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua ga-lega e na lingua castelá,
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñece-mento, na lectura e no estudo da literatura. 

9. Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
10.Coñecer,  valorar  e  respectar  os  aspectos  básicos  da  cultura  e  da  historia  pro-pias  e  das  outras

persoas , así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mu-lleres e homes que realizaron achegas
importantes a cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 

11.Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar
os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para
favorecer  o  desenvolvemento  per-soal  e  social.  Coñecer  e  valorar  a  dimensión  humana  da
sexualidade  en  toda  a  súa  diversidade.  Valorar  criticamente  os  hábitos  sociais  relacionados coa
saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e
mellora. 

12.Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das  distintas  manifesta-cións  artísticas,
utilizando diversos medios de expresión e representación. 

13.Coñecer  e valorar  os aspectos  básicos  do patrimonio  lingüístico,  cultural,  his-tórico e  artístico  de
Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e cultural como
dereito dos pobos e das persoas, desen-volvendo actitudes de interese e respecto cara o exercicio
deste dereito. 



14.Coñecer  e  valorar  a  importancia  do  uso  do  noso  idioma  como  elemento  fun-damental  para  o
mantemento da nosa identidade. , e como medio de relación in-terpersoal e expresión de riqueza
cultural nun contexto plurilingüe, que nos co-munica con outras linguas, en especial coas pertencentes
a comunidade lusófona. 

Obxectivos no Bacharelato

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacida-des que lles permitan: 
1. Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica

responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de
Galicia,  así  como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción
dunha sociedade xusta e equi-tativa e favoreza a sustentabilidade. 

2. Consolidar  unha  madurez  persoal  e  social  que  lles  permita  actuar  de  forma  responsable  e
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os
conflitos persoais, familiares e sociais. 

3. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mu-lleres, analizar e
valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existen-tes, e en particular a violencia
contra a muller  e impulsar a igualdade real  e a non discriminación das persoas por calquera
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

4. Afianzar os hábitos de lectura,  estudo e disciplina,  como condicións necesarias para o  eficaz
aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 

5. Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
6. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
7. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 
8. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes

históricos  e  os  principais  factores  da  súa  evolución.  Participar  de  forma  solidaria  no
desenvolvemento e mellora da súa contorna social. 

9. Acceder  aos  coñecementos  científicos  e  tecnolóxicos  fundamentais  e  dominar  as  habilidades
básicas propias da modalidade elixida.

10.Comprender  os  elementos  e  procedementos  fundamentais  da  investigación  e  dos  métodos
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio
das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e
a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

11.Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

12.Desenvolver  a  sensibilidade  artística  e  literaria,  así  como o criterio  estético,  co-mo fontes de
formación e enriquecemento cultural. 

13.Utilizar  a educación física e o deporte  para favorecer  o desenvolvemento per-soal  e social  e
impulsar condutas e hábitos saudables. 

14.Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
15.Valorar,  respectar  e  afianzar  o  patrimonio  material  e  inmaterial  de  Galicia  e  contribuir  a  s úa

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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Competencias Clave

Competencias:  son  as  capacidades  para  aplicar  de  forma  integrada  os  conti-dos  propios  de  cada
ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de
problemas complexos. 
As competencias clave do currículo serán as seguintes: 

CCL: Comunicación lingüística.

CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía . 

CD: Competencia dixital. 

CAA: Aprender a aprender. 

CSC: Competencias sociais e cívicas. 

CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

CCEC: Conciencia e expresións culturais. 

Elementos Transversais

CL: Competencia lectora

EOE: Expresión oral e escrita

CA: Comunicación audiovisual

TIC: Tecnoloxías da información e a comunicación

E: Emprendemento

ECC: Educación cívia e constitucional

IEHM: Desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres

PVX: Prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade

PRPC: Prevención e resolución pacífica de conflictos

PI: Principio de igualdade de trato e non discriminatorio por calquera condición ou circunstancia
persoal e social (valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o  pluralismo político, a
paz,  a  democracia,  o  respecto  aos  dereitos  humanos,  o  respecto  por  igual  aos  homes e  ás
mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista e a pluralidade,
o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás víctimas do  terrorismo, e a
prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia .)

EEIE: Espírito emprendedor e a iniciativa empresarial

EV: Educación viaria



9



Vinculación  entre  obxectivos,  secuenciación  e
temporalización de contidos, criterios de avaliación,
estándares  de  aprendizaxe  e  grao  mínimo  de
consecución  de  cada  un,  competencias  clave,
elementos transversais, instrumentos de avaliación e
criterios de cualificación.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN AS TÁBOAS CORRESPONDENTES AO CURRICULO DOS CURSOS 
DE: 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, 1º BACHARELATO E 2º BACHARELATO E QUE SE EXPLICAN 
NAS TÁBOAS SEGUINTES:



PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA. INGLÉS

1º de ESO

Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

Bloque 1. Comprensión de textos orais

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

a
c
d
i

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 chave. 
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

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  axuda  de  elementos
verbais  e  non  verbais,  e  uso  dos
coñecementos  previos  sobre  a  situación
(quen  fala  a  quen,  con  que  intencións,

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.

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

CCL
CD
CAA
CCEC

CA
TIC

Exa
m
e
L
i
s
t
e
n
i
n
g

5%

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

Capta  con  algunhas
dificultades  os  puntos
principais e os detalles
salientables  de
instrucións,  preguntas,
explicacións,  diálogos
e  outras  mensaxes
orais sinxelas.

CCL
CAA
CCEC

CA
TIC

Exe
r
c
i
c
i
o
s

20%
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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

ou vaga nunha situación comunicativa.
B1.3.  Perseveranza  no  logro  da

comprensión  oral,  escoitando  o  texto
gravado  ou  solicitando  repetición  ou
reformulacións do dito.

onde e cando) que dan lugar a inferencias
do significado baseadas no contexto.

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

B1.4. 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

de  aula  e  con  áreas  de
prioridade inmediata.

n
a
c
l
a
s
e

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.

Distingue  con  algúns
problemas,  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.

CCL
CD
CAA
CCEC

CA
TIC

Inte
r
a
c
c
i
ó
n
d
ir
e
c
t
a
c
o
p
r
o
f
e
s
o
r,
o

20%



Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

apoio de imaxes moi redundantes. u
a
u
x
il
i
a
r
d
e
c
o
n
v
e
r
s
a

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.

Identifica  con  algúns
problemas  o  sentido
xeral  e  os  puntos
principais  dunha
conversa  informal
cando  o  tema  lle
resulta coñecido.

CCL
CAA
CCEC

CA
TIC

Ob
s
e
r
v
a
c
i
ó
n
n
a
a

20 %
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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

u
l
a

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.

Comprende con algunhas
dificultades,  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.

CCL
CAA
CCEC

CA
TIC

Inte
r
a
c
c
i
ó
n
s
c
o
p
r
o
f
e
s
o
r
o
u
c
o
m
p
a
ñ
e
ir

20%



Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

o

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.

Identifica  con  certos
problemas  a
información  esencial
do tema e da situación
de  comunicación  de
gravacións  auténticas
ou  pedagóxicas
sinxelas,  sobre
asuntos cotiáns ou do
seu interese.

CCL
CD
CAA
CCEC

CA
TIC

Exa
m
e
d
e
L
i
s
t
e
n
i
n
g

5 %

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

a
c
d
i

B2.1. Estratexias de produción:
Planificación.

Identificación  do  contexto,  do
destinatario  e  da  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

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.

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

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.

Amosa respeto e esforzo
no uso da lingua

CCL
CD
CAA
CCEC

EOE
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI
EEIE

Int
e
r
a
c
c
i
ó
n
s
 

20%

5%
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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

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,
estruturándoa  adecuadamente  e
axustándose, de ser o caso, aos
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 dispoñibles. 

Compensación  das  carencias
lingüísticas  mediante
procedementos  lingüísticos  e
paralingüísticos:
Lingüísticos:

Modificación  de  palabras  de

da actuación do interlocutor.
B2.3. Utilizar as estratexias máis adecuadas

para  producir  textos  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.

B2.4.  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

n
a
 
a
u
l
a

Ex
a
m
e
 
d
e
 
S
p
e
a
k
i
n
g

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

Fai  presentacións  moi
breves  e  ensaiadas
con algúns erros, pero
que  resultan
comprensibles
servíndose de distintos
soportes  multimedia
que  lle  permitan
ilustralas  con  imaxes.

CCL
CD
CAA
CCEC

EOE
TIC
CA
EEIE

Ex
e
r
c
i
c
i
o
 

20%



Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

significado parecido.
Definición  ou  paráfrase  dun

termo ou unha expresión.
Paralingüísticos:

Petición  de  axuda  ou
clarificación. 

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

Uso  da  linguaxe  corporal
culturalmente  pertinente
(acenos,  expresións  faciais,
posturas,  e  contacto  visual
ou corporal).

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

Uso dos elementos prosódicos
sinxelos  (pausas,  ritmo  e
entoación)  como  substitutos
dos  marcadores  discursivos
para  indicarlle  ao
destinatario  ou  oínte  as
partes  do  discurso  que
deben ser interpretadas.

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

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.

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 comunicación.

cos seus estudos, e responde a
preguntas breves e moi sinxelas
dos oíntes sobre o contido das
súas presentacións.

Responde  con
algunhas dificultades a
preguntas  breves  e
moi  sinxelas  dos
oíntes sobre o contido
das  súas
presentacións.

d
e
 
a
u
l
a

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).

Desenvólvese  con
algunha  dificultade  en
xestións  e
transaccións  cotiás
básicas,  e  ofrece  e
obtén  información
básica  con  certos
problemas  en
situacións  habituais  e
concretas  propias  de
viaxes,  aloxamento,
transporte,  compras  e
lecer,  seguindo
normas  de  cortesía
básicas  (saúdo  e
tratamento)

CCL
CD
CAA
CCEC

EOE
CA
TIC
ECC
PVX
PRPC
PI
EEIE

Int
e
r
a
c
c
i
ó
n
s
 
n
a
 
a
u
l
a

Ex
a
m
e
 
d

20%

5%
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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

B2.3. Rutinas ou modelos elementais de
interacción segundo o tipo de situación
de comunicación: chegada e saída do
centro  docente,  conversa  telefónica,
compra-venda,  e  outras  igualmente
cotiás e básicas.

e
 
S
p
e
a
k
i
n
g

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.

Tenta manter a canle de
comunicación aberta

CCL
CD
CAA
CCEC

EOE
CA
ECC
PRPC
PI

Ex
e
r
c
i
c
i
o
s
 
n
a
 
a
u
l
a

20%

PLEB2.5.  Participa  en  conversas
informais  cara  a  cara,  cunha
pronuncia  comprensible,
empregando  as  convencións

Participa  activamente  en
conversas  informais
tentando  superar  as
súas dificultades.

CCL
CAA
CCEC

EOE
CA
ECC

Pro
b
a
s

20%

5%



Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

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.

IEHM
PVX
PRPC
PI

 
d
e
 
a
u
l
a

Ex
a
m
e
 
d
e
 
S
p
e
a
k
i
n
g
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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

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.

Amosa  unha  actitude
participativa  e
colaboradora

CCL
CD
CAA
CCEC

EOE
CA
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI

Ex
e
r
c
i
c
i
o
s
 
n
a
 
a
u
l
a

20%

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

a
c
d
e

B3.1. Estratexias de comprensión:
Mobilización  de  información  previa

sobre  o tipo de tarefa e o tema,  a
partir  da  información  superficial:

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

PLEB3.1.  Comprende,  con axuda
da imaxe, instrucións sinxelas e
básicas  de  funcionamento  e
manexo  de  aparellos
electrónicos ou de máquinas de

Identifica  instrucións
sinxelas sen excesivos
problemas

CCL
CD
CAA
CCEC

CL
TIC
EV

Exe
r
c
i
c

20%



Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

i 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  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  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.

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 escolar, coa 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  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.

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).

i
o
s
d
e
c
l
a
s
e

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.

Entende  a  información
máis  elemental  en
páxinas  web  e  outros
materiais de referencia
ou  consulta  de
carácter pedagóxico.

CCL
CD
CAA
CCEC

CL
CA
TIC

Exe
r
c
i
c
i
o
s
d
e
c
l
a
s
e

20%

PLEB3.3.  Entende  os  puntos
principais  de  anuncios  e
material  publicitario  de
publicacións  propias  da  súa

Comprende  sen
excesivos  problemas
os puntos principais de
anuncios  e  material

CCL
CD
CAA

CL
CA
TIC

Exe
r
c
i

20%
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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

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.

idade ou de internet, formulados
de  xeito  simple  e  claro,  e
relacionados  con  asuntos  do
seu  interese,  nos  ámbitos
persoal e educativo.

publicitario. CCEC EV c
i
o
s
d
e
a
u
l
a

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.

Atopa  con  algunha
dificultade  a
información  máis
salientable  que
necesita  para  a
realización  dunha
tarefa  en  narracións
breves moi sinxelas.

CCL
CD
CAA
CCEC

CL
CA
TIC

Exe
r
c
i
c
i
o
s
d
e
a
u
l
a

20º%

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.

Capta  a  información
básica  máis
salientable.

CCL
CD
CAA
CCEC

CL
CA
ECC
EV

Exe
r
c
i
c
i
o

20%

5%



Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

s
d
e
a
u
l
a

Exa
m
e
d
e
S
p
e
a
k
i
n
g

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

Comprende o esencial de
historias  breves  de
ficción

CCL
CD
CAA
CCEC

CL
CA
TIC
ECC

Lec
t
u
r
a
s
g
r
a
d
u

20%

23



Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

a
d
a
s

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

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  dunha
gramática,  obtención  de  axuda,
etc.).

Uso  de  elementos  coñecidos  lidos
nun texto escrito para elaborar os
propios textos.

Execución.

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

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

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.

Escribe  notas  e
mensaxes  con  algúns
erros 

CCL
CD
CAA
CCEC

EOE
CA
TIC
ECC
PVX
PRPC
EEIE

Exe
r
c
i
c
i
o
s
d
e
c
l
a
s
e

20%

PLEB4.2.  Elabora  textos  moi
breves  nos  que  expón,  por

Escribe con algúns erros
textos moi breves

CCL
CD

EOE
CA

Exe
r

20%



Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

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  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 de problemas, erros e

repeticións. 
Atención  ás  convencións

ortográficas  e  aos  signos  de
puntuación.

Presentación  coidada  do  texto
(marxes,  limpeza,  tamaño  da

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

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.

CAA
CCEC

ECC
PVX
PRPC

c
i
c
i
o
s
d
e
c
l
a
s
e

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). 

Completa  con  algúns
erros  un  cuestionario
sinxelo

CCL
CD
CAA
CCEC

EOE
CA
TIC
ECC

Exe
r
c
i
c
i
o
s
d
e
c
l
a
s
e

Exa
m
e

20%

10%

25



Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

letra, etc.).
Reescritura definitiva.

d
e
W
ri
ti
n
g

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.

Escribe con algúns erros
notas,  anuncios  e
mensaxes breves

CCL
CD
CAA
CCEC

EOI
CA
TIC
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI

Exe
r
c
i
c
i
o
s
d
e
c
l
a
s
e

Exa
m
e
d
e
W
ri
ti
n
g

20%

10%



Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

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.

Escribe con  algúns erros
correspondencia
persoal 

CCL
CD
CAA
CCEC

EOI
CA
TIC
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI

Re
d
a
c
i
ó
n
s

Exa
m
e
d
e
W
ri
ti
n
g

20%
10%

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

Amosa  interese  pola
presentación  e  a
ortografía

CCL
CD
CAA
CCEC

EOE
CA
TIC
ECC

Exe
r
c
i
c
i
o
s
d
e
c
l
a

20%

10%

27



Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

s
e
e
r
e
d
a
c
i
ó
n
s

Exa
m
e
d
e
W
ri
ti
n
g

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

a
c
d
i
o

B5.1.  Patróns  sonoros,  acentuais,
rítmicos e de entoación.
Sons e fonemas vocálicos.
Sons  e  fonemas  consonánticos  e  as

súas agrupacións. 

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

PLB5.1.  Identifica  sons  e  grafías
de fonemas básicos, e produce
comprensiblemente  trazos
fonéticos  que  distinguen
fonemas  (nasalización,
sonorización,  etc.)  e  patróns

Identifica  e  produce  os
sons  e  grafías  dos
fonemas  máis
elementais

CCL
CAA
CCEC

CL
EOE
CA
TIC

Exe
r
c
i
c
i

20%



Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

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 e normas de cortesía
propias da súa idade e de rexistros
informal  e  estándar,  e  da  linguaxe
non  verbal  elemental  na  cultura
estranxeira.

Achegamento  a  algúns  aspectos
culturais  visibles:  hábitos,  horarios,
actividades  ou  celebracións;
condicións  de  vida  (vivenda  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

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
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.

moi básicos de ritmo, entoación
e  acentuación  de  palabras  e
frases.

o
s
d
e
L
i
s
t
e
n
i
n
g
e
S
p
e
a
k
i
n
g

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

Amosa interese e esforzo
no  uso  da  lingua
estranxeira na aula

CCL
CAA
CCEC

EOE
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI

Inte
r
a
c
c
i
ó
n
s

20%

5%
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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

multimedia  e  de  manifestacións
artísticas dos países onde se fale a
lingua estranxeira.

Identificación  dalgunhas  similitudes  e
diferenzas  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. 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 ofrecemento de información,
indicacións,  expresión  sinxela  de
opinións e advertencias. 

Expresión do coñecemento, a certeza e
a dúbida. 

Expresión  da  vontade,  a  intención,  a

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.

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.

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

n
a
a
u
l
a

Exa
m
e
d
e
S
p
e
a
k
i
n
g

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.).

Utiliza  as  convencións
máis  elementais  da
lingua oral e escrita

CCL
CD
CAA
CCEC

EOE
CA
ECC
IEHM
PRPC
PI

Exe
r
c
i
c
i
o
s
d
e
c
l
a

20%

60%



Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

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.

B5.5. Léxico oral e escrito básico de uso
común relativo a:
Identificación  persoal  elemental;

vivenda,  fogar  e  contexto;
actividades da vida diaria;  familia  e
amizades; traballo, 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;  enunciados
fraseolóxicos  básicos  e  máis
habituais  (saúdos,  despedidas,
preguntas  por  preferencias  e
expresión  sinxelas  de  opinións),  e
léxico sobre temas relacionados con

s
e

Exa
m
e
s
d
e
a
v
a
li
a
c
i
ó
n

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
e estereotipos.

Amosa  curiosidade  e
respecto  no  contraste
da  lingua  propia  e  a
estranxeira

CCL
CD
CAA
CCEC

CL
EOE
CA
TIC
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI
EEIE
EV

Exe
r
c
i
c
i
o
s
d
e
c
l
a
s

20%
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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

contidos  sinxelos  doutras  áreas  do
currículo.

B5.6.  Estruturas  sintáctico-discursivas
propias de cada idioma.

e

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.

Reflexiona  sobre  o
contraste  das  linguas
que manexa.

CCL
CAA
CCEC

CL
EOE
CA
ECC

Exe
r
c
i
c
i
o
s
d
e
c
l
a
s
e

20%

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  e
paratextuais).

Consegue  comunicarse
malia algúns erros. 

CCL
CAA
CCEC

EOE
CA
ECC

Exe
r
c
i
c
i
o
s
d
e
c
l
a
s
e

20%

5% e 10%



Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

Exa
m
e
s
d
e
S
p
e
a
k
i
n
g
e
W
ri
ti
n
g

PLB5.7.  Recoñece  e  utiliza  un
vocabulario oral e escrito básico
e suficiente para comprender e
elaborar textos sinxelos propios
do seu nivel educativo.

Manexa  o  léxico  básico
traballado  no  curso
para  elaborar  textos
orais  e  escritos
sinxelos.

CCL
CAA
CCEC

CL
EOE
CA
ECC

Exe
r
c
i
c
i
o
s
d
e
c

20%

60%
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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

l
a
s
e

Exa
m
e
d
e
a
v
a
li
a
c
i
ó
n

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.

Amosa  respecto,
curiosidade  pola  súa
formación plurilingüe e
vontade  de
participación  en
proxectos.

CCL
CAA
CCEC
CD

CL
EOE
CA
TIC
E
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI
EEIE

Exe
rcic
ios
de
cla
se

20%



Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Inst
rum
ent
os
de

aval
iaci
ón

Criterios de
cualificación.

EV

1 Contidos sintáctico-discursivos por idiomas

35



Inglés

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to + infinitive; for); comparación (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the
fastest); resultado (so…); condición (first conditional). 

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!).

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); habitual (simple tenses + Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start + verb+ ing); terminativo (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 de ESO

Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

Bloque 1. Comprensión de textos orais

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

a
c
d
i

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 chave. 
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

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  axuda de  elementos
verbais  e  non  verbais,  e  uso  dos
coñecementos  previos  sobre  a  situación

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.

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

 CCL

 CD

 CCEC

 CSC

CA
TIC

Ex
a
m
e
 
L
i
s
t
e
n
i
n
g

5%
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

descoñece.
B1.2. Tolerancia da comprensión parcial

ou  vaga  nunha  situación
comunicativa.

B1.3.  Perseveranza  no  logro  da
comprensión oral, escoitando o texto
gravado ou solicitando repetición ou
reformulacións do dito.

(quen  fala  a  quen,  con  que  intencións,
onde e cando) que dan lugar a inferencias
do significado baseadas no contexto.

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

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.

Capta  con  algunhas
dificultades  os  puntos
principais  e  os  detalles
salientables  de
instrucións,  preguntas,
explicacións,  diálogos  e
outras  mensaxes  orais
sinxelas.

 CCL

 CD

 CCEC

CSC

CA
TIC

Ex
e
r
c
i
c
i
o
s
 
n
a
 
c
l
a
s
e

20%



Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

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.

Distingue  con  algúns
problemas,  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.

 CCL

 CD

CCEC 
 CSC

CA
TIC

Int
e
r
a
c
c
i
ó
n
 
d
i
r
e
c
t
a
 
c
o
 
p
r
o
f
e
s
o
r
,

20%
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

o
u
 
a
u
x
i
l
i
a
r
d
e
 
c
o
n
v
e
r
s
a

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións



Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

a
c
d
i

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.

Fai  presentacións  moi  breves  e  ensaiadas
con  algúns  erros,  pero  que  resultan
comprensibles  servíndose  de  distintos
soportes  multimedia  que  lle  permitan
ilustralas  con  imaxes.  Responde  con
algunhas dificultades a preguntas breves e
moi  sinxelas  dos  oíntes  sobre  o  contido
das súas presentacións.

CCL
CD
CAA
CCEC

EOE
TIC
CA
EEIE

Exercicio  de
aula

20% Int
e
r
a
c
c
i
ó
n
s
 
n
a
 
a
u
l
a

Ex
a
m
e
 
d
e
 
S
p
e
a

20%

5%
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

k
i
n
g

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).

Desenvólvese  con  algunha
dificultade  en  xestións  e
transaccións  cotiás
básicas, e ofrece e obtén
información  básica  con
certos  problemas  en
situacións  habituais  e
concretas  propias  de
viaxes,  aloxamento,
transporte,  compras  e
lecer,  seguindo  normas
de  cortesía  básicas
(saúdo e tratamento)

CCL
CD
CAA
CCEC

EOE
CA
TIC
ECC
PVX
PRPC
PI
EEIE

Int
e
r
a
c
c
i
ó
n
s
 
n
a
 
a
u
l
a

Ex
a
m
e
 
d
e
 

20%

5%



Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

S
p
e
a
k
i
n
g

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

a B3.1. Estratexias de comprensión: B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas PLEB3.1.  Comprende,  con axuda Identifica  instrucións CCL CL Ex 20%
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

c
d
e
i

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  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 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

(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 escolar, coa 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  en soporte  dixital,  breves,
sinxelos  e ben estruturados, escritos nun
rexistro informal ou estándar, que traten de

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).

sinxelas  sen  excesivos
problemas

CD
CAA
CCEC

TIC
EV

e
r
c
i
c
i
o
s
 
d
e
 
c
l
a
s
e

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

Entende a información máis
elemental  en  páxinas
web e outros materiais de
referencia ou consulta de
carácter pedagóxico.

CCL
CD
CAA
CCEC

CL
CA
TIC

Ex
e
r
c
i
c
i
o
s
 
d
e
 

20%



Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

comprensión  do  contido  e  da
estrutura do texto.

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.

deporte ou o ambiente), sempre
que  poida  reler  as  seccións
difíciles.

c
l
a
s
e

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.

Comprende  sen  excesivos
problemas  os  puntos
principais  de  anuncios  e
material publicitario.

CCL
CD
CAA
CCEC

CL
CA
TIC
EV

Ex
e
r
c
i
c
i
o
s
 
d
e
 
a
u
l
a

20%

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.

Atopa  con  algunha
dificultade  a  información
máis  salientable  que
necesita  para  a
realización  dunha  tarefa
en narracións breves moi

CCL
CD
CAA
CCEC

CL
CA
TIC

Ex
e
r
c
i
c

20º%
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

sinxelas. i
o
s
 
d
e
 
a
u
l
a

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.

Capta a información básica
máis salientable.

CCL
CD
CAA
CCEC

CL
CA
ECC
EV

Ex
e
r
c
i
c
i
o
s
 
d
e
 
a
u
l
a

Ex
a

20%

5%



Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

m
e
 
d
e
 
S
p
e
a
k
i
n
g

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

Comprende  o  esencial  de
historias breves de ficción

CCL
CD
CAA
CCEC

CL
CA
TIC
ECC

Le
c
t
u
r
a
s
 
g
r
a
d
u
a
d

20%

47



Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

a
s

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción
1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

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
dunha gramática,  obtención  de
axuda, etc.).

Uso de elementos coñecidos lidos
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

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

B4.2.  Escribir,  en  papel  ou  en  soporte
electrónico,  textos  breves,  sinxelos  e  de
estrutura clara sobre temas cotiáns ou de
interese persoal, nun rexistro estándar ou
informal,  utilizando  adecuadamente  os
recursos  máis  básicos  de  cohesión  e  de
coherencia, e as convencións ortográficas
básicas  e  os  signos  de  puntuación  máis
comúns,  cun  control  razoable  de
expresións e estruturas básicas e sinxelas,
e un léxico de uso frecuente para a súa
idade e o seu nivel escolar. Tomar notas e
escribir mensaxes moi breves e sinxelas a
partir  dunha  información  moi  sinxela  e
predicible.

B4.3.  Completar  documentos  básicos  nos

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.

Escribe  notas  e  mensaxes
con algúns erros 

CCL
CD
CAA
CCEC

EOE
CA
TIC
ECC
PVX
PRPC
EEIE

Ex
e
r
c
i
c
i
o
s
 
d
e
 
c
l
a
s
e

20%

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

Escribe  con  algúns  erros
textos moi breves

CCL
CD
CAA
CCEC

EOE
CA
ECC
PVX
PRPC

Ex
e
r
c
i
c

20%



Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

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 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.

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

que  expresen  sentimentos
básicos  de  gusto,  desgusto,
aceptación, negación, etc.

i
o
s
 
d
e
 
c
l
a
s
e

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). 

Completa  con algúns  erros
un cuestionario sinxelo

CCL
CD
CAA
CCEC

EOE
CA
TIC
ECC

Ex
e
r
c
i
c
i
o
s
 
d
e
 
c
l
a
s

20%

10%
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

e
Ex

a
m
e
 
d
e
 
W
r
i
t
i
n
g

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.

Escribe  con  algúns  erros
notas,  anuncios  e
mensaxes breves

CCL
CD
CAA
CCEC

EOI
CA
TIC
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI

Ex
e
r
c
i
c
i
o
s
 
d
e
 
c

20%

10%



Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

l
a
s
e

Ex
a
m
e
 
d
e
 
W
r
i
t
i
n
g

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.

Escribe  con   algúns  erros
correspondencia persoal 

CCL
CD
CAA
CCEC

EOI
CA
TIC
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI

Re
d
a
c
i
ó
n
s

Ex
a

20%
10%
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

m
e
 
d
e
 
W
r
i
t
i
n
g

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

Amosa  interese  pola
presentación  e  a
ortografía

CCL
CD
CAA
CCEC

EOE
CA
TIC
ECC

Ex
e
r
c
i
c
i
o
s
 
d
e
 
c
l
a
s

20%

10%



Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

e
 
e
 
r
e
d
a
c
i
ó
n
s

Ex
a
m
e
 
d
e
 
W
r
i
t
i
n
g

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural

53



Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

1ª, 2ª, 3ª Avaliación

a
c
d
i
o

B5.1.  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.

B5.2.  Aspectos  socioculturais  e
sociolingüísticos: 
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.

Achegamento  a  algúns  aspectos
culturais visibles: hábitos, horarios,
actividades  ou  celebracións;
condicións  de  vida  (vivenda  e
contexto);  relacións  interpersoais
(familiares,  de  amizade  ou
escolares); música,  comida, lecer,
deportes,   lugares,  etc.;  e
costumes, valores e actitudes máis
evidentes sobre aspectos  propios
da  súa  idade,  a  través  de
producións  multimedia  e  de

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  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

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.

Identifica e produce os sons
e  grafías  dos  fonemas
máis elementais

CCL
CAA
CCEC

CL
EOE
CA
TIC

Ex
e
r
c
i
c
i
o
s
 
d
e
 
L
i
s
t
e
n
i
n
g
 
e
 
S
p
e
a

20%



Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

manifestacións  artísticas  dos
países  onde  se  fale  a  lingua
estranxeira.

Actitude receptiva e respectuosa cara
ás  persoas,  os  países  e  as
comunidades lingüísticas que falan
outra lingua e teñen unha cultura
diferente á propia.

B5.3. 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  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 prohibición. 

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  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

k
i
n
g

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.

Amosa  interese  e  esforzo
no  uso  da  lingua
estranxeira na aula

CCL
CAA
CCEC

EOE
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI

Int
e
r
a
c
c
i
ó
n
s
 
n
a
 
a

20%

5%
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

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

B5.5.  Léxico  oral  e  escrito  básico  de
uso común relativo a:
Identificación  persoal  elemental;

vivenda,  fogar  e  contexto;
actividades da vida diaria; familia e
amizades;  traballo,  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;  enunciados
fraseolóxicos  básicos  e  máis
habituais  (saúdos,  despedidas,
preguntas  por  preferencias  e
expresión sinxelas de opinións), e
léxico  sobre  temas  relacionados
con  contidos  sinxelos  doutras
áreas do currículo.

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 culturais.

u
l
a

Ex
a
m
e
 
d
e
 
S
p
e
a
k
i
n
g

PLB5.3.  Utiliza  as  convencións
orais básicas propias da lingua
estranxeira.

Utiliza as convencións  máis
elementais da lingua oral
e escrita

CCL
CD
CAA
CCEC

EOE
CA
ECC
IEHM
PRPC
PI

Ex
e
r
c
i
c
i
o
s
 
d

20%

60%



Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

e
 
c
l
a
s
e

Ex
a
m
e
s
 
d
e
 
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

PLB5.4.  Na  propia  lingua,
identifica  aspectos
socioculturais  básicos  dos

Amosa  curiosidade  e
respecto no contraste da
lingua  propia  e  a

CCL
CD

CL
EOE

Ex
e
r

20%
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

países nos que se fala a lingua
estranxeira,  analizándoos
comparativamente  coas
diversas culturas,  se é o caso,
do resto do alumnado, evitando
estereotipos.

estranxeira CAA
CCEC

CA
TIC
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI
EEIE
EV

c
i
c
i
o
s
 
d
e
 
c
l
a
s
e

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.

Reflexiona  sobre  o
contraste das linguas que
manexa.

CCL
CAA
CCEC

CL
EOE
CA
ECC

Ex
e
r
c
i
c
i
o
s
 
d
e
 
c
l

20%



Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

a
s
e

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).

Consegue  comunicarse
malia algúns erros. 

CCL
CAA
CCEC

EOE
CA
ECC

Ex
e
r
c
i
c
i
o
s
 
d
e
 
c
l
a
s
e

Ex
a
m
e
s
 
d
e

20%

5% e 10%
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

 
S
p
e
a
k
i
n
g
 
e
 
W
r
i
t
i
n
g

PLB5.7.  Recoñece  e  utiliza  un
vocabulario oral e escrito básico
e suficiente para comprender e
elaborar textos sinxelos propios
do seu nivel educativo.

Manexa  o  léxico  básico
traballado  no  curso  para
elaborar  textos  orais  e
escritos sinxelos.

CCL
CAA
CCEC

CL
EOE
CA
ECC

Ex
e
r
c
i
c
i
o
s
 
d

20%

60%



Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

e
 
c
l
a
s
e

Ex
a
m
e
 
d
e
 
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución dos

estándares de aprendizaxe

Competencia
s clave

Elementos
transversais

Ins
tru
me
nto
s

de
av
alia
ció
n

Criterios de
cualificación.

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.

Amosa  respecto,
curiosidade  pola  súa
formación  plurilingüe  e
vontade  de  participación
en proxectos.

CCL
CAA
CCEC
CD

CL
EOE
CA
TIC
E
ECC

Ex
erc
icio
s
de
cla
se

20%

1 Contidos sintáctico-discursivos por idiomas

Inglés

 Expresión de relacións lóxicas: conxuncións (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (be- cause (of); due to); finali- dad (to + infinitive; for); comparación . 

 Relacións temporais  (as soon as; while).

 Afirmación (affirmative sentences; tags); exclamación  (What  + Adj.+) noun, e. g. What a won- derful trip!; How + Adj., e.g. How amazing!; exclama- tory sentences and phrases, e. g. Well, that is  a 

surprise! Fine! Great! Te- rrific!); negación (negative sen- tences with not, never, non (Noun, e. g. never mind,  not to worry), nobody, nothing; negative tags); interrogación (Wh- questions)

Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous;   present   per-fect); presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; pre- sent simple and continuous e adverbios.

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

 Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidad (can; be able); posi- bilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); obligación (have 



Inglés

(got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous).

 Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); lentidad (count/uncount/collective/c ompound nouns; pronouns (relative, reflex- ive/emphatic); determin- ers); la cualidad (e. g. good at math)

 Expresión da cantidade  (singular/plural; cardinal and      ordinal     numeralsQuantity: e. g. all (the), most,  both,  none. Degree:e. g. really; quite; so; a lit- tle).

Expresión do espazo  (prepositions and adverbs of location, position, dis- tance, 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, etc.

 Expresión do modo (Adv. and phrases of manner,  e.g. easily; by post

3º de ESO

Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

Bloque 1. Comprensión de textos orais
1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

a
c
d
i

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.

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

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).

Capta  a  maioría  dos  puntos
principais  e  detalles
relevantes de mensaxes orais

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

CA
TIC

Exercicio
s  na
casa e
na
aula

Exame
de
Listeni
ng

10%

5%

PLEB1.2.  Capta  os  puntos
principais  e  os  detalles

Capta  a  maioría  dos  puntos
principais  e  detalles

CCL
CAA

CA
TIC

Exercicio
s  na

10%

63



Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

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, escoitando o texto
gravado ou solicitando repetición ou
reformulacións do dito. 

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 sinxelos, que conteñan
instrucións, indicacións ou outra
información,  sempre  que  as
condicións  acústicas  sexan
boas  e  o  son  non  estea
distorsionado. 

B1.4.  Identificar  a  información
esencial, os puntos principais e
os detalles  máis  relevantes  en
textos  orais  breves  ou  de
lonxitude  media,  claramente
estruturados,  e transmitidos  de
viva voz ou por medios técnicos
e articulados a unha velocidade
media,  nun  rexistro  formal,
informal  ou  neutro,  e  que
versen  sobre  asuntos  cotiáns
en situacións habituais ou sobre
temas  xerais  ou  do  propio
campo de interese nos ámbitos
persoal,  público,  educativo  e
ocupacional,  sempre  que  as
condicións  acústicas  non
distorsionen  a  mensaxe  e  que
se poida volver escoitar o dito.

B1.5. Comprender o sentido xeral

salientables  de  indicacións,
anuncios,  mensaxes  e
comunicados  breves  e
articulados de xeito lento e claro
(por  exemplo,  cambio de porta
de  embarque  nun  aeroporto,
información  sobre  actividades
nun  campamento  de  verán  ou
no contestador  automático dun
cine), sempre que as condicións
acústicas  sexan boas  e  o  son
non estea distorsionado. 

relevantes  de  mensaxes
orais.

CSC
CCEC

casa e
na
aula

Exame
de
Listeni
ng

5%

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).

Entende total ou parcialmente o
esencial  do que se lle  di  en
transaccións  e  xerstións
cotiás estruturadas

CCL
CAA
CSC
CCEC

CA
TIC

Exercicio
s  na
casa e
na
aula

Exame
de
Listeni
ng

10%

5%

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral
e  os  puntos  principais  dunha
conversa  formal  ou  informal
entre  dúas  ou  máis  persoas
interlocutoras que ten lugar  na
súa presenza, cando o tema lle
resulte  coñecido  e  o  discurso
está articulado con claridade, a
velocidade  media  e  nunha
variedade estándar da lingua. 

Identifica total ou parcialmente o
sentido  xeral  e  os  puntos
principais  dunha
conversación  formal  ou
informal.

CCL
CAA
CSC
CCEC

CA
TIC

Exercicio
s  na
aula

Exame
de
Listeni
ng

10%

5%

PLEB1.5.  Comprende,  nunha
conversa  informal  na  que
participa,  descricións,

Comprende,  malia  algúns
problemas,  case  toda  a
información  de  descricións,

CCL
CAA

CA
TIC

Exercicio
s  na
aula

10%



Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

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
cara  a  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,  tales  como  boletíns
meteorolóxicos ou informativos,
cando  os  comentarios  conten
cun  apoio  de  imaxes  moi
redundantes. 

narracións,  puntos  de  vista  e
opinións  sobre  asuntos
prácticos da vida diaria e sobre
temas  do  seu  interese,  cando
se lle fala con claridade, amodo
e directamente,  e  se a  persoa
interlocutora  está  disposta  a
repetir ou reformular o dito.

narracións, puntos de vista e
opinións  en  conversacións
nas  que  participa  sobre
asuntos  prácticos  da  vida
diaria e sobre temas do seu
interese nas conversacións.

CSC
CCEC

Exame
de
Listeni
ng

5%

PLEB1.6.  Comprende,  nunha
conversa  formal  ou  entrevista
(por  exemplo,  en  centros  de
estudos ou de traballo)  na que
participa, o que se lle pregunta
sobre  asuntos  persoais,
educativos, ocupacionais ou do
seu  interese,  así  como
comentarios  sinxelos  e
predicibles  relacionados  con
estes,  sempre  que poida  pedir
que  se  lle  repita,  aclare  ou
elabore algo do que se lle dixo. 

Comprende,  malia  algúns
problemas,  case  todo o  que
se lle pregunta sobre asuntos
persoais,  educativos,
ocupacionais  ou  do  seu
interese,  e  comentarios
sinxelos  e  predicíbeis  nunha
conversación  formal  ou
entrevista na que participa.

CCL
CAA
CSC
CCEC

CA
TIC

Exercicio
s  na
aula

Exame
de
Listeni
ng

10%

5%

PLEB1.7.  Identifica  a  información
esencial  de  programas  de
televisión sobre asuntos cotiáns
ou do  seu  interese  articulados
amodo  e  con  claridade  (por
exemplo,  noticias,  documentais
ou  entrevistas),  cando  as
imaxes axudan á comprensión.

Identifica  case  toda  a
información  esencial,  malia
algúns  problemas,  de
programas de televisión sobre
asuntos  cotiáns  ou  do  seu
interese,  cando  as  imaxes
axudan á comprensión.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

CA
TIC

Exercicio
s  na
aula

Exame
de
Listeni
ng

10%

5%

Bloque 2. Produción de textos orais

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

65



Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

a
c
d
i

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

B2.1.  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  palabras
menos  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

PLEB2.1. Nas actividades de aula,
a maioría das veces interactúa
ou  intervén  na  lingua
estranxeira e persevera no seu
uso  cunha  actitude  positiva,
aínda que cometa erros e teña
que pedir axuda ou aclaracións,
manifestando  interese  e
respecto  polas  achegas  dos
seus  compañeiros  e  das  súas
compañeiras. 

Escolle  case  sempre  a  lingua
estranxeira  como  lingua  de
comunicación  na  aula
amosando  unha  actitude
positiva e respectuosa.

CCL
CAA
CSC
CCEC

EOE
E
ECC
IEHM
PVX
PI

Observac
ións
na
aula

10%

PLEB2.2. Interactúa para obter ou
ofrecer bens e servizos relativos
a  necesidades  inmediatas  e
cotiás,  sempre  que  se  fale
amodo  e  con  estruturas  moi
sinxelas  e  habituais,  e
reacciona  adecuadamente
sempre  que  poida  solicitar,
mediante  preguntas  sinxelas  e
directas,  a  colaboración  da
persoa  interlocutora  para
entender e facerse entender.

Interactúa na lingua estranxeira
para obter ou ofrecer bens e
servizos  relativos  a
necesidades  inmediatas  e
cotiás  solicitando  a
colaboración  do  interlocutor
cando sexa preciso.

CCL
CAA
CSC
CCEC

EOE
E
ECC
IEHM
PVX
PI

Observac
ións
na
aula

10%

PLEB2.3.  Fai  presentacións
breves  e  ensaiadas,  ben
estruturadas e con apoio visual
(por exemplo, transparencias de
PowerPoint),  que  lle  permitan
ilustralas  con  imaxes  e  seguir
un  guión  sobre  aspectos
concretos  de  temas  do  seu
interese  ou  relacionados  cos
seus  estudos  ou  a  súa
ocupación,  e  responde  a
preguntas breves e sinxelas de

Fai  presentacións  breves  e
ensaiadas  con  algúns  erros,
bastante  estruturadas  e  con
apoio  visual,  sobre  aspectos
concretos  de  temas  do  seu
interese  ou  relacionados  cos
seus estudos ou ocupación, e
responde  con  bastante
dificultade preguntas breves e
sinxelas  dos  oíntes  sobre  o
contido das mesmas.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

EOE
CA
TIC
ECC
IEHM
PVX
PI

Exercicio
s  de
aula

Exame
de
Speaki
ng

10%

5%



Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

valorar  as  dificultades  e  os
recursos  lingüísticos
dispoñibles. 

Apoio  e  aproveitamento  máximo
dos coñecementos previos.

Compensación  das carencias
lingüísticas  mediante
procedementos  lingüísticos  e
paralingüísticos. 
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
específicos  (hum,
puah, etc.) de valor

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
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 en vez que lle aclaren ou
repitan o dito.

oíntes sobre o contido destas.

PLEB2.4.  Desenvólvese
correctamente  en  xestións  e
transaccións  cotiás,  como  son
as  viaxes,  o  aloxamento,  o
transporte,  as  compras  e  o
lecer,  seguindo  normas  de
cortesía  básicas  (saúdo  e
tratamento). 

Desenvólvese  sen  excesiva
dificultade  en  xestións  e
transaccións cotiás, como son
as  viaxes,  o  aloxamento,  o
transporte,  as  compras  e  o
lecer,  seguindo  normas  de
cortesía  básicas  (saúdo  e
tratamento)

CCL
CAA
CSC
CCEC

EOE
ECC
IEHM
PVX
PI

Exercicio
s  na
aula

Exame
de
Speaki
ng

10%

5%

PLEB2.5.  Participa  en  conversas
informais  cara  a  cara  ou  por
teléfono,  ou por  outros medios
técnicos,  nas  que  establece
contacto  social,  intercambia
información e expresa opinións
e puntos de vista, fai invitacións
e  ofrecementos,  pide  e  ofrece
cousas,  pide  e  dá  indicacións
ou  instrucións,  ou  discute  os
pasos que hai  que seguir  para
realizar  unha  actividade
conxunta.

Participa con algunha dificultade
en  conversacións  informais,
cara a cara ou por teléfono ou
outros medios técnicos, coas
que  pretende  estabelecer
contacto  social,  intercambiar
información  e  expresar
opinións  e  puntos  de  vista,
facer  invitacións  e
ofrecementos, pedir e ofrecer
cousas,  pedir  e  dar
indicacións  ou  instruccións,
ou discutir  os pasos que hai
que seguir para realizar unha
actividade conxunta.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

EOE
CA
TIC
ECC
IEHM
PVX
PI
EEIE
EV

Interacci
óns co
profes
or  ou
cos
compa
ñeiros

Exa,me
de
Speaki
ng

10%

5%
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Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

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
interpretadas.

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.

PLEB2.6.  Toma  parte  nunha
conversa formal, nunha reunión
ou nunha entrevista de carácter
educativo  ou  ocupacional  (por
exemplo, para realizar un curso
de  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.

Participa  nunha  conversación
formal,  reunión  ou  entrevista
de  carácter  académico  ou
ocupacional  con  algunhas
dificultades para intercambiar
información  suficiente,
expresar as súas ideas sobre
temas  habituais,  dar  a  súa
opinión  sobre  problemas
prácticos  cando  se  lle
pregunta  directamente,  e
cústalle  reaccionar  de  forma
sinxela ante comentarios.

CCL
CAA
CSC
CCEC

EOE
ECC
IEHM
PVX
PI

Interacci
óns
cos
compa
ñeiros.
Role
play

Exame
de
Speaki
ng

10%

5%

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

a
c
d

B3.1. Estratexias de comprensión: 
Mobilización  de  información  previa

sobre o tipo de tarefa e tema. 

B3.1.  Coñecer e saber aplicar  as
estratexias  máis  adecuadas
(identificación  do  tema  dun
texto  coa  axuda  de  elementos

PLEB3.1. Identifica, con axuda da
imaxe,  instrucións  de
funcionamento  e  manexo  de
aparellos  electrónicos  ou  de

Identifica con algúns problemas,
con  axuda  da  imaxe,
instrucións de funcionamento
e  manexo  de  aparellos

CCL
CAA
CSC

CL
CA
TIC

Exercicio
s  na
aula  e
na

10%

15%



Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

e
i

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.

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  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
un léxico básico de uso común
e habitual.

B3.4.  Comprender
correspondencia  persoal  breve

máquinas, así como instrucións
para  a  realización  de
actividades  e  normas  de
seguridade  (por  exemplo,  nun
centro docente, un lugar público
ou unha zona de lecer).

electrónicos ou de máquinas,
así como de instrucións para
a realización de actividades e
normas de seguridade

CCEC
CD

EV casa
Exame

de
Readi
ng

PLEB3.2.  Entende  os  puntos
principais  de  anuncios  e
material  publicitario  de revistas
ou  de  internet  formulados  de
xeito  simple  e  claro,  e
relacionados  con  asuntos  do
seu  interese,  nos  ámbitos
persoal,  educativo  e
ocupacional. 

Entende  con  algunhas
dificultades  os  puntos
principais  de  anuncios  e
material  publicitario  de
revistas  ou  de  Internet,
formulados de maneira simple
e  clara,  e  relacionados  con
asuntos do seu interese, nos
ámbitos persoal, académico e
ocupacional.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

CL
TIC

Exercicio
s  na
aula  e
na
casa

Exame
de
Readi
ng

10%

15%

PLEB3.3.  Capta  as  ideas
principais  de  textos
xornalísticos breves en calquera
soporte,  se  os  números,  os
nomes,  as  ilustracións  e  os
títulos  portan  gran  parte  da
mensaxe. 

Capta sen excesivos problemas
as ideas principais  de textos
xornalísticos  breves  en
calquera  soporte,  se  os
números,  os  nomes,  as
ilustracións e os títulos portan
gran parte da mensaxe.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

CL
TIC

Exercicio
s  na
casa e
na
aula

Exame
de
Readi
ng

10%
15%

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

Entende con algunha dificultade
información  esencial  en
páxinas  web  e  outros
materiais  de  referencia,  ou
consulta,  claramente
estruturados  sobre  temas
relativos  a  materias
académicas,  asuntos

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

CL
TIC

Exercicio
s  na
casa e
na
aula

Exame
de
Readi

10%

15%
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Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

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.

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

ocupacionais,  ou  do  seu
interese.

ng

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. 

Comprende con certa dificultade
correspondencia  persoal  en
calquera  formato,  para  falar
dun  mesmo;  describir
persoas,  obxectos e lugares;
narrar  acontecementos
pasados, presentes e futuros,
reais  ou  imaxinarios,  e
expresar  sentimentos,
desexos  e  opinións  sobre
temas  xerais,  coñecidos  ou
do seu interese.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

CL
TIC

Exercicio
s  na
casa e
na
aula

Exame
de
Readi
ng

10%

15%

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). 

Entende con certa dificultade o
esencial  de  correspondecia
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)

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

CL
TIC

Exercicio
s  de
clase
e  na
casa

Exame
de
Readi
ng

10%

15%



Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

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.

Comprende con certa dificultade
o  esencial  de  historias  de
ficción  breves  e  ben
estruturadas  e  cústalle
facerse unha idea do carácter
das distintas personaxes, das
súas  relacións  e  do
argumento.

CCL
CAA
CSC
CCEC

CL
ECC

Control
de
lectura

10%

Bloque 4. Produción de textos orais: expresión e interacción

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

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 dunha gramática, obtención
de axuda, etc.).

Execución:
Elaboración dun borrador.
Estruturación do contido do texto. 
Organización  do  texto  en

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,

PLEB4.1. 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.

Escribe  con  algúns  erros
correspondencia  formal
básica  e  breve,  dirixida  a
institucións  públicas  ou
privadas  ou  entidades
comerciais,  solicitando  ou
dando  a  información
requerida de maneira sinxela
e observando as convencións
formais  e  as  normas  de
cortesía básicas.

CCL
CAA
CSC
CCEC

EOE
TIC
IEHM
PRPC
PI
EEIE

Exercicio
s  de
redaci
ón

Exame
de
Writing

10%

15%

PLEB4.2.  Escribe  informes  moi
breves en formato convencional
con  información  sinxela  e
relevante sobre feitos habituais
e os motivos de certas accións,
nos  ámbitos  educativo  e
ocupacional,  describindo  de
xeito  sinxelo  situacións,

Escribe  con  algúns  erros
informes  moi  breves  con
información  sinxela  e
relevante  sobre  feitos
habituais  e  os  motivos  de
certas  accións,  describindo
de maneira sinxela situacións,
persoas, obxectos e lugares e

CCL
CAA
CSC
CCEC

EOE
TIC

Exercicio
s  na
casa e
na
aula

10%

71



Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

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.

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  (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
palabras ao final  de liña,  etc.),
en  soporte  impreso  e  dixital,

persoas, obxectos e lugares,  e
sinalando  os  principais
acontecementos  de  forma
esquemática. 

sinalando  os  prinicpais
acontecementos  de  forma
esquemática.

PLEB4.3.  Completa  un
cuestionario  sinxelo  con
información persoal e relativa á
súa  formación,  á  súa
ocupación,  aos  seus  intereses
ou  ás  súas  afeccións  (por
exemplo,  para  subscribirse  a
unha  publicación  dixital,
matricularse  nun  taller,  ou
asociarse a un club deportivo). 

Completa con pouca dificultade
un  cuestionario  sinxelo  con
información persoal e relativa
á  súa  formación,  ocupación,
interese ou afeccións.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

EOE Exercicio
s  na
aula  e
na
casa

10%

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. 

Escribe  con algúns erros notas
e mensaxes  nas  que se fan
breves comentarios ou se dan
instruccións  e  indicacións
relacionadas  con  actividades
e situacións da vida cotiá e do
seu interese.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

EOE
ECC
EV

Exercicio
s  na
aula  e
na
casa

10%

PLEB4.5. Escribe notas, anuncios
e  mensaxes  breves  nas  redes
sociais  relacionados  con
actividades e situacións da vida
cotiá,  do  seu  interese  persoal
ou sobre temas de actualidade,
respectando  as  convencións  e
as normas de cortesía. 

Escribe con algúns erros notas,
anuncios e mensaxes breves
relacionados  con  actividades
e situacións da vida cotiá, do
seu   interese  persoal  ou
sobre  temas  de  actualidade,
respectando  as  convencións
e as normas de cortesía.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

EOE
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI

Exercicio
s  na
aula  e
na
casa

10%

PLEB4.6. Escribe correspondencia
persoal  na que se establece e
mantén  o  contacto  social  (por

Escribe  con  algúns  erros
correspondencia persoal para
estabelecer  e  manter  o

CCL
CAA

EOE
TIC 

Exercicio
s  na
casa e

10%



Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

adecuados  ao  propósito
comunicativo  e  valorando  a
importancia  da  presentación
nas comunicacións escritas.

exemplo,  con  amigos/as
noutros países), se intercambia
información,  se  describen  en
termos  sinxelos  sucesos
importantes  e  experiencias
persoais  (por  exemplo,  a
participación  nunha
competición),  se  dan
instrucións,  se  fan  e  aceptan
ofrecementos e suxestións (por
exemplo,  cancelación,
confirmación  ou  modificación
dunha invitación ou duns plans),
e se expresan opinións de xeito
sinxelo.

contacto  social,  intercambiar
información,  describir  en
termos  sinxelos  sucesos
importantes  e  experiencias
persoais, etc.

CSC
CCEC

ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI

na
aula

Exame
de
Writing

15%

PLEB4.7.  Fai  unha  presentación
coidada dos textos escritos, en
soporte  impreso  e  dixital,
utilizando  correctamente  as
convencións  ortográficas  e  os
signos de puntuación.

Amosa  interese  e  cuidado  na
presentación  dos  textos
escritos, en soporte impreso e
dixital,  prestando  atención  á
ortografía e á puntuación.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

EOE
TIC

Exercicio
s  na
casa e
na
aula

Exame
de
Writing

10%

15%

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

a
c
d
i
o

B5.1.  Patróns  sonoros,  acentuais,
rítmicos e de entoación:
Sons e fonemas vocálicos.
Sons e fonemas consonánticos e as

súas agrupacións. 
Procesos fonolóxicos básicos. 

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

PLEB5.1.  Desenvólvese  na
maioría das actividades de aula
facendo un esforzo por utilizar a
lingua  estranxeira,  cunha
pronunciación  clara,  aceptable
e  comprensible  dos  esquemas
fónicos  e  fonolóxicos  básicos,

Amosa  interese,  esforzo  e
respecto  no  uso  da  lingua
estranxeira,  incluindo  a  súa
pronunciación, pedindo axuda
cando  fose  necesario  para
manter  a  canle  de
comunicación aberta.

CCL
CAA
CSC
CCEC

EOE
IEHM
PRPC
PI

Exercicio
s  na
aula

10%
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Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

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

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  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

aínda  que  teña  que  repetir
algunha vez por  solicitude  das
persoas  interlocutoras,  e  pide
axuda  e  aclaracións  aos
compañeiros e ás compañeiras
cando  non  progresa  a
comunicación. 

PLEB5.2.  Aplica  adecuadamente
os  signos  de  puntuación
elementais  e  as  regras
ortográficas  básicas,  na
redacción de traballos e outros
textos,  para  facerse
comprensible case sempre.

Esfórzase  en  aplicar
axeitadamente  os  signos  de
puntuación e a ortografía nos
seus  textos  escritos,  para
facerse  comprensible  case
sempre.

CCL
CAA
CSC
CCEC

EOE
ECC

Exercicio
s  de
casa e
de
aula

Exame
de
Readi
ng

10%

15%

PLEB5.3.  Utiliza  as  convencións
máis habituais propias da lingua
estranxeira  no
desenvolvemento  do  proceso
comunicativo  (saúdos,  rutinas
para iniciar ou manter a quenda
de  palabra,  fórmulas  orais
breves para manter a atención,
facer  preguntas  por
preferencias, expresar opinións,
etc.) en rexistro estándar.

Coñece  e  esfórzase  en  utilizar
as  convencións  máis
habituais  da  lingua
estranxeira  en  rexistro
estándar  (saúdos,  rutinas
para  iniciar  ou  manter  a
quenda de palabra,  fórmulas
orais  breves  para  manter  a
atención, facer preguntas por
preferencias,  expresar
opinións, etc.)

CCL
CAA
CSC
CCEC

EOE
ECC
TIC

Exercicio
s  de
casa e
de
aula

Exame
de
Avalia
ción

Exame
de
Speaki
ng

10%

80%

5%

PLEB5.4.  Na  propia  lingua,
identifica  aspectos
socioculturais básicos e visibles
dos países onde se fala a lingua

Amosa  interese  e  respecto  na
comparativa  dos  aspectos
socioculturais  básicos  da
lingua  estranxeira  e  das

CCL
CAA
CSC
CCEC

CL
CA
EOE
ECC

Exercicio
s  na
casa e
na

10%



Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

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.

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

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
estranxeira e da propia cultura,
coas diversas culturas do resto
do  alumnado,  de  ser  o  caso,
amosando  curiosidade  e
respecto perante as diferenzas.

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

B5.7.  Utilizar  as  experiencias
lingüísticas e os coñecementos
adquiridos  en todas as linguas
que  coñece,  para  establecer
similitudes  e  diferenzas  coa

estranxeira,  analizándoos
comparativamente  coas
diversas  culturas  do  resto  do
alumnado,  de  ser  o  caso,
evitando estereotipos.

diversas culturas do resto do
alumnado.

IEHM
PVX
PRPC
PI

aula

PLEB5.5.  Identifica  e  utiliza  os
expoñentes  máis  comúns
propios  do  seu  nivel  para
realizar  as  funcións
comunicativas,  así  como  os
patróns discursivos de uso máis
frecuente  para  o  propósito
comunicativo. 

Identifica  e  utiliza  con  algunha
dificultade  os  expoñentes
máis comúns propios do seu
nivel para realizar as funcións
comunicativas,  así  como  os
patróns  discursivos  de  uso
máis  frecuente  para  o
propósito comunicativo.

CCL
CAA
CSC
CCEC

CL
EOE

Exercicio
s  na
casa e
na
clase.

Exame
de
Avalia
ción

Exame
de
Listeni
ng

Exame
de
Speaki
ng

10%

80%

5%

5%

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.

Coñece  e  utiliza  cunha
corrección  aceptable  as
estruturas  morfosintácticas  e
discursivas máis habituais da
lingua estranxeira en rexistro
estándar propia do seu nivel. 

CCL
CAA
CSC
CCEC

CL
EOE

Exercicio
s  de
casa e
de
aula

Exame
de
Avalia
ción

Exame
de

10%

80%

5%

5%
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Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

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. 

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 contexto, 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,

Listeni
ng

Exame
de
Speaki
ng

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).

Coñece  e  utiliza  cunha
corrección  aceptable  o
vocabulario  oral  e  escrito
básico  para  comprender  e
elaborar  textos  sinxelos
propios do seu nivel.

CCL
CAA
CSC
CCEC

CL
EOE
ECC

Exercicio
s  de
casa e
de
aula

Exame
de
Avalia
ción

Exame
de
Listeni
ng

Exame
de
Speaki
ng

10%

80%

5%

5%

PLEB5.8.  Explica  o  sentido  dun
texto,  resumíndoo  ou
reformulándoo,  na  propia
lingua,  para  un  interlocutor
próximo  real  ou  simulado  que
descoñece a lingua estranxeira,
coa finalidade de facer  o texto
comprensible  e  garantir  a
relación  fluída  entre  falantes  e
culturas,  amosando  respecto
perante as diferenzas.

Consegue  con  algunha
dificultade  explicar,  resumir
ou reformular na propia lingua
o  sentido  dun  texto  coa
finalidade  de  garantir  a
relación fluída entre falantes e
culturas,  amosando  respecto
perante as diferenzas.

CCL
CAA
CSC
CCEC

CL
EOE
ECC
PRPC
PI

Exercicio
s  de
aula.

10%



Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

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.

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.

PLEB5.9.  Participa  en  proxectos
(elaboración  de  materiais
multimedia,  folletos,  carteis,
recensión de libros e películas,
obras  de  teatro,  etc.)  nos  que
se  utilizan  varias  linguas  e
relacionados  cos  elementos
transversais,  evita  estereotipos
lingüísticos  ou  culturais,  e
valora  as  competencias  que
posúe como persoa plurilingüe.

Amosa interese por participar en
proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados
cos  elementos  transversais,
evitando  estereotipos
lingüísticos  ou  culturais,  e
valora  as  competencias  que
posúe  como  persoa
plurilingüe.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

CL
EOE
CA
TIC
E
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI
EEIE
EV

Exercicio
s  de
casa e
de
aula

10%

1Contidos sintáctico-discursivos por idiomas

Inglés

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to + infinitive; for); comparación (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than);
the fastest); resultado (so…); condición (if; unless). 

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!).
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.).
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Inglés

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

Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

Bloque 1. Comprensión de textos orais
1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

c
d
i

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

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

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).

Capta  a  maioría  dos  puntos
principais  e  detalles
relevantes de mensaxes orais

CCL
CAA
CSC
CCEC

CA
TIC

Exercicio
s  na
casa e
na
aula

Exame
de
Listeni
ng

10%

5%



Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

detalles relevantes).
Reformulación  de  hipóteses  sobre

contido e contexto.
Inferencia  e  plantexamento  de

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

Reformulación de hipóteses a partir
da  comprensión  de  novos
elementos.

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 sinxelos, que conteñan
instrucións, indicacións ou outra
información,  sempre  que  as
condicións  acústicas  sexan
boas  e  o  son  non  estea
distorsionado. 

B1.4.  Identificar  a  información
esencial, os puntos principais e
os detalles  máis  relevantes  en
textos  orais  breves  ou  de
lonxitude  media,  claramente
estruturados,  e transmitidos  de
viva voz ou por medios técnicos
e articulados a unha velocidade
media,  nun  rexistro  formal,
informal  ou  neutro,  e  que
versen  sobre  asuntos  cotiáns
en situacións habituais ou sobre
temas  xerais  ou  do  propio
campo de interese nos ámbitos
persoal,  público,  educativo  e

PLEB1.2.  Capta  os  puntos
principais  e  os  detalles
salientables  de  indicacións,
anuncios,  mensaxes  e
comunicados  breves  e
articulados de xeito lento e claro
(por  exemplo,  cambio de porta
de  embarque  nun  aeroporto,
información  sobre  actividades
nun  campamento  de  verán  ou
no contestador  automático dun
cine), sempre que as condicións
acústicas  sexan boas  e  o  son
non estea distorsionado. 

Capta  a  maioría  dos  puntos
principais  e  detalles
relevantes  de  mensaxes
orais.

CCL
CAA
CSC
CCEC

CA
TIC

Exercicio
s  na
casa e
na
aula

Exame
de
Listeni
ng

10%

5%

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).

Entende total ou parcialmente o
esencial  do que se lle  di  en
transaccións e xestións cotiás
estruturadas.

CCL
CAA
CSC
CCEC

CA
TIC

Exercicio
s  na
casa e
na
aula

Exame
de
Listeni
ng

10%

5%

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral
e  os  puntos  principais  dunha
conversa  formal  ou  informal
entre  dúas  ou  máis  persoas
interlocutoras que ten lugar  na
súa presenza, cando o tema lle
resulte  coñecido  e  o  discurso
está articulado con claridade, a
velocidade  media  e  nunha
variedade estándar da lingua. 

Identifica total ou parcialmente o
sentido  xeral  e  os  puntos
principais  dunha
conversación  formal  ou
informal.

CCL
CAA
CSC
CCEC

CA
TIC

Exercicio
s  na
aula

Exame
de
Listeni
ng

10%

5%
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Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

ocupacional,  sempre  que  as
condicións  acústicas  non
distorsionen  a  mensaxe  e  que
se poida volver escoitar o dito.

B1.5.  Comprender  as  ideas
principais  e  a  información
específica  de  conversas  claras
e pausadas que teñen lugar na
súa  presenza,  nas  que  se
describan,  narren  ou  se  dean
opinións sobre temas habituais
para a súa idade e o seu nivel
escolar, sempre que poida pedir
información.

 

PLEB1.5.  Comprende,  nunha
conversa  informal  na  que
participa,  descricións,
narracións,  puntos  de  vista  e
opinións  sobre  asuntos
prácticos da vida diaria e sobre
temas  do  seu  interese,  cando
se lle fala con claridade, amodo
e directamente,  e  se a  persoa
interlocutora  está  disposta  a
repetir ou reformular o dito.

Comprende,  malia  algúns
problemas,  case  toda  a
información  de  descricións,
narracións, puntos de vista e
opinións  en  conversacións
nas  que  participa  sobre
asuntos  prácticos  da  vida
diaria e sobre temas do seu
interese nas conversacións.

CCL
CAA
CSC
CCEC

CA
TIC

Exercicio
s  na
aula

Exame
de
Listeni
ng

10%

5%

PLEB1.6.  Comprende,  nunha
conversa  formal  ou  entrevista
(por  exemplo,  en  centros  de
estudos ou de traballo)  na que
participa, o que se lle pregunta
sobre  asuntos  persoais,
educativos, ocupacionais ou do
seu  interese,  así  como
comentarios  sinxelos  e
predicibles  relacionados  con
estes,  sempre  que poida  pedir
que  se  lle  repita,  aclare  ou
elabore algo do que se lle dixo. 

Comprende,  malia  algúns
problemas,  case  todo o  que
se lle pregunta sobre asuntos
persoais,  educativos,
ocupacionais  ou  do  seu
interese,  e  comentarios
sinxelos  e  predicíbeis  nunha
conversación  formal  ou
entrevista na que participa.

CCL
CAA
CSC
CCEC

CA
TIC

Exercicio
s  na
aula

Exame
de
Listeni
ng

10%

5%

PLEB1.7.  Identifica  a  información
esencial  de  programas  de
televisión sobre asuntos cotiáns
ou do  seu  interese  articulados
amodo  e  con  claridade  (por
exemplo,  noticias,  documentais
ou  entrevistas),  cando  as
imaxes axudan á comprensión.

PLEB1.8.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la  que

Identifica  case  toda  a
información  esencial,  malia
algúns  problemas,  de
programas de televisión sobre
asuntos  cotiáns  ou  do  seu
interese,  cando  as  imaxes
axudan á comprensión.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

CA
TIC

Exercicio
s  na
aula

Exame
de
Listeni
ng

10%

5%



Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

participa,  explicacións ou
xustificacións  de  puntos  de  e
opinións sobre  diversos  asuntos
de  interese persoal,  cotiás  ou
menos  habituais,  así  como  o
plantexamento   de  hipótesis,  a
expresión  de  sentimentos  e  a
descripción abstracta de temas.

CCL

CAA

CSC

CCEC

Bloque 2. Produción de textos orais

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

a
c
d
i

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:
Expresión  da mensaxe  con

claridade  e  coherencia,

B2.1.  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.  Pronunciar  e  entoar  os
enunciados de maneira clara e
comprensible,  aínda  que  as
personas  interlocutoras  poidan

PLEB2.1. Nas actividades de aula,
a maioría das veces interactúa
ou  intervén  na  lingua
estranxeira e persevera no seu
uso  cunha  actitude  positiva,
aínda que cometa erros e teña
que pedir axuda ou aclaracións,
manifestando  interese  e
respecto  polas  achegas  dos
seus  compañeiros  e  das  súas
compañeiras. 

Escolle  case  sempre  a  lingua
estranxeira  como  lingua  de
comunicación  na  aula
amosando  unha  actitude
positiva e respectuosa.

CCL
CAA
CSC
CCEC

EOE
E
ECC
IEHM
PVX
PI

Observac
ións
na
aula

10%

PLEB2.2. Interactúa para obter ou
ofrecer bens e servizos relativos
a  necesidades  inmediatas  e
cotiás,  sempre  que  se  fale
amodo  e  con  estruturas  moi

Interactúa na lingua estranxeira
para obter ou ofrecer bens e
servizos  relativos  a
necesidades  inmediatas  e
cotiás  solicitando  a

CCL
CAA
CSC
CCEC

EOE
E
ECC
IEHM

Observac
ións
na
aula

10%
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Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

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. 
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 espcecíficos
(hum, puah, etc.) de valor
comunicativo.

Usar  os  elementos

necesitar repeticións se se trata
de pa- bras e estruturas pouco
frecuentes, en cuxa articulación
poden  come-  terse  erros  que
non  interrompan  a
comunicación.

B2.3. 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
intercambia informa- ción, ideas
e  opinións,  se  justifi-  can  de
maneira simple pero sufi- ciente
os motivos de accións e plans,
e  formúlanse  hipóteses,  aínda
que ás veces haxa  vacilacións

B2.4. Manter o ritmo do discur- so
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
ex- presar en situacións menos
habituais  ou  en  intervencións
máis longas.

B2.5.  Interactuar  de  maneira
sinxela  pero  efectiva  en
intercambios  claramente
estruturados,  utilizan-  do
estratexias  de  cooperación  na
interacción  e  fórmulas  ou
indica-  cións  habituais  para

sinxelas  e  habituais,  e
reacciona  adecuadamente
sempre  que  poida  solicitar,
mediante  preguntas  sinxelas  e
directas,  a  colaboración  da
persoa  interlocutora  para
entender e facerse entender.

colaboración  do  interlocutor
cando sexa preciso.

PVX
PI

PLEB2.3.  Fai  presentacións
breves  e  ensaiadas,  ben
estruturadas e con apoio visual
(por exemplo, transparencias de
PowerPoint),  que  lle  permitan
ilustralas  con  imaxes  e  seguir
un  guión  sobre  aspectos
concretos  de  temas  do  seu
interese  ou  relacionados  cos
seus  estudos  ou  a  súa
ocupación,  e  responde  a
preguntas breves e sinxelas de
oíntes sobre o contido destas.

Fai  presentacións  breves  e
ensaiadas  con  algúns  erros,
bastante  estruturadas  e  con
apoio  visual,  sobre  aspectos
concretos  de  temas  do  seu
interese  ou  relacionados  cos
seus estudos ou ocupación, e
responde  con  bastante
dificultade preguntas breves e
sinxelas  dos  oíntes  sobre  o
contido das mesmas.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

EOE
CA
TIC
ECC
IEHM
PVX
PI

Exercicio
s  de
aula

Exame
de
Speaki
ng

10%

5%

PLEB2.4.  Desenvólvese
correctamente  en  xestións  e
transaccións  cotiás,  como  son
as  viaxes,  o  aloxamento,  o
transporte,  as  compras  e  o
lecer,  seguindo  normas  de
cortesía  básicas  (saúdo  e
tratamento). 

Desenvólvese  en  xestións  e
transaccións cotiás, como son
as  viaxes,  o  aloxamento,  o
transporte,  as  compras  e  o
lecer,  seguindo  normas  de
cortesía  básicas  (saúdo  e
tratamento)

CCL
CAA
CSC
CCEC

EOE
ECC
IEHM
PVX
PI

Exercicio
s  na
aula

Exame
de
Speaki
ng

10%

5%

PLEB2.5.  Participa  en  conversas
informais  cara  a  cara  ou  por
teléfono,  ou por  outros medios
técnicos,  nas  que  establece
contacto  social,  intercambia
información e expresa opinións

Participa  en  conversacións
informais, cara a cara ou por
teléfono  ou  outros  medios
técnicos,  coas  que  pretende
estabelecer  contacto  social,
intercambiar  información  e

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

EOE
CA
TIC
ECC
IEHM

Interacci
óns co
profes
or  ou
cos
compa

10%

5%



Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

prosódicos  (pausas,  ritmo
e  entoación)  como
substitutos  dos
marcadores  discursivos
para  indicarlle  á  persoa
destinataria  ou  oínte  as
partes  do  discurso  que
deben ser interpretadas.

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.

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.

e puntos de vista, fai invitacións
e  ofrecementos,  pide  e  ofrece
cousas,  pide  e  dá  indicacións
ou  instrucións,  ou  discute  os
pasos que hai  que seguir  para
realizar  unha  actividade
conxunta.

expresar opinións e puntos de
vista,  facer  invitacións  e
ofrecementos, pedir e ofrecer
cousas,  pedir  e  dar
indicacións ou instrucións, ou
discutir os pasos que hai que
seguir  para  realizar  unha
actividade conxunta.

PVX
PI
EEIE
EV

ñeiros
Exa,me

de
Speaki
ng

PLEB2.6.  Toma  parte  nunha
conversa formal, nunha reunión
ou nunha entrevista de carácter
educativo  ou  ocupacional  (por
exemplo, para realizar un curso
de  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.

Participa  nunha  conversación
formal,  reunión  ou  entrevista
de  carácter  académico  ou
ocupacional  con  algunhas
dificultades para intercambiar
información  suficiente,
expresar as súas ideas sobre
temas  habituais,  dar  a  súa
opinión  sobre  problemas
prácticos  cando  se  lle
pregunta  directamente,  e
cústalle  reaccionar  de  forma
sinxela ante comentarios.

CCL
CAA
CSC
CCEC

EOE
ECC
IEHM
PVX
PI

Interacci
óns
cos
compa
ñeiros.
Role
play

Exame
de
Speaki
ng

10%

5%

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

83



Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

a
c
d
e
i

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.

B3.1.  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 palabras 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
un léxico básico de uso común

PLEB3.1. Identifica, con axuda da
imaxe,  instrucións  de
funcionamento  e  manexo  de
aparellos  electrónicos  ou  de
máquinas, así como instrucións
para  a  realización  de
actividades  e  normas  de
seguridade  (por  exemplo,  nun
centro docente, un lugar público
ou unha zona de lecer).

Identifica con algúns problemas,
con  axuda  da  imaxe,
instrucións de funcionamento
e  manexo  de  aparellos
electrónicos ou de máquinas,
así como de instrucións para
a realización de actividades e
normas de seguridade

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

CL
CA
TIC
EV

Exercicio
s  na
aula  e
na
casa

Exame
de
Readi
ng

10%

15%

PLEB3.2.  Entende  os  puntos
principais  de  anuncios  e
material  publicitario  de revistas
ou  de  internet  formulados  de
xeito  simple  e  claro,  e
relacionados  con  asuntos  do
seu  interese,  nos  ámbitos
persoal,  educativo  e
ocupacional. 

Entende  con  algunhas
dificultades  os  puntos
principais  de  anuncios  e
material  publicitario  de
revistas  ou  de  Internet,
formulados de maneira simple
e  clara,  e  relacionados  con
asuntos do seu interese, nos
ámbitos persoal, académico e
ocupacional.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

CL
TIC

Exercicio
s  na
aula  e
na
casa

Exame
de
Readi
ng

10%

15%

PLEB3.3.  Capta  as  ideas
principais  de  textos
xornalísticos breves en calquera
soporte,  se  os  números,  os
nomes,  as  ilustracións  e  os
títulos  portan  gran  parte  da
mensaxe. 

Capta sen excesivos problemas
as ideas principais  de textos
xornalísticos  breves  en
calquera  soporte,  se  os
números,  os  nomes,  as
ilustracións e os títulos portan
gran parte da mensaxe.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

CL
TIC

Exercicio
s  na
casa e
na
aula

Exame
de
Readi
ng

10%
15%

PLEB3.4.  Entende  información
específica  esencial  en  páxinas
web  e  outros  materiais  de
referencia,  ou  consulta
claramente  estruturados  sobre

Entende con algunha dificultade
información  esencial  en
páxinas  web  e  outros
materiais  de  referencia,  ou
consulta,  claramente

CCL
CAA
CSC
CCEC

CL
TIC

Exercicio
s  na
casa e
na
aula

10%

15%



Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

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.

temas  relativos  a  materias
educativas,  asuntos
ocupacionais ou do seu interese
(por  exemplo,  sobre  un  tema
curricular,  un  programa
informático,  unha  cidade,  un
deporte ou o ambiente), sempre
que  poida  reler  as  seccións
difíciles.

estruturados  sobre  temas
relativos  a  materias
académicas,  asuntos
ocupacionais,  ou  do  seu
interese.

CD Exame
de
Readi
ng

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. 

Comprende con certa dificultade
correspondencia  persoal  en
calquera  formato,  para  falar
dun  mesmo;  describir
persoas,  obxectos e lugares;
narrar  acontecementos
pasados, presentes e futuros,
reais  ou  imaxinarios,  e
expresar  sentimentos,
desexos  e  opinións  sobre
temas  xerais,  coñecidos  ou
do seu interese.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

CL
TIC

Exercicio
s  na
casa e
na
aula

Exame
de
Readi
ng

10%

15%

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). 

Entende con certa dificultade o
esencial  de  correspondecia
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)

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

CL
TIC

Exercicio
s  de
clase
e  na
casa

Exame
de
Readi
ng

10%

15%
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Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

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.

Comprende con certa dificultade
o  esencial  de  historias  de
ficción  breves  e  ben
estruturadas  e  cústalle
facerse unha idea do carácter
das distintas personaxes, das
súas  relacións  e  do
argumento.

CCL
CAA
CSC
CCEC

CL
ECC

Control
de
lectura

10%

Bloque 4. Produción de textos orais: expresión e interacción

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

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 dunha gramática, obtención

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. 

PLEB4.1. 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.

Escribe  con  algúns  erros
correspondencia  formal
básica  e  breve,  dirixida  a
institucións  públicas  ou
privadas  ou  entidades
comerciais,  solicitando  ou
dando  a  información
requerida de maneira sinxela
e observando as convencións
formais  e  as  normas  de
cortesía básicas.

CCL
CAA
CSC
CCEC

EOE
TIC
IEHM
PRPC
PI
EEIE

Exercicio
s  de
redaci
ón

Exame
de
Writing

10%

15%

PLEB4.2.  Escribe  informes  moi
breves en formato convencional

Escribe  con  algúns  erros
informes  moi  breves  con

CCL
CAA

EOE
TIC

Exercicio
s  na

10%



Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

de axuda, etc.).
Execución:

Elaboración dun borrador.
Estruturación do contido do texto. 
Organización  do  texto  en

parágrafos abordando en cada
un  unha  idea  principal,
conformando entre todos o seu
significado ou a idea global.

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.).

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  (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

con  información  sinxela  e
relevante sobre feitos habituais
e os motivos de certas accións,
nos  ámbitos  educativo  e
ocupacional,  describindo  de
xeito  sinxelo  situacións,
persoas, obxectos e lugares,  e
sinalando  os  principais
acontecementos  de  forma
esquemática. 

información  sinxela  e
relevante  sobre  feitos
habituais  e  os  motivos  de
certas  accións,  describindo
de maneira sinxela situacións,
persoas, obxectos e lugares e
sinalando  os  prinicpais
acontecementos  de  forma
esquemática.

CSC
CCEC

casa e
na
aula

PLEB4.3.  Completa  un
cuestionario  sinxelo  con
información persoal e relativa á
súa  formación,  á  súa
ocupación,  aos  seus  intereses
ou  ás  súas  afeccións  (por
exemplo,  para  subscribirse  a
unha  publicación  dixital,
matricularse  nun  taller,  ou
asociarse a un club deportivo). 

Completa con pouca dificultade
un  cuestionario  sinxelo  con
información persoal e relativa
á  súa  formación,  ocupación,
interese ou afeccións.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

EOE Exercicio
s  na
aula  e
na
casa

10%

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. 

Escribe  con algúns erros notas
e mensaxes  nas  que se fan
breves comentarios ou se dan
instrucións  e  indicacións
relacionadas  con  actividades
e situacións da vida cotiá e do
seu interese.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

EOE
ECC
EV

Exercicio
s  na
aula  e
na
casa

10%

PLEB4.5. Escribe notas, anuncios
e  mensaxes  breves  nas  redes
sociais  relacionados  con
actividades e situacións da vida
cotiá,  do  seu  interese  persoal

Escribe con algúns erros notas,
anuncios e mensaxes breves
relacionados  con  actividades
e situacións da vida cotiá, do
seu   interese  persoal  ou

CCL
CAA
CSC
CCEC

EOE
ECC
IEHM
PVX

Exercicio
s  na
aula  e
na
casa

10%
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Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

Reescritura definitiva.
B4.2.  Características  textuais.  Uso de

recursos  básicos  para  elaborar
textos  con  coherencia,  cohesión  e
adecuación,  propios  do  seu  nivel
escolar.

a  marxes,  riscaduras,  liñas
dereitas,  letra  clara,  letras
maiúsculas e minúsculas cando
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.

ou sobre temas de actualidade,
respectando  as  convencións  e
as normas de cortesía. 

sobre  temas  de  actualidade,
respectando  as  convencións
e as normas de cortesía.

CD PRPC
PI

PLEB4.6. Escribe correspondencia
persoal  na que se establece e
mantén  o  contacto  social  (por
exemplo,  con  amigos/as
noutros países), se intercambia
información,  se  describen  en
termos  sinxelos  sucesos
importantes  e  experiencias
persoais  (por  exemplo,  a
participación  nunha
competición),  se  dan
instrucións,  se  fan  e  aceptan
ofrecementos e suxestións (por
exemplo,  cancelación,
confirmación  ou  modificación
dunha invitación ou duns plans),
e se expresan opinións de xeito
sinxelo.

Escribe  con  algúns  erros
correspondencia persoal para
estabelecer  e  manter  o
contacto  social,  intercambiar
información,  describir  en
termos  sinxelos  sucesos
importantes  e  experiencias
persoais, etc.

CCL
CAA
CSC
CCEC

EOE
TIC 
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI

Exercicio
s  na
casa e
na
aula

Exame
de
Writing

10%

15%

PLEB4.7.  Fai  unha  presentación
coidada dos textos escritos, en
soporte  impreso  e  dixital,
utilizando  correctamente  as
convencións  ortográficas  e  os
signos de puntuación.

Amosa  interese  e  coidado  na
presentación  dos  textos
escritos, en soporte impreso e
dixital,  prestando  atención  á
ortografía e á puntuación.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

EOE
TIC

Exercicio
s  na
casa e
na
aula

Exame
de
Writing

10%

15%



Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

a
c
d
i
o

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

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  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,

PLEB5.1.  Desenvólvese  na
maioría das actividades de aula
facendo un esforzo por utilizar a
lingua  estranxeira,  cunha
pronunciación  clara,  aceptable
e  comprensible  dos  esquemas
fónicos  e  fonolóxicos  básicos,
aínda  que  teña  que  repetir
algunha vez por  solicitude  das
persoas  interlocutoras,  e  pide
axuda  e  aclaracións  aos
compañeiros e ás compañeiras
cando  non  progresa  a
comunicación. 

Amosa  interese,  esforzo  e
respecto  no  uso  da  lingua
estranxeira,  incluindo  a  súa
pronunciación, pedindo axuda
cando  fose  necesario  para
manter  a  canle  de
comunicación aberta.

CCL
CAA
CSC
CCEC

EOE
IEHM
PRPC
PI

Exercicio
s  na
aula

10%

PLEB5.2.  Aplica  adecuadamente
os  signos  de  puntuación
elementais  e  as  regras
ortográficas  básicas,  na
redacción de traballos e outros
textos,  para  facerse
comprensible case sempre.

Esfórzase  en  aplicar
axeitadamente  os  signos  de
puntuación e a ortografía nos
seus  textos  escritos,  para
facerse  comprensible  case
sempre.

CCL
CAA
CSC
CCEC

EOE
ECC

Exercicio
s  de
casa e
de
aula

Exame
de
Readi
ng

10%

15%

PLEB5.3.  Utiliza  as  convencións
máis habituais propias da lingua
estranxeira  no
desenvolvemento  do  proceso
comunicativo  (saúdos,  rutinas
para iniciar ou manter a quenda
de  palabra,  fórmulas  orais

Coñece  e  esfórzase  en  utilizar
as  convencións  máis
habituais  da  lingua
estranxeira  en  rexistro
estándar  (saúdos,  rutinas
para  iniciar  ou  manter  a
quenda de palabra,  fórmulas

CCL
CAA
CSC
CCEC

EOE
ECC
TIC

Exercicio
s  de
casa e
de
aula

Exame
de

10%

80%

5%
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Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

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.

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

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
estranxeira e da propia cultura,
coas diversas culturas do resto
do  alumnado,  de  ser  o  caso,
amosando  curiosidade  e
respecto perante as diferenzas.

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

breves para manter a atención,
facer  preguntas  por
preferencias, expresar opinións,
etc.) en rexistro estándar.

orais  breves  para  manter  a
atención, facer preguntas por
preferencias,  expresar
opinións, etc.)

Avalia
ción

Exame
de
Speaki
ng

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

Amosa  interese  e  respecto  na
comparativa  dos  aspectos
socioculturais  básicos  da
lingua  estranxeira  e  das
diversas culturas do resto do
alumnado.

CCL
CAA
CSC
CCEC

CL
CA
EOE
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI

Exercicio
s  na
casa e
na
aula

10%

PLEB5.5.  Identifica  e  utiliza  os
expoñentes  máis  comúns
propios  do  seu  nivel  para
realizar  as  funcións
comunicativas,  así  como  os
patróns discursivos de uso máis
frecuente  para  o  propósito
comunicativo. 

Identifica  e  utiliza  con  algunha
dificultade  os  expoñentes
máis comúns propios do seu
nivel para realizar as funcións
comunicativas,  así  como  os
patróns  discursivos  de  uso
máis  frecuente  para  o
propósito comunicativo.

CCL
CAA
CSC
CCEC

CL
EOE

Exercicio
s  na
casa e
na
aula

Exame
de
Avalia
ción

Exame
de
Listeni
ng

Exame
de
Speaki
ng

10%

80%

5%

5%

PLEB5.6.  Domina  as  estruturas Coñece  e  utiliza  cunha CCL CL Exercicio 10%



Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

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

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 contexto, 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. 

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.

corrección  aceptable  as
estruturas  morfosintácticas  e
discursivas máis habituais da
lingua estranxeira en rexistro
estándar propia do seu nivel. 

CAA
CSC
CCEC

EOE s  de
casa e
de
aula

Exame
de
Avalia
ción

Exame
de
Listeni
ng

Exame
de
Speaki
ng

80%

5%

5%

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).

Coñece  e  utiliza  cunha
corrección  aceptable  o
vocabulario  oral  e  escrito
básico  para  comprender  e
elaborar  textos  sinxelos
propios do seu nivel.

CCL
CAA
CSC
CCEC

CL
EOE
ECC

Exercicio
s  de
casa e
de
aula

Exame
de
Avalia
ción

Exame
de
Listeni
ng

Exame
de
Speaki
ng

10%

80%

5%

5%
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Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para
a avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
dos estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrume
ntos de

avaliació
n

Criterios de
cualificación.

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.

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 que se utilicen  varias
linguas, tanto curriculares como
outras  presentes  no  centro
docente,  relacionados  cos
elementos  transversais,
evitando  estereotipos
lingüísticos ou culturais.

PLEB5.8.  Explica  o  sentido  dun
texto,  resumíndoo  ou
reformulándoo,  na  propia
lingua,  para  un  interlocutor
próximo  real  ou  simulado  que
descoñece a lingua estranxeira,
coa finalidade de facer  o texto
comprensible  e  garantir  a
relación  fluída  entre  falantes  e
culturas,  amosando  respecto
perante as diferenzas.

Consegue  con  algunha
dificultade  explicar,  resumir
ou reformular na propia lingua
o  sentido  dun  texto  coa
finalidade  de  garantir  a
relación fluída entre falantes e
culturas,  amosando  respecto
perante as diferenzas.

CCL
CAA
CSC
CCEC

CL
EOE
ECC
PRPC
PI

Exercicio
s  na
aula

10%

PLEB5.9.  Participa  en  proxectos
(elaboración  de  materiais
multimedia,  folletos,  carteis,
recensión de libros e películas,
obras  de  teatro,  etc.)  nos  que
se  utilizan  varias  linguas  e
relacionados  cos  elementos
transversais,  evita  estereotipos
lingüísticos  ou  culturais,  e
valora  as  competencias  que
posúe como persoa plurilingüe.

Amosa interese por participar en
proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados
cos  elementos  transversais,
evitando  estereotipos
lingüísticos  ou  culturais,  e
valora  as  competencias  que
posúe  como  persoa
plurilingüe.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

CL
EOE
CA
TIC
E
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI
EEIE
EV

Exercicio
s  de
casa e
de
aula

10%



1Contidos sintáctico-discursivos por idiomas

Inglés

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (be- cause (of); due to); finali- dade (to + infinitive; for); comparación    (as/not    so
+Adj.+ as; more comforta- ble/ quickly, faster (than); the fastest); resultado (so?); condición (if; un- less); estilo indirecto (re- ported information, offers, suggestions and com- mands).
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 beauti- ful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that?s my bike!).
Negación (negative sen- tences with not, never, non (Noun, e. g. non chance), nobody, nothing; negative tags; me neither).
Interrogación (Wh- ques- tions; 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. 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 a entidade (e. g. there could be)  máis count/uncount/collective/c ompound nouns; pronouns (relative,reflex ive/emphatic, one(s); de- terminers);  a  cualidade .

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).
Uso de conectores.
Have/get causative.
Phrasal verbs.

1º de bacharelato

Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
(tanto para a

avaliación ordinaria
como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe G Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

Bloque 1. Comprensión de textos orais

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións
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Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
(tanto para a

avaliación ordinaria
como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe G Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

b
c
f

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,  detalles
relevantes  e
implicacións).

Formulación  de
hipóteses  sobre  o
contido  e  o
contexto.

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

B1.1.  Coñecer  e
saber  aplicar  as
estratexias
adecuadas  para
comprender  o
sentido  xeral,  a
información
esencial, os puntos
principais,  os
detalles  relevantes
ou  a  información,
as  ideas  e  as
opinións,  tanto
implícitas  como
explícitas  do  texto,
se  están
claramente
sinaladas.

B1.2. Identificar  as
ideas  principais,  a
información
relevante  e  as
implicacións  xerais
de  textos  de  certa
lonxitude,  ben
organizados  e  con
estruturas
lingüísticas  de
certa
complexidade,
nunha  variedade
de  lingua  estándar
e  articulados  a

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

F CCL
CAA
CSC
CCEC

C
TI
E

Exercicios na aula 10%

PLEB1.2.  Comprende  instrucións  técnicas,
dadas  cara  a  cara  ou  por  outros  medios,
relativas  á  realización  de  actividades  e
normas de seguridade no ámbito persoal (por
exemplo,  nunha  instalación  deportiva),
público  (por  exemplo,  nunha  situación  de
emerxencia),  educativo  ou  ocupacional  (por
exemplo,  unha  visita  guiada  a  unha
pinacoteca,  ou  sobre  o  uso  de  máquinas,
dispositivos  electrónicos  ou  programas
informáticos).

C CCL
CAA
CSC
CCEC

C
TI

Exercicios na aula e na casa 10%

PLEB 1.3. Comprende, nunha conversa formal
na  que  participa,  no  ámbito  educativo  ou
ocupacional,  información  detallada  e puntos
de  vista  e  opinións  sobre  temas  da  súa
especialidade  e  relativos  a  actividades  e
procedementos  cotiáns  e  menos  habituais,
sempre  que  poida  expor  preguntas  para
comprobar  que  comprendeu  o  que  o

C CCL
CAA
CSC
CCEC

C
E

Exercicios na aula 10%



Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
(tanto para a

avaliación ordinaria
como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe G Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

significativos,
lingüísticos  e
paralingüísticos.

Reformulación  de
hipóteses a partir da
comprensión  de
novos elementos.

B1.2.  Recoñecemento
dos  marcadores
conversacionais  máis
comúns:  verificadores,
expresivos,  apelativos
e fáticos.

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. 

B1.3.  Comprender  o
esencial  de
conversas  ou
debates reais entre
varias  persoas
interlocutoras, e de
descricións  e
narracións  breves
reproducidas  por
medio  de
dispositivos
multimedia  (radio,
televisión,  vídeo,
internet,  etc.),
expresadas  nunha
linguaxe  sen
sentidos  implícitos

interlocutor  quixo  dicir  e  conseguir
aclaracións sobre algúns 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).

C CCL
CAA
CSC
CCEC

C
TI
E

Exercicios de aula
Exame de Listening

10%

5%

PLEB1.5.  Comprende  os  puntos  principais  e
detalles relevantes na maioría de programas
de  radio  e  televisión  relativos  a  temas  de
interese persoal ou da súa especialidade (por
exemplo,  entrevistas,  documentais,  series  e
películas),  cando  se  articulan  de  forma
relativamente lenta e cunha pronuncia clara e
estándar, e que traten temas coñecidos ou do
seu interese.

C CCL
CAA
CSC
CCEC

C
TI

Exercicios de aula
Exame de Listening

10%

5%

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.

Id CCL
CAA
CSC
CCEC

C
TI

Exercicios de aula e de casa
Exame de Listening

10%

5%

PLEB1.7.  Identifica  os  puntos  principais  e
detalles relevantes dunha conversa formal ou
informal de certa duración entre dúas ou máis

Id CCL
CAA
CSC

C
TI

Exercicios de aula e de casa
Exame de Listening

10%

5%
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nin  usos
idiomáticos.

B1.4.  Comprender  o
sentido  xeral,  a
información
esencial, os puntos
principais  e  os
detalles  máis
relevantes  de
textos  orais
transmitidos  por
medios  técnicos,
claramente
estruturados  e  en
lingua  estándar,
articulados  a
velocidade  lenta,
sempre  que  as
condicións
acústicas  sexan
boas  e  se  poida
volver  escoitar  o
que se dixo. 

B1.5.  Recoñecer  as
fórmulas  de
contacto social e as
normas  de
cortesía,  e  as
utilizadas  para
iniciar  e terminar  o
discurso,  así  como
a  intención
comunicativa  das
persoas  que  as
utilizan  en

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.

CCEC

PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal
ou nunha discusión na que participa, tanto de
viva  voz  como  por  medios  técnicos,
información específica relevante sobre temas
xerais  ou  do  seu  interese,  e  capta
sentimentos como a sorpresa, o interese ou a
indiferenza,  sempre  que  as  persoas
interlocutoras eviten un uso moi idiomático da
lingua e non haxa interferencias acústicas. 

C CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

C
TI

Exercicios de aula 
Exame de Listening

10%

5%

PLEB1.9. Entende, en transaccións e xestións
cotiás e menos  habituais,  a exposición  dun
problema  ou  a  solicitude  de  información
respecto desta (por exemplo, no caso dunha
reclamación),  sempre  que  poida  pedir
confirmación sobre algúns detalles.

E CCL
CAA
CSC
CCEC

C Exercicios de aula
Exame de Listening

10%

5%
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situacións
comunicativas
variadas,  relativas
a  temas  coñecidos
ou  de  interese
persoal,  emitidos
en lingua estándar,
nun rexistro neutro,
formal  ou  informal,
que  conteñan
variedade  de
expresións,
estruturas  e
locucións
idiomáticas
frecuentes,  e
termos  habituais  e
cultos  de  uso
común  non
especializados.

B1.6.  Distinguir  e
aplicar  á
comprensión  do
texto  oral  as
funcións  e  os
significados
específicos
xeralmente
asociados  a
diversas  estruturas
sintácticas  de  uso
común,  segundo  o
contexto  de
comunicación  (por
exemplo,  unha
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estrutura
interrogativa  para
dar unha orde). 

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. 

B1.8.  Recoñecer  os
significados  e  as
intencións
comunicativas
expresas  de
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patróns  sonoros,
acentuais,  rítmicos
e  de  entoación  de
uso común  e  máis
específicos,  así
como  algunhas  de
carácter  implícito
(incluíndo  o
interese  ou  a
indiferenza),  cando
a  articulación  é
clara.

B1.9.  Perseverar  por
acceder ao sentido
do  texto  oral
(cambiando  o  tipo
de escoita, pedindo
axuda  ou
escoitando  varias
veces  os  textos
gravados)  aínda
que en ocasións  e
mesmo  con
frecuencia,  as
hipóteses  de
significado do texto
oral non poidan ser
verificadas  con
claridade.

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

a Estratexias de produción: B2.1.  Facer  un  uso PLEB2.1.  Participa  con  eficacia  en  conversasP CCL C Exercicios na aula 10%
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b
c
f

Planificación:
Identificar  o

contexto,  o
destinatario  e  a
finalidade  e  da
produción  ou  da
interacción.

Concibir  a mensaxe
con  claridade,
distinguindo  a
súa idea ou ideas
principais e a súa
estrutura básica.

Adecuar  o  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.

Activar  os
coñecementos
previos  sobre
modelos  e
secuencias  de
interacción,  e
elementos

consciente  dos
patróns  sonoros
acentuais,  rítmicos
e  de  entoación  de
carácter xeral, para
expresar  distintos
significados
segundo  as
demandas  do
contexto.

B2.2. Amosar  a
fluidez  necesaria
para  manter  a
comunicación  e
garantir o obxectivo
comunicativo
principal  da
mensaxe,  aínda
que  poida  haber
algunhas  pausas,
para  buscar
palabras  e
vacilacións  na
expresión
dalgunhas  ideas
máis complexas.

B2.3. Adecuar  a
produción  do  texto
oral  ás  funcións
comunicativas
requiridas,
seleccionando,
dentro  dun
repertorio  de
expoñentes

informais cara a cara ou por teléfono, ou por
outros medios técnicos, nas que describe con
certo detalle feitos, experiencias, sentimentos
e reaccións, soños, esperanzas e ambicións,
e  responde  adecuadamente  a  sentimentos
como a sorpresa, o interese ou a indiferenza;
conta  historias,  así  como  o  argumento  de
libros  e  películas,  indicando  as  súas
reaccións;  ofrece  e  interésase  por  opinións
persoais  sobre  temas  do  seu  interese;  fai
comprensibles as súas opinións ou reaccións
respecto  das  solucións  posibles  de
problemas  ou  cuestións  prácticas;  expresa
con  amabilidade  crenzas,  acordos  e
desacordos,  e  explica  e  xustifica  as  súas
opinións e os seus proxectos.

CAA
CSC
CCEC
CD

E
TI
E
IE
P
P
PI

Exame de Speaking
5%

PLEB.2.2.  Desenvólvese  con  eficacia  en
transaccións e xestións que xorden mentres
viaxa,  organiza  a  viaxe  ou  trata  coas
autoridades,  así  como en situacións  menos
habituais  en  hoteis,  tendas,  axencias  de
viaxes, centros de saúde, estudo ou traballo
(por  exemplo,  para  facer  reclamacións),
expondo os seus razoamentos e puntos de
vista  con  claridade  e  seguindo  as
convencións  socioculturais  que  demanda  o
contexto específico.

D CCL
CAA
CSC
CCEC

E
C
E
IE
P
P
PI

Exercicios na aula
Exame de Speaking

10%

5%

PLEB.2.3.  Segue  unha  entrevista  cun  patrón
estruturado  de  preguntas  establecido  con
anterioridade,  realizando  preguntas

S CCL
CAA
CSC

C
E
E

Exercicios de clase
Exame de Speaking

10%

5%
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lingüísticos
previamente
asimilados  e
memorizados.

Execución:
Expresar a mensaxe

con  claridade  e
coherencia,
estruturándoa
adecuadamente e
axustándose,  de
ser  o  caso,  aos
modelos  e  ás
fórmulas de cada
tipo de texto. 

Reaxustar  a  tarefa
(emprender  unha
versión  máis
modesta  desta)
ou  a  mensaxe
(facer concesións
no que realmente
lle  gustaría
expresar),  tras
valorar  as
dificultades  e  os
recursos
lingüísticos
dispoñibles. 

Sacar  o  máximo
partido  dos
coñecementos
previos  (utilizar
linguaxe

habituais,  os  máis
adecuados  ao
propósito
comunicativo,  e  os
patróns  discursivos
típicos  de
presentación  e
organización  da
información,  entre
outros, o reforzo ou
a  recuperación  do
tema.

B2.4.  Producir  textos
atendendo  á  súa
planificación  e
utilizando
estratexias  de
comunicación
como  o  uso  de
circunloquios,
paráfrases  ou
substitucións
léxicas  que
permiten  sacar
proveito  dos
medios  lingüísticos
dispoñibles.

B2.5. Construír textos
coherentes  e  ben
estruturados  sobre
temas  de  interese
persoal, ou asuntos
cotiáns  ou  menos
habituais,  nun
rexistro  formal,

complementarias  ou  respondendo  a  elas,
sempre que se manteñan dentro do ámbito
predicible da interacción. 

CCEC

PLEB.2.4.  Compensa as carencias lingüísticas
con certa  naturalidade  pedíndolle  axuda ao
seu interlocutor,  e mediante  procedementos
lingüísticos,  como  a  paráfrase  ou  a
explicación, e paralingüísticos.

E CCL
CAA
CSC
CCEC

C
E
E

Exercicios de aula
Exame de Speaking

10%

5%

PLEB.2.5. Fai presentacións ben estruturadas e
de certa  duración  sobre  un  tema  educativo
(por  exemplo,  o  deseño  dun  aparello  ou
dispositivo,  ou sobre  unha obra artística ou
literaria), coa suficiente claridade como para
que se poida seguir  sen dificultade a maior
parte  do  tempo  e  cuxas  ideas  principais
estean explicadas cunha razoable precisión,
e responde a preguntas complementarias da
audiencia  formuladas  con  claridade  e  a
velocidade normal.

F CCL
CAA
CSC
CCEC

C
E
E

Exercicios de aula
Exame de Speaking

10%

5%

PLEB.2.6.  Inicia,  mantén  e  finaliza
espontaneamente  con  certa  seguridade
conversas  e  discusións  cara  a  cara  sobre
temas  cotiáns  de  interese  persoal  ou
pertinentes  para  a  vida  diaria,
comunicándose  cun  repertorio  lingüístico
sinxelo,  aínda  que  ás  veces  precise  facer
pausas para pensar o que quere dicir.

Ini CCL
CAA
CSC
CCEC

C
E
E
IE
PI

Exercicios de aula
Exame de Speaking

10%

5%

PLEB.2.7.  Toma  parte  adecuadamente,  aínda
que ás veces teña que pedir que lle repitan
ou  aclaren  algunha  dúbida,  en  conversas
formais,  entrevistas  e  reunións  de  carácter

T CCL
CAA
CSC

C
E
E
IE

Exercicios de aula
Exame de Speaking

10%

5%
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prefabricada,
etc.)  e  apoiarse
neles.

Cooperar  na
interacción  con
outras  persoas,
verificando  a
comprensión
propia  e  das
demais  persoas,
e  cooperando
activamente  na
realización  das
tarefas  de
comunicación.

Compensar  as
carencias
lingüísticas
mediante
procedementos
lingüísticos  e
paralingüísticos.
Lingüísticos:

Substituír
palabras por
outras  de
significado
parecido.

Definir  ou
parafrasear
un termo ou
unha
expresión.

Pedir axuda ou
clarificación.

neutro  ou  informal,
utilizando
adecuadamente  os
recursos  de
cohesión  máis
comúns,  e
amosando  un
control razoable de
expresións  e
estruturas,  e  un
léxico  de  uso
frecuente,   de
carácter tanto xeral
como  máis
específico. 

B2.6.  Coñecer,
seleccionar  con
atención  e  saber
aplicar con eficacia
as  estratexias
adecuadas  para
producir  textos
orais  de  diversos
tipos  e  de  certa
lonxitude,  tentando
novas formulacións
e  combinacións
dentro  do  propio
repertorio,  e
corrixindo  os  erros
(por  exemplo,  en
tempos verbais,  ou
en  referencias
temporais  ou
espaciais)  que
conducen  a

educativo  ou  ocupacional,  intercambiando
información  relevante  sobre  aspectos  tanto
abstractos como concretos de temas cotiáns
e menos habituais nestes contextos, pedindo
e dando instrucións ou solucións a problemas
prácticos,  expondo os seus puntos de vista
con claridade, e xustificando con certo detalle
e de maneira coherente as súas opinións, os
seus  plans  e  as  súas  suxestións  sobre
futuras actuacións.

CCEC

PLEB.2.8. Coopera na interacción verificando a
comprensión propia e das demais persoas, e
cooperando  activamente  na  realización  das
tarefas de comunicación.

C CCL
CAA
CSC
CCEC

C
E
E
IE
P

Exercicios de aula
Exame de Speaking

10%

5%
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Paralingüísticos e
paratextuais:
Sinalar

obxectos,
usar
deícticos  ou
realizar
accións  que
aclaran  o
significado.

Usar  linguaxe
corporal
culturalment
e  pertinente
(xestos,
expresións
faciais,
posturas,
contacto
visual  ou
corporal,  e
proxémica).

Usar  sons
cuasilingüíst
icos.

Usar  os
elementos
prosódicos
(pausas,
ritmo  e
entoación)
como
substitutos
dos

malentendidos se a
persoa
interlocutora  indica
que  hai  un
problema.

B2.7.  Realizar  una
presentación  oral
planificada de certa
lonxitude  sobre
temas  xerais  e
educativos  propios
da idade e do nivel
de  estudos,  nunha
secuencia  lineal,
apoiándose  en
notas  e  elementos
gráficos,  e
respondendo  a
preguntas
complementarias
de  carácter
previsíbel.

B2.8.  Amosar  certa
flexibilidade  na
interacción  polo
que  respecta  aos
mecanismos  de
toma  e  cesión  do
quenda de palabra,
a colaboración  coa
persoa
interlocutora  e  o
mantemento  da
comunicación,
aínda  que  poida
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marcadores
discursivos
para
indicarlle  á
persoa
destinataria
ou  oínte  as
partes  do
discurso que
deben  ser
cointerpreta
das.

que non sempre se
faga  de  maneira
acertada.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

a
b
c
f
m
n

B3.1.  Estratexias  de
comprensión: 
Mobilización  de

información  previa
sobre  o  tipo  de
tarefa  e  o  tema
(coñecementos
previos  sobre  o
contido  de  que  se
trate) a  partir  da
información
superficial  e
paratextual:
proveniencia  do
texto,  imaxes,
organización  na
páxina,  títulos  de

B3.1.  Coñecer  e
saber  aplicar  as
estratexias
adecuadas  para
comprender  o
sentido  xeral,  a
información
esencial, os puntos
principais,  os
detalles  relevantes
do  texto,  a
información,  as
ideas  e  as
opinións,  tanto
implícitas  como
explícitas,
claramente
sinalizadas.

PLB3.1. Nas actividades de aula, explica como
utiliza diferentes estratexias para comprender
o  texto,  como  a  identificación  da  intención
comunicativa, a anticipación da información a
partir dos elementos textuais e non textuais, o
uso do  contexto,  a aplicación  de  regras  de
formación  de  palabras  para  inferir
significados  ou  o  apoio  na  organización  da
información e no tipo de texto.

N CCL
CAA
CSC

C
E

Exercicios da aula 10%

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

C CCL
CAA
CCEC

C
E

Exercicios de casa e de aula
Exame de Reading

10%

20%
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cabeceira, etc.
Identificación  do  tipo

de  lectura
demandado  pola
tarefa (en superficie
ou  oceánica,
selectiva,  intensiva
ou extensiva).

Distinción  de  tipos  de
comprensión
(sentido  xeral,
información
esencial,  puntos
principais,  detalles
relevantes  e
implicacións). 

Identificación  do  tipo
textual, adaptando a
comprensión a el. 

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.

Identificación  das

B3.2.  Distinguir  tanto
a  función  ou  as
funcións
comunicativas
principais  do  texto
como  as
implicacións
facilmente
discernibles;
apreciar  as
intencións
comunicativas
derivadas  do  uso
de expoñentes das
devanditas
funcións,  e
identificar  os
propósitos
comunicativos
xerais  asociados  a
distintos  formatos,
patróns  e  estilos
discursivos típicos.

B3.3.  Identificar  as
ideas  principais,  a
información
relevante  e  as
implicacións  xerais
de  textos  de  certa
lonxitude,  ben
organizados  e  con
estruturas
lingüísticas  de
certa

PLEB3.3. Entende, en manuais, enciclopedias e
libros  de  texto,  en  soporte  tanto  impreso
como  dixital,  información  concreta  para  a
resolución de tarefas da clase ou traballos de
investigación relacionados con temas da súa
especialidade, así como información concreta
relacionada  con cuestións  prácticas  ou  con
temas  do  seu  interese  educativo  ou
ocupacional, en páxinas web e outros textos
informativos  oficiais,  institucionais,  ou
corporativos.

E CCL
CAA
CCEC

C
E
TI

Exercicios de casa e de aula
Exame de Reading

10%

20%

PLEB3.4.  Comprende  instrucións  dunha  certa
extensión e complexidade dentro da súa área
de interese ou da súa especialidade, sempre
que poida volver ler as seccións difíciles (por
exemplo,  sobre  cómo  redactar  un  traballo
educativo  seguindo  as  convencións
internacionais).

C CCL
CAA

C
E
TI

Exercicios de casa e de aula 10%

PLEB3.5. Comprende información relevante en
correspondencia  formal  de  institucións
públicas  ou  entidades  privadas  como
universidades,  empresas  ou  compañías  de
servizos (por  exemplo,  carta de admisión  a
un curso).

C CCL
CSC
CCEC

C
E
TI

Exercicios de casa e de aula
Exame de Reading

10%

20%

PLEB3.6.  Entende  detalles  relevantes  e
implicacións  de  anuncios  e  material  de
carácter  publicitario  sobre  asuntos  do  seu
interese  persoal  e  educativo  (por  exemplo,
folletos,  prospectos,  programas  de  estudos
universitarios).

E CCL
CSC
CCEC

C
E

Exercicios de casa e de aula
Exame de Reading

10%

20%

PLEB3.7.  Segue  sen  dificultade  a  liñaS CCL C Control de lectura 10%
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cualificación.

palabras clave.
Recoñecemento  da

información esencial
que  o  texto
proporciona e que é
necesaria  para
lograr  o  obxectivo
de lectura.

Supresión  de
informacións  pouco
relevantes
(redundantes,  de
detalle  e  pouco
pertinentes)  para  o
obxectivo de lectura

Reformulación  de
hipóteses a partir da
comprensión  de
novos elementos. 

Revisión  e
recapitulación
continua  e
autointerrogación
sobre  a
comprensión.

complexidade,
nunha  variedade
de  lingua  estándar
e que traten temas
tanto  abstractos
como  concretos
dentro  do  propio
campo  de
especialización  ou
interese,  nos
ámbitos  persoal,
público,  educativo
ou  ocupacional  ou
laboral,  sempre
que se poidan reler
as  seccións
difíciles.

B3.4.  Distinguir  e
aplicar  á
comprensión  do
texto  escrito  as
funcións  e  os
significados
específicos
xeralmente
asociados  a
diversas  estruturas
sintácticas  de  uso
común,  segundo  o
contexto  de
comunicación  (por
exemplo,  unha
estrutura
interrogativa  para
dar unha orde).

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.

CSC
CCEC

E
C

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.

C CCL
CSC
CCEC
CD

C
E
TI

Exercicios de casa e de aula
Exame de Reading

10%

20%
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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.

B3.6.  Comprender
correspondencia
persoal  breve  en
papel  ou  soporte
dixital,  redactada
en  lingua  estándar
e clara, que narre e
describa
acontecementos,
sentimentos
básicos  ou
desexos. 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

a B4.1.  Estratexias  de B4.1.  Coñecer, PLEB4.1.  Escribe,  en  calquera  soporte,E CCL E Exercicios de casa e de aula 10%
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b
c
f

produción: 
Planificación:

Mobilizar  e
coordinar  as
propias
competencias
xerais  e
comunicativas  co
fin  de  realizar
eficazmente  a
tarefa  (repasar  o
que  se  sabe
sobre o tema e o
que  se  pode  ou
se  quere  dicir,
xerar  ideas
posibles, etc.) 

Procurar  e  usar
adecuadamente
recursos
lingüísticos  ou
temáticos  (uso
dun dicionario ou
dunha  gramática,
obtención  de
axuda, etc.).

Execución:
Elaborar  un

borrador.
Estruturar  o contido

do texto.
Organizar o texto en

parágrafos
abordando  en

seleccionar  e
aplicar  as
estratexias  máis
adecuadas  para
elaborar  textos
escritos  de
estrutura clara e de
certa lonxitude, por
exemplo,
desenvolvendo  os
puntos  principais  e
ampliándoos  coa
información
necesaria,  a  partir
dun guión previo.

B4.2.  Escribir,  en
calquera  soporte,
textos  de  estrutura
clara  sobre  una
serie  de  temas
xerais  e  máis
específicos
relacionados  cos
propios  intereses
ou  as
especialidade,
facendo
descricións  co
suficiente  detalle;
redactando  en
palabras propias, e
organizando  de
maneira  coherente,
información e ideas

informes  breves  nos  que  dá  información
pertinente  sobre  un  tema  educativo,
ocupacional,  ou  menos  habitual  (por
exemplo, un problema xurdido durante unha
viaxe),  describindo  con  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.

CAA
CSC
CCEC
CD

TI
C

Exame de Writing
20%

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.) 

N CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

E
TI

Redacións
Exame de Writing

10%

20%

PLEB4.3.  Completa  un  cuestionario  detallado
con información persoal, educativa ou laboral
(por exemplo, para tomar parte nun concurso
internacional,  ou  para  solicitar  unhas
prácticas en empresas).

C CCL
CAA
CSC
CCEC

C
E

Exercicios de clase 10%

PLEB4.4.  Escribe,  nun formato convencional e
en calquera soporte, un currículo detallando e
ampliando  a  información  que  considera
relevante  en  relación  co  propósito  e  o
destinatario específicos.

E CCL
CAA
CSC
CCEC

E
TI

Exercicios de casa 10%
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cada  un  unha
idea  principal  do
texto  e  entre
todos  conformar
o  significado  ou
idea global deste.

Considerar  as
propiedades
textuais  de
coherencia,
cohesión  e
adecuación.

Expresar a mensaxe
con  claridade
axustándose  aos
modelos  e  ás
fórmulas de cada
tipo de texto. 

Reformular  a  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
dispoñibles. 

Apoiarse en sacar o
máximo  partido

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

CD

PLEB4.5.  Toma notas,  facendo unha lista dos
aspectos  importantes,  durante  unha
conferencia  sinxela,  e  redacta  un  breve
resumo  coa  información  esencial,  sempre
que o tema sexa coñecido e o discurso se
formule  dun modo sinxelo e se articule con
claridade.

T CCL
CAA
CSC
CCEC

E Exercicios de aula 10%

PLEB4.6.  Escribe  notas,  anuncios,  mensaxes
que transmite e solicita información relevante
e  opinións  sobre  aspectos  persoais,
educativos  u  ocupacionais,  respectando  as
convencións e as normas de cortesía.

E CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

E
E
IE

Exercicios de casa e de aula 10%

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.

E CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

E
E
IE

Exercicios de casa e de aula
Exame de Writing

10%

20%

PLEB4.8.  Escribe,  en calquera soporte,  cartas
formais  dirixidas  a  institucións  públicas  ou
privadas e a empresas, nas que dá e solicita
información  relevante,  e  expresa  puntos  de
vista pertinentes sobre a situación obxecto da
correspondencia,  no  ámbito  público,

E CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

E
TI
E
IE

Redacións
Exame de Writing

10%
20%
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dos
coñecementos
previos  (utilizar
linguaxe
"prefabricada",
como  frases
feitas  ou
locucións). 

Xestión  de  relacións
sociais  no  ámbito
persoal,  público,
educativo  e
profesional. 

Descrición  e
apreciación  de
calidades  físicas  e
abstractas  de
persoas,  obxectos,
lugares, actividades,
procedementos  e
procesos.  Narración
de  acontecementos
pasados  puntuais  e
habituais, descrición
de  estados  e
situacións
presentes,  e
expresión  de
predicións  e  de
sucesos  futuros  a
curto, medio e longo
prazo.

Intercambio  de
información,
indicacións,

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 ou funcións
comunicativas
correspondentes.

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

educativo  ou  laboral,  respectando  as
convencións  formais  e  de  cortesía  propias
deste tipo de textos.
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opinións,  crenzas  e
puntos  de  vista,
consellos,
advertencias  e
avisos.

Expresión  da
curiosidade,  o
coñecemento,  a
certeza,  a
confirmación,  a
dúbida,  a
conxectura,  o
escepticismo  e  a
incredulidade. 

Expresión da vontade,
a  intención,  a
decisión,  a
promesa,  a  orde,  a
autorización  e  a
prohibición,  a
exención  e  a
obxección.

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

Formulación  de
suxestións,
desexos, condicións

signos  de
puntuación.

B4.6.  Elaborar
resumos  e
sintetizar
información  e
argumentos
partindo  de
diferentes fontes, e
escribir  notas,  con
claridade,
exactitude,
coherencia  e
fidelidade  ao  texto
orixinal.

B4.7.  Escribir  cartas
formais e informais
a  persoas  ligadas
ao  seu  ámbito
persoal  e
profesional nas que
pide  ou  transmite
información  sinxela
de  carácter
inmediato,
salientando  os
aspectos  que  se
consideran
importantes,
empregando  a
estrutura  e
características
propias  deste  tipo
de texto (cabeceira,
despedida,
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e hipóteses.
Establecemento  e

xestión  da
comunicación  e
organización  do
discurso.

Narración  de
acontecementos
pasados  puntuais  e
habituais, descrición
de  estados  e
situacións
presentes,  e
expresión  de
predicións  e  de
sucesos  futuros  a
curto,  a  medio  e  a
longo prazo.

Intercambio  de
información,
indicacións,
opinións,  crenzas  e
puntos  de  vista,
consellos,
advertencias  e
avisos.

Expresión  da
curiosidade,  o
coñecemento,  a
certeza,  a
confirmación,  a
dúbida,  a
conxectura,  o
escepticismo  e  a
incredulidade. 

sinatura,  marxes,
etc.).
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Expresión da vontade,
a  intención,  a
decisión,  a
promesa,  a  orde,  a
autorización  e  a
prohibición,  a
exención  e  a
obxección.

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

Formulación  de
suxestións,
desexos, condicións
e hipóteses.

Establecemento  e
xestión  da
comunicación  e
organización  do
discurso.

B4.2.  Estruturas
sintáctico-discursivas.

B4.3.  Léxico  escrito
común  e  máis
especializado
(produción),  dentro
das  propias  áreas  de
interese  nos  ámbitos
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persoal,  público,
educativo  e
ocupacional,  relativo á
descrición  de  persoas
e  obxectos,  tempo  e
espazo,  estados,
eventos  e
acontecementos,
actividades,
procedementos  e
procesos;  relacións
persoais,  sociais,
educativas  e
profesionais;
educación  e  estudo;
traballo  e
emprendemento;  bens
e  servizos;  lingua  e
comunicación
intercultural;  ciencia  e
tecnoloxía;  historia  e
cultura.

B4.4. Revisión:
Identificar  problemas,

erros e repeticións. 
Prestar  atención  ás

convencións
ortográficas  e  aos
signos  de
puntuación.

Realizar  a  escritura
definitiva.

Presentar  o  texto  de
forma  coidada
(marxes,  limpeza,
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tamaño  da  letra
adecuado,  uso
normativo  de
maiúsculas  e
minúsculas, etc.)

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

a
b
c
f
p

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

dos trazos fonéticos
que  distinguen
fonemas  (trazos
distintivos  como
sonoridade,
nasalidade  e
apertura de vogais).

Recoñecemento  e
produción  de
unidades  maiores
do  nivel  fónico
(secuencia  acentual
das palabras).

Recoñecemento e uso
comprensible  dos
elementos
prosódicos  (acento,
ritmo  e  entoación
das oracións).

Recoñecemento  de

B5.1.  Discriminar  e
producir  con  certa
fluidez  patróns
sonoros, acentuais,
rítmicos  e  de
entoación  de  uso
común  e  máis
específicos,
recoñecendo  e
dándolles  os
significados  e  as
intencións
comunicativas
desexados.

B5.2.  Utilizar
eficazmente  os
compoñentes
fonéticos,  léxicos,
estruturais  e
funcionais  básicos
da  lingua
estranxeira,  en
contextos  reais  ou
simulados  de

PLEB5.1.  Desenvólvese  na  maioría  das
actividades  de  aula  facendo  un  uso
espontáneo da lingua estranxeira; reflexiona
sobre  o  propio  proceso  de  adquisición  da
lingua  e  transfire  á  lingua  estranxeira
coñecementos e estratexias de comunicación
adquiridas noutras linguas.

D CCL
CAA
CSC
CCEC

C
E

Actividades na aula 10%

PLEB5.2.  Utiliza  as  normas  ortográficas  sen
erros  moi  significativos  e  para  estruturar  o
texto,  ordenar  as  ideas  e  xerarquizalas  en
principais e secundarias, e utiliza o corrector
informático  para  detectar  e  corrixir  erros
tipográficos e ortográficos.

Ut CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

C
E
TI

Exercicios de casa e de aula 10%

PLEB5.3.  Utiliza  a  lingua  estranxeira  como
instrumento  de  acceso  á  información
procedente  de  diversas  fontes  (biblioteca,
internet,  etc.)  e  como  ferramenta  de
aprendizaxe de contidos diversos, e, durante
as  actividades  de  aula,  en  situacións  de
comunicación  reais  ou  simuladas,  como
medio  de  comunicación  e  entendemento
entre  persoas  de  procedencias,  linguas  e

Ut CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

C
E
TI

Actividades na aula 10%
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palabras e frases de
uso coloquial común
emitidas  con
procedementos
básicos de  redución
fonética.

B5.3.  Patróns  gráficos  e
convencións
ortográficas  da
palabra,  da  oración  e
do  enunciado  (punto,
coma,  punto  e  coma,
comiñas,  paréntese,
signos  de
interrogación,  signos
de  exclamación,
puntos  suspensivos  e
guión).

B5.4.  Coñecementos
morfosintácticos  e
discursivos:
Recoñecemento e uso

de  elementos
morfosintácticos que
permiten  recoñecer,
formular e organizar
distintos  tipos  de
texto.

Recoñecemento e uso
de  elementos,
categorías,  clases,
estruturas, procesos
e  relacións
gramaticais
habituais  en

comunicación.
B5.3.  Reproducir  os

patróns
ortográficos,  de
puntuación  e  de
formato  de  uso
común, e algúns de
carácter  máis
específico  (por
exemplo,
indicacións  para
acoutar
información,  como
parénteses  ou
guións),  con
corrección  na
maioría  das
ocasións;  saber
manexar
procesadores  de
textos para resolver
dúbidas
ortográficas  nos
textos  producidos
en  formato
electrónico,  e
utilizar  con eficacia
as  convencións  de
escritura que rexen
na  comunicación
por internet.

B5.4.  Coñecer  e
aplicar  os  trazos
socioculturais  e
sociolingüísticos

culturas  distintas,  evitando  calquera  tipo  de
discriminación e de estereotipos lingüísticos e
culturais.

PLEB5.4.  Explica  valores  e  comportamentos
propios  dunha  cultura  a  membros  de  outra
diferente,  consciente  da  importancia  desta
actividade de mediación intercultural.

E CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

E
E
P
IE

Actividades na aula 10%

PLEB5.5. Coñece algúns aspectos significativos
históricos xeográficos e de produción cultural
dos países onde se fala a lingua estranxeira,
obtendo a información por diferentes medios,
entre  eles  a  biblioteca,  internet  e  outras
tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación.

C CCL
CSC
CCEC

C
TI

Actividades na casa e na aula 10%

PLEB5.6.  Produce  textos  orais  e  escritos  en
diferentes  soportes  suficientemente
cohesivos,  coherentes  e  adecuados  ao
propósito comunicativo.

Pr CCL
CSC
CCEC
CD

E
TI

Actividades na casa e na aula
Exame de Writing

10%

20%

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.

E CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

C
E
TI

Exercicios de casa e de aula
Exame de Speaking
Exame de Writing

10%

5%

20%

PLEB5.8.  Realiza  actividades  de  mediación
lingüística (reformula o sentido dun texto, oral
ou  escrito  para  facelo  comprensible  a
persoas  interlocutoras  que  descoñecen  a

R CCL
CAA
CSC

E
C

Actividades de aula 10%
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
(tanto para a

avaliación ordinaria
como a

extraordinaria)

Estándares de aprendizaxe G Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

distintos  tipos  de
discurso.

B5.5.  Aspectos
socioculturais  e
sociolingüísticos: 
Convencións  sociais,

normas  de  cortesía
e  rexistros;
costumes,  valores,
crenzas e actitudes;
linguaxe non verbal.

Actitude  receptiva  e
respectuosa cara ás
persoas,  os  países
e  as  comunidades
lingüísticas  que
falan  outra lingua e
teñen  unha  cultura
diferente á propia.

B5.6. 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

salientables  das
comunidades  en
que  se  utiliza  a
lingua  meta,  e  as
súas  diferenzas
con  respecto  ás
culturas  propias,
relativas  a
situacións  cotiás  e
menos habituais no
ámbito  persoal,
público,  educativo
e  ocupacional  ou
laboral,  sobre  a
estrutura
socioeconómica, as
relacións
interpersoais,  de
xerarquía  e  entre
grupos,  o
comportamento
(posturas e acenos,
expresións  faciais,
uso  da  voz,
contacto  visual  e
códigos
específicos),  as
convencións
sociais  (actitudes,
valores e tabús), os
costumes  e  os
usos,  e  actuar  en
consecuencia,
adaptándose
adecuadamente  ás

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.).

CCEC
CD

PLEB5.9.  Participa  en  proxectos  (elaboración
de  materiais  multimedia,  folletos,  carteis,
recensión  de  libros  e  películas,  obras  de
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas
e  relacionados  cos  elementos  transversais,
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e
valora  as  competencias  que  posúe  como
persoa plurilingüe.

A CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

C
E
TI
E
P
IE

Actividades de aula e de casa 10%
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elementos
transversais,
evitando
estereotipos
lingüísticos  ou
culturais,  e
valorando
positivamente  as
competencias  que
posúe como persoa
plurilingüe.

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

B5.8.  Funcións
comunicativas: 
Xestión  de  relacións

sociais  no  ámbito
persoal,  público,
educativo  e
profesional. 

Descrición  e
apreciación  de
calidades  físicas  e
abstractas  de
persoas,  obxectos,
lugares, actividades,
procedementos  e
procesos. 

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

características  das
persoas
interlocutoras  e  da
situación
comunicativa  na
produción  do  texto
oral e escrito.

B5.5. Amosar interese
por  establecer
relacións  entre  a
cultura  propia  e  a
cultura  da  lingua
meta  para  cumprir
o  papel  de
rmediación cultural,
e  abordar  con
eficacia  a
resolución  de
malentendidos
interculturais,
esforzándose  por
superar
comparacións  ou
xuízos
estereotipados.

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
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situacións
presentes,  e
expresión  de
predicións  e  de
sucesos  futuros  a
curto,  a  medio  e  a
longo prazo. 

Intercambio  de
información,
indicacións,
opinións,  crenzas  e
puntos  de  vista,
consellos,
advertencias  e
avisos. 

Expresión  da
curiosidade,  o
coñecemento,  a
certeza,  a
confirmación,  a
dúbida,  a
conxectura,  o
escepticismo  e  a
incredulidade. 

Expresión da vontade,
a  intención,  a
decisión,  a
promesa,  a  orde,  a
autorización  e  a
prohibición,  a
exención  e  a
obxección. 

Expresión do interese,
a  aprobación,  o

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
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aprecio,  o  eloxio,  a
admiración,  a
satisfacción,  a
esperanza,  a
confianza  e  a
sorpresa,  así  como
os seus contrarios. 

Formulación  de
suxestións,
desexos, condicións
e hipóteses. 

Establecemento  e
xestión  da
comunicación  e
organización  do
discurso. 

B5.9. Léxico:
Recoñecemento e uso

do  léxico  común  e
máis  especializado
relacionado  con
contidos  educativos
correspondentes  e
de  interese  nos
ámbitos  persoal,
público, educativo e
ocupacional, relativo
á  descrición  de
persoas e obxectos,
o tempo e o espazo,
estados,  eventos  e
acontecementos,
actividades,
procedementos  e
procesos;  relacións

insuficiente  da
lingua meta.

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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persoais,  sociais,
educativas  e
profesionais;
educación e estudo;
traballo  e
emprendemento;
bens  e  servizos;
lingua  e
comunicación
intercultural;  ciencia
e tecnoloxía; historia
e cultura. 

Recoñecemento e uso
de  expresións  fixas
frecuentes
(locucións
idiomáticas,
esquemas
fraseolóxicos  como
"Está  libre  esta
cadeira?"  ou
"Podo...?",
colocacións,  frases
feitas e léxico propio
de temas relativos a
feitos  de
actualidade.

Recoñecemento e uso
de  antónimos  e
sinónimos,  e  de
procedementos  de
formación  de
palabras  mediante
recursos  de
derivación  e  de
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composición,  e
recoñecemento  de
"falsos amigos".

1Contidos sintáctico-discursivos por idiomas:

Inglés

Expresión de relacións lóxicas a través de conectores: conxunción (not only…but also; both…and); disxunción (or); oposición/concesión ((not…) but; …, though); causa (because (of); due to; as); finalidade (to+ infinitive; for);
comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands). 

Relacións temporais (the moment (she left); while).
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); a entidade (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).
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).



Inglés

Have/get causative, Phrasal verbs, xerundios e infinitivos. 

2º de bacharelato

Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

Bloque 1. Comprensión de textos orais

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

a
b
c
f

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,  detalles
relevantes e implicacións).

Formulación  de  hipóteses
sobre  o  contido  e  o
contexto.

B1.1.  Coñecer  e  saber  aplicar  as
estratexias  adecuadas  para
comprender  o  sentido  xeral,  a
información  esencial,  os  puntos
principais,  os  detalles  relevantes
ou  a  información,  as  ideas  e  as
opinións,  tanto  implícitas  como
explícitas  do  texto,  se  están
claramente sinaladas.

B1.2. Distinguir  e  aplicar  á
comprensión  do  texto  oral  as
funcións  e  os  significados
específicos  xeralmente  asociados
a diversas estruturas sintácticas de
uso común segundo o contexto de
comunicación  (por  exemplo,
estructura  interrogativa  para
expresar admiración).

B1.3.  Comprender  o  esencial  de
conversas  ou  debates  reais  entre
varias persoas interlocutoras, e de

PLEB1.1.
Nas
activida
des  de
aula,
reflexio
na
sobre  o
seu
proceso
de
compre
nsión,
axustán
doo  e
mellorá
ndoo se
é  o
caso,
sacand
o
conclusi

Fai  os  exercicios  de
escoita  participando
dun  xeito  bastante
activo,  reflexionando
sobre  o  contido  e  a
actitude  do  falante,
facendo  deducións  e
anticipacións  da
mensaxe,  intuindo
aquelo  que  non  se
comprende

CCL
CAA
CSC
CCEC

C
TI
E
C

Exercicios na aula 10%
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
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Estándare
s de
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Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

Inferencia  e  formulación  de
hipóteses sobre significados
a partir  da comprensión  de
elementos  significativos,
lingüísticos  e
paralingüísticos.

Reformulación  de  hipóteses  a
partir  da  comprensión  de
novos elementos.

B1.2.  Recoñecemento  dos
marcadores  conversacionais
máis  comúns:  verificadores,
expresivos,  apelativos  e
fáticos.

descricións  e  narracións  breves
reproducidas  por  medio  de
dispositivos  multimedia  (radio,
televisión,  vídeo,  internet,  etc.),
expresadas  nunha  linguaxe  sen
sentidos  implícitos  nin  usos
idiomáticos.

B1.4.  Comprender o sentido xeral,  a
información  esencial,  os  puntos
principais  e  os  detalles  máis
relevantes  de  textos  orais
transmitidos  por  medios  técnicos,
claramente  estruturados  e  en
lingua  estándar,  articulados  a
velocidade  lenta,  sempre  que  as
condicións acústicas sexan boas e
se poida volver escoitar  o que se
dixo. 

B1.5.  Recoñecer  os  significados  e
intencións comunicativas expresas
de  patróns  sonoros,  acentuais,
rítmicos  e  de  entoación   de  uso
común  e  máis  específicos,  así
como  algunhas  de  carácter
implícito  (incluíndo  a  ironía  e  o
humor),  cando  a  articulación  é
clara.

B1.6.  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, mesmo

óns
sobre  a
actitude
do
falante
e  sobre
o
contido,
baseán
dose na
entoaci
ón e na
velocida
de  da
fala;
deducin
do
intenció
ns  a
partir do
volume
da  voz
do
falante;
facendo
anticipa
cións
do  que
segue
(palabra
,  frase,
respost
a,  etc.),
e
intuíndo
o  que
non  se
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
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extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

se son de carácter  técnico  cando
estean dentro do propio campo de
espcialización  ou  de  interese  nos
ámbitos  persoal,  público,
educativo  e  laboral/profesional,
sempre  que  as  condicións
acústicas  sexan  boas  e  póidanse
confirmar certos detalles.

B1.7. Comprender as ideas principais
e  as  específicas  máis  relevantes
de textos gravados ou audiovisuais
emitidos  en  lingua  éstándar,  con
claridade no fala, e sen condicións
externas  que  difi-  culten  a
comprensión.

compre
nde e o
que non
se
coñece
mediant
e  os
propios
coñece
mentos
e  as
propias
experie
ncias. 

PLEB1.2.
Compre
nde
instruci
óns
técnicas
,  dadas
cara  a
cara  ou
por
outros
medios,
relativa
s  á
realizaci
ón  de
activida
des  e
normas
de

Comprende  con
algunhas  dificultades
instrucións  técnicas
relativas á realización
de  actividades  e
normas  de
seguridade no ámbito
persoal,  público,
educativo  ou
ocupacional.

CCL
CAA
CSC
CCEC

C
TI

Exercicios na aula e na casa 10%
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aprendiza
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segurid
ade  no
ámbito
persoal
(por
exempl
o,
nunha
instalaci
ón
deportiv
a),
público
(por
exempl
o,
nunha
situació
n  de
emerxe
ncia),
educati
vo  ou
ocupaci
onal
(por
exempl
o,  unha
visita
guiada
a  unha
pinacot
eca,  ou
sobre  o
uso  de
máquin
as,
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
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extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

dispositi
vos
electrón
icos  ou
progra
mas
informát
icos).

PLEB  1.3.
Compre
nde,
nunha
convers
a formal
na  que
particip
a,  no
ámbito
educati
vo  ou
ocupaci
onal,
informa
ción
detallad
a  e
puntos
de  vista
e
opinión
s  sobre
temas
da  súa
especial
idade  e

Comprende  con
algunhas  dificultades
nunha  conversa
formal  na  que
participa,  no  ámbito
educativo  ou
ocupacional,
información  detallada
e  puntos  de  vista  e
opinións sobre temas
da súa especialidade
e  relativos  a
actividades  e
procedementos
cotiáns  e  menos
habituais,  solicitando
aclaracións  cando
fosen precisas.

CCL
CAA
CSC
CCEC

C
E

Exercicios na aula 10%
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Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

relativo
s  a
activida
des  e
procede
mentos
cotiáns
e
menos
habituai
s,
sempre
que
poida
expor
pregunt
as  para
compro
bar  que
compre
ndeu  o
que  o
interloc
utor
quixo
dicir  e
conseg
uir
aclaraci
óns
sobre
algúns
detalles
.

PLEB1.4.
Compre

Comprende  con
algunhas  difiicultades

CCL
CAA

C
TI

Exercicios de aula
Exame de Listening

10%



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

nde  as
ideas
principa
is  e
detalles
relevant
es
dunha
present
ación,
charla
ou
confere
ncia
que
verse
sobre
temas
do  seu
interese
ou  da
súa
especial
idade,
sempre
que  o
discurs
o  estea
articula
do  de
maneira
clara  e
en
lingua
estánda
r  (por

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

CSC
CCEC

E 5%
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Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

exempl
o,  unha
present
ación
sobre  a
organiz
ación
da
universi
dade
noutros
países).

PLEB1.5.
Compre
nde  os
puntos
principa
is  e
detalles
relevant
es  na
maioría
de
progra
mas  de
radio  e
televisió
n
relativo
s  a
temas
de
interese
persoal
ou  da
súa

Comprende  con
algunhas  dificultades
os puntos principais e
detalles relevantes na
maioría  de
programas de radio e
televisión  relativos  a
temas  de  interese
persoal  ou  da  súa
especialidade  cando
se articulan de forma
relativamente  lenta  e
cunha  pronuncia
clara e estándar.

CCL
CAA
CSC
CCEC

C
TI

Exercicios de aula
Exame de Listening

10%

5%



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

especial
idade
(por
exempl
o,
entrevis
tas,
docume
ntais,
series  e
película
s),
cando
se
articula
n  de
forma
relativa
mente
lenta  e
cunha
pronunc
ia  clara
e
estánda
r, e que
traten
temas
coñecid
os  ou
do  seu
interese
.

PLEB1.6.
Identific

Identifica  con  algunha
dificultade  os  puntos

CCL
CAA

C
TI

Exercicios de aula e de casa
Exame de Listening

10%

131



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

a  os
puntos
principa
is  e
detalles
relevant
es
dunha
convers
a formal
ou
informal
de certa
duració
n  entre
dúas ou
máis
persoas
interloc
utoras,
que  se
produce
ao  seu
ao
redor,
sempre
que  as
condició
ns
acústica
s  sexan
boas,  o
discurs
o  estea
estrutur
ado  e
non  se

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.

CSC
CCEC

5%



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

faga  un
uso moi
idiomáti
co  da
lingua.

PLEB1.7.
Identific
a  os
puntos
principa
is  e
detalles
relevant
es
dunha
convers
a formal
ou
informal
de certa
duració
n  entre
dúas ou
máis
persoas
interloc
utoras,
que  se
produce
ao  seu
ao
redor,
sempre
que  as
condició

Identifica  con  algunha
dificultade  os  puntos
principais  e  detalles
relevantes  dunha
conversa  formal  ou
informal  de  certa
duración  entre  dúas
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.

CCL
CAA
CSC
CCEC

C
TI

Exercicios de aula e de casa
Exame de Listening

10%

5%
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Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

ns
acústica
s  sexan
boas,  o
discurs
o  estea
estrutur
ado  e
non  se
faga  un
uso moi
idiomáti
co  da
lingua.

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

a
b
c
f

B2.1. Estratexias de produción:
Planificación:

Identificación  do  contexto,
ou  destinatario  e  a
finalidade e da produción
ou da interacción.

Percepción da mensaxe con
claridade,  distinguindo  a
súa  idea  ou  ideas
principais  e  a  súa
estrutura básica.

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

B2.1.  Facer  un  uso  consciente  dos
patróns sonoros acentuais, rítmicos
e de  entoación  de  carácter  xeral,
para expresar distintos significados
segundo  as  demandas  do
contexto.

B2.2. Amosar a fluidez necesaria para
manter a comunicación e garantir o
obxectivo comunicativo principal da
mensaxe,  aínda  que  poida  haber
algunhas  pausas,  para  buscar
palabras  e  vacilacións  na
expresión  dalgunhas  ideas  máis
complexas.

B2.3. Adecuar  a  produción  do  texto
oral  ás  funcións  comunicativas
requiridas,  seleccionando,  dentro

PLEB2.1.
Particip
a  con
eficacia
en
convers
as
informai
s cara a
cara  ou
por
teléfono
, ou por
outros
medios
técnicos
,  nas
que

Participa  con  relativa
eficacia en conversas
informais cara a cara
ou  por  teléfono,  ou
por  outros  medios
técnicos,  nas  que
describe  con  certo
detalle  feitos,
experiencias,
sentimentos  e
reaccións,  soños,
esperanzas  e
ambicións,  e
responde
adecuadamente  a
sentimentos  como  a
sorpresa,  o  interese
ou  a  indiferenza;

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

C
E
TI
E
IE
P
P
PI

Exercicios na aula
Exame de Speaking

10%

5%



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

os  expoñentes
lingüísticos  necesarios
para  lograr  a  intención
comunicativa.

Activación  dos
coñecementos  previos
sobre  modelos  e
secuencias  de
interacción,  e  elementos
lingüísticos  previamente
asimilados  e
memorizados.

Execución:
Expresasión  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 a
mensaxe  (facer
concesións  no  que
realmente  lle  gustaría
expresar),  tras valorar as
dificultades e os recursos
lingüísticos dispoñibles. 

Aproveitamento  dos
coñecementos  previos
(utilizar  linguaxe
prefabricada,  etc.)  e
apoiarse neles.

dun  repertorio  de  expoñentes
habituais,  os  máis  adecuados  ao
propósito  comunicativo,  e  os
patróns  discursivos  típicos  de
presentación  e  organización  da
información, entre outros, o reforzo
ou a recuperación do tema.

B2.4.  Producir  textos  atendendo  á
súa  planificación  e  utilizando
estratexias de comunicación como
o uso de circunloquios, paráfrases
ou  substitucións  léxicas  que
permiten  sacar  proveito  dos
medios lingüísticos dispoñibles.

B2.5.  Construír  textos  coherentes  e
ben  estruturados  sobre  temas  de
interese  persoal,  ou  asuntos
cotiáns  ou  menos  habituais,  nun
rexistro formal, neutro ou informal,
utilizando  adecuadamente  os
recursos  de  cohesión  máis
comúns,  e  amosando  un  control
razoable  de  expresións  e
estruturas,  e  un  léxico  de  uso
frecuente,  de carácter tanto xeral
como máis específico. 

B2.6.  Coñecer,  seleccionar  con
atención  e  saber  aplicar  con
eficacia  as  estratexias  adecuadas
para  producir  textos  orais  de
diversos tipos e de certa lonxitude,
tentando  novas  formulacións  e
combinacións  dentro  do  propio
repertorio,  e  corrixindo  os  erros
(por  exemplo,  en  tempos  verbais,

describ
e  con
certo
detalle
feitos,
experie
ncias,
sentime
ntos  e
reacció
ns,
soños,
esperan
zas  e
ambició
ns,  e
respond
e
adecua
dament
e  a
sentime
ntos
como  a
sorpres
a,  o
interese
ou  a
indifere
nza;
conta
historia
s,  así
como  o
argume
nto  de

conta  historias
cometendo  algúns
erros,  así  como  o
argumento de libros e
películas,  indicando
as  súas  reaccións;
ofrece  e  interésase
por opinións persoais
sobre  temas  do  seu
interese;  fai
comprensibles  as
súas  opinións  ou
reaccións  respecto
das  solucións
posibles  de
problemas  ou
cuestións  prácticas;
expresa  con
amabilidade  crenzas,
acordos  e
desacordos, e explica
e  xustifica  con  certa
dificultade  as  súas
opinións  e  os  seus
proxectos.

135



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

Cooperación  na  interacción
con  outras  persoas,
verificando  a
comprensión propia e das
demais  persoas,  e
cooperando  activamente
na realización das tarefas
de comunicación.

Comprensión das carencias
lingüísticas  mediante
procedementos
lingüísticos  e
paralingüísticos.
Lingüísticos:

Modificación  de
palabras  de
significado parecido.

Definición   ou
parafraseo  dun
termo  ou  unha
expresión.

Produción  de
autocorreción, falsos
comenzos.

Paralingüísticos:
Petición de axuda para

aclarar  os
significados.

Uso  da  linguaxe
corporal
culturalmente
pertinente  (xestos,
expresións  faciais,
posturas,  contacto
visual ou corporal, e

ou  en  referencias  temporais  ou
espaciais)  que  conducen  a
malentendidos  se  a  persoa
interlocutora  indica  que  hai  un
problema.

B2.7.  Realizar  una presentación oral
planificada de certa lonxitude sobre
temas xerais e  educativos  propios
da  idade  e  do  nivel  de  estudos,
nunha  secuencia  lineal,
apoiándose en notas e elementos
gráficos,  e  respondendo  a
preguntas  complementarias  de
carácter previsíbel.

B2.8.  Amosar  certa  flexibilidade  na
interacción  polo  que respecta aos
mecanismos de toma e cesión do
quenda de palabra, a colaboración
coa  persoa  interlocutora  e  o
mantemento  da  comunicación,
aínda que poida  que non sempre
se faga de maneira acertada.

libros  e
película
s,
indican
do  as
súas
reacció
ns;
ofrece e
interésa
se  por
opinión
s
persoai
s  sobre
temas
do  seu
interese
;  fai
compre
nsibles
as  súas
opinión
s  ou
reacció
ns
respect
o  das
solución
s
posibles
de
problem
as  ou
cuestió
ns
práctica



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

proxémica).
Uso  de  sons

cuasilingüísticos.
Uso  dos  elementos

prosódicos  (pausas,
ritmo  e  entoación)
como  substitutos
dos  marcadores
discursivos  para
indicarlle  á  persoa
destinataria ou oínte
as  partes  do
discurso  que  deben
ser interpretadas.

 B2.2. Rutinas ou modelos de

interacción segundo o  tipo 
de situación de 
comunicación en contextos 
informais e formais máis 
habituais.

s;
expresa
con
amabili
dade
crenzas
,
acordos
e
desacor
dos,  e
explica
e
xustifica
as  súas
opinión
s  e  os
seus
proxect
os.

PLEB.2.2.
Desenv
ólvese
con
eficacia
en
transac
cións  e
xestións
que
xorden
mentres

Desenvólvese  con
algunha dificultade en
transaccións  e
xestións  que  xorden
mentres  viaxa,
organiza  a  viaxe  ou
trata  coas
autoridades,  así
como  en  situacións
menos  habituais  en
hoteis,  tendas,
axencias  de  viaxes,

CCL
CAA
CSC
CCEC

E
C
E
IE
P
P
PI

Exercicios na aula
Exame de Speaking

10%

5%
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Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

viaxa,
organiz
a  a
viaxe
ou  trata
coas
autorida
des,  así
como
en
situació
ns
menos
habituai
s  en
hoteis,
tendas,
axencia
s  de
viaxes,
centros
de
saúde,
estudo
ou
traballo
(por
exempl
o,  para
facer
reclama
cións),
expond
o  os
seus
razoam
entos  e

centros  de  saúde,
estudo  ou  traballo,
expondo  os  seus
razoamentos  e
puntos  de  vista  con
bastante  claridade  e
seguindo  as
convencións
socioculturais  que
demanda  o  contexto
específico.



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

puntos
de  vista
con
claridad
e  e
seguind
o  as
conven
cións
sociocul
turais
que
demand
a  o
context
o
específi
co.

PLEB.2.3.
Segue
unha
entrevis
ta  cun
patrón
estrutur
ado  de
pregunt
as
estable
cido
con
anteriori
dade,
realizan
do

Segue  con  algunha
dificultade  unha
entrevista cun patrón
estruturado  de
preguntas
establecido  con
anterioridade,
realizando  preguntas
complementarias  ou
respondendo  a  elas,
sempre  que  se
manteñan  dentro  do
ámbito  predicible  da
interacción.

CCL
CAA
CSC
CCEC

C
E
E

Exercicios de clase
Exame de Speaking

10%

5%
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Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

pregunt
as
comple
mentari
as  ou
respond
endo  a
elas,
sempre
que  se
manteñ
an
dentro
do
ámbito
predicib
le  da
interacc
ión. 

PLEB.2.4.
Compe
nsa  as
carenci
as
lingüísti
cas  con
certa
naturali
dade
pedíndo
lle
axuda
ao  seu
interloc
utor,  e
mediant

Esfórzase  por
compensar  as
carencias  lingüísticas
con  naturalidade
pedíndolle  axuda  ao
seu  interlocutor  e
mediante
procedementos
lingüísticos,  como  a
paráfrase  ou  a
explicación,  e
paralingüísticos.

CCL
CAA
CSC
CCEC

C
E
E

Exercicios de aula
Exame de Speaking

10%

5%



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

e
procede
mentos
lingüísti
cos,
como  a
paráfras
e  ou  a
explicac
ión,  e
paraling
üísticos.

PLEB.2.5.
Fai
present
acións
ben
estrutur
adas  e
de certa
duració
n  sobre
un tema
educati
vo  (por
exempl
o,  o
deseño
dun
aparello
ou
dispositi
vo,  ou
sobre
unha

Fai  presentacións  con
algúns  erros,
estruturadas  e  de
certa  duración  sobre
un  tema  educativo
coa  suficiente
claridade  como  para
que  se  poida  seguir
sen  moita  dificultade
a  maior  parte  do
tempo e cuxas ideas
principais  estean
explicadas  cunha
certa  precisión,  e
responde  á  maioría
das  preguntas
complementarias  da
audiencia  formuladas
con  claridade  e  a
velocidade normal.

CCL
CAA
CSC
CCEC

C
E
E

Exercicios de aula
Exame de Speaking

10%

5%
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Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

obra
artística
ou
literaria)
,  coa
suficient
e
claridad
e  como
para
que  se
poida
seguir
sen
dificulta
de  a
maior
parte do
tempo e
cuxas
ideas
principa
is
estean
explicad
as
cunha
razoabl
e
precisió
n,  e
respond
e  a
pregunt
as
comple
mentari



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

as  da
audienc
ia
formula
das con
claridad
e  e  a
velocida
de
normal.

PLEB.2.6.
Inicia,
mantén
e
finaliza
esponta
neamen
te  con
certa
segurid
ade
convers
as  e
discusió
ns  cara
a  cara
sobre
temas
cotiáns
de
interese
persoal
ou
pertinen
tes para

Inicia, mantén e finaliza
con  certa
espontaneidade
conversas  e
discusións  cara  a
cara  sobre  temas
cotiáns  de  interese
persoal  ou
pertinentes  para  a
vida  diaria,
comunicándose  cun
repertorio  lingüístico
sinxelo, aínda que as
veces  precise  facer
pausas para pensar o
que quere dicir.

CCL
CAA
CSC
CCEC

C
E
E
IE
PI

Exercicios de aula
Exame de Speaking

10%

5%
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Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

a  vida
diaria,
comuni
cándos
e  cun
repertor
io
lingüísti
co
sinxelo,
aínda
que  ás
veces
precise
facer
pausas
para
pensar
o  que
quere
dicir.



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

PLEB.2.7.
Toma
parte
adecua
dament
e, aínda
que  ás
veces
teña
que
pedir
que  lle
repitan
ou
aclaren
algunha
dúbida,
en
convers
as
formais,
entrevis
tas  e
reunión
s  de
carácter
educati
vo  ou
ocupaci
onal,
interca
mbiand
o
informa
ción
relevant

Toma parte con algunha
dificultade, aínda que
ás  veces  teña  que
pedir  que  lle  repitan
ou  aclaren  algunha
dúbida, en conversas
formais, entrevistas e
reunións  de  carácter
educativo  ou
ocupacional,
intercambiando
información  relevante
sobre  aspectos  tanto
abstractos  como
concretos  de  temas
cotiáns  e  menos
habituais  nestes
contextos,  pedindo  e
dando  instrucións  ou
solucións  a
problemas  prácticos,
expondo  os  seus
puntos  de  vista  con
certa  claridade,  e
xustificando con certo
detalle  e  de  maneira
coherente  as  súas
opinións,  os  seus
plans  e  as  súas
suxestións  sobre
futuras actuacións.

CCL
CAA
CSC
CCEC

C
E
E
IE

Exercicios de aula
Exame de Speaking

10%

5%

145



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

e  sobre
aspecto
s  tanto
abstract
os
como
concret
os  de
temas
cotiáns
e
menos
habituai
s
nestes
context
os,
pedindo
e dando
instruci
óns  ou
solución
s  a
problem
as
práctico
s,
expond
o  os
seus
puntos
de  vista
con
claridad
e,  e
xustifica
ndo con



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

certo
detalle
e  de
maneira
coheren
te  as
súas
opinión
s,  os
seus
plans  e
as  súas
suxestió
ns
sobre
futuras
actuaci
óns.

PLEB.2.8.
Cooper
a  na
interacc
ión
verifica
ndo  a
compre
nsión
propia e
das
demais
persoas
,  e

Coopera,  dentro  das
súas  posibilidades,
na  interacción
verificando  a
comprensión propia e
das  demáis  persoas,
e  cooperando
activamente  na
realización  das
tarefas  de
comunicación.

CCL
CAA
CSC
CCEC

C
E
E
IE
P

Exercicios de aula
Exame de Speaking

10%

5%

147



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

coopera
ndo
activam
ente  na
realizaci
ón  das
tarefas
de
comuni
cación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

a
b
c
i

B3.1.  Estratexias  de
comprensión: 
Mobilización  de  información

previa sobre o tipo de tarefa
e  o  tema  (coñecementos
previos  sobre  o  contido  de
que  se  trate) a  partir  da
información  superficial  e
paratextual: proveniencia do
texto,  imaxes,  organización
na  páxina,  títulos  de
cabeceira, etc.

Identificación do tipo de lectura
demandado  pola  tarefa  (en
superficie  ou  oceánica,
selectiva,  intensiva  ou
extensiva).

Distinción  de  tipos  de

B3.1.  Usar  diferentes  estratexias
adecuadas  para  comprender  o
sentido  xeral,  a  información
esencial,  os  puntos  principais,  os
detalles  relevantes  do  texto,  a
información,  as  ideas  e  as
opinións,  tanto  implícitas  como
explícitas, claramente sinalizadas.

B3.2. Distinguir tanto a función ou as
funcións  comunicativas  principais
do  texto  como  as  implicacións
facilmente discernibles; apreciar as
intencións comunicativas derivadas
do  uso  de  expoñentes  das
devanditas  funcións,  e  identificar
os propósitos comunicativos xerais
asociados  a  distintos  formatos,
patróns  e  estilos  discursivos

PLB3.1.
Nas
activida
des  de
aula,
explica
como
utiliza
diferent
es
estratex
ias para
compre
nder  o
texto,
como  a
identific
ación
da

Nas actividades da aula,
explica  dentro  das
súas  dificultades
como  utiliza
diferentes  estratexias
para  comprender  o
texto.

CCL
CAA
CSC

C
E

Exercicios da aula 10%



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

comprensión  (sentido  xeral,
información esencial, puntos
principais,  detalles
relevantes e implicacións). 

Identificación  do  tipo  textual,
adaptando a comprensión a
el. 

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.

Identificación  das  palabras
clave.

Recoñecemento  da
información  esencial  que  o
texto  proporciona  e  que  é
necesaria  para  lograr  o
obxectivo de lectura.

Supresión  de  informacións
pouco  relevantes
(redundantes,  de  detalle  e
pouco  pertinentes)  para  o
obxectivo de lectura

Reformulación  de  hipóteses  a
partir  da  comprensión  de
novos elementos. 

Revisión  e  recapitulación
continua  e  interrogación
sobre a comprensión.

típicos.
B3.3. Identificar as ideas principais, a

información  relevante  e  as
implicacións  xerais  de  textos  de
certa lonxitude, ben organizados e
con estruturas lingüísticas de certa
complexidade, nunha variedade de
lingua estándar e que traten temas
tanto  abstractos  como  concretos
dentro  do  propio  campo  de
especialización  ou  interese,  nos
ámbitos persoal, público, educativo
ou ocupacional ou laboral, sempre
que  se  poidan  reler  as  seccións
difíciles.

B3.4.  Distinguir  e  aplicar  á
comprensión  do  texto  escrito  as
funcións  e  os  significados
específicos  xeralmente  asociados
a diversas estruturas sintácticas de
uso común, segundo o contexto de
comunicación  (por  exemplo,  unha
estrutura  interrogativa  para  dar
unha orde).

B3.5. Ler con fluidez textos de ficción
e  literarios  contemporáneos,
auténticos  ou  adaptados,  e
relacionados cos propios intereses
e  as  necesidades  no  ámbito
persoal,  público  e  educativo,  ben
estruturados  en  rexistro  estándar
da lingua, e escritos de xeito claro
e sinxelo.

B3.6.  Comprender  correspondencia
persoal breve en papel ou soporte

intenció
n
comuni
cativa,
a
anticipa
ción  da
informa
ción  a
partir
dos
element
os
textuais
e  non
textuais
,  o  uso
do
context
o,  a
aplicaci
ón  de
regras
de
formaci
ón  de
palabra
s  para
inferir
significa
dos  ou
o  apoio
na
organiz
ación
da
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Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

dixital,  redactada  en  lingua
estándar  e  clara,  que  narre  e
describa  acontecementos,
sentimentos básicos ou desexos. 

informa
ción  e
no  tipo
de
texto.

PLEB3.2.
Compre
nde  o
sentido
xeral,
os
puntos
principa
is  e  os
detalles
máis
relevant
es  en
noticias
e
artigos
xornalís
ticos
ben
estrutur
ados  e
de certa
lonxitud
e,  nos
que  se
adoptan
puntos
de  vista
concret
os
sobre

Comprende  con
algunhas  dificultades
o  sentido  xeral,  os
puntos principais e os
detalles  máis
relevantes en noticias
e artigos xornalísticos
ben estruturados e de
certa lonxitude.

CCL
CAA
CCEC

C
E

Exercicios de casa e de aula
Exame de Reading

10%

20%



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

temas
de
actualid
ade  ou
do  seu
interese
,
redacta
dos
nunha
variante
estánda
r  da
lingua.

PLEB3.3.
Entend
e,  en
manuai
s,
enciclop
edias  e
libros
de
texto,
en
soporte
tanto
impreso
como
dixital,
informa
ción
concret
a para a
resoluci

Entende,  con  algúns
problemas,
información  concreta
que  aparece  en
distintos  textos  e
soportes  para  a
resolución  de  tarefas
da clase ou traballos
de investigación.

CCL
CAA
CCEC

C
E
TI

Exercicios de casa e de aula
Exame de Reading

10%

20%
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Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

ón  de
tarefas
da
clase
ou
traballo
s  de
investig
ación
relacion
ados
con
temas
da  súa
especial
idade,
así
como
informa
ción
concret
a
relacion
ada con
cuestió
ns
práctica
s  ou
con
temas
do  seu
interese
educati
vo  ou
ocupaci
onal, en
páxinas



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

web  e
outros
textos
informat
ivos
oficiais,
instituci
onais,
ou
corporat
ivos.

PLEB3.4.
Compre
nde
instruci
óns
dunha
certa
extensi
ón  e
comple
xidade
dentro
da  súa
área  de
interese
ou  da
súa
especial
idade,
sempre
que
poida
volver
ler  as

Comprende  con
algunhas  dificultades
instrucións  dunha
certa  extensión  e
complexidade  dentro
da  súa  área  de
interese  ou  da  súa
especialidade.

CCL
CAA

C
E
TI

Exercicios de casa e de aula 10%
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Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

sección
s
difíciles
(por
exempl
o, sobre
cómo
redactar
un
traballo
educati
vo
seguind
o  as
conven
cións
internac
ionais).

PLEB3.5.
Compre
nde
informa
ción
relevant
e  en
corresp
ondenci
a formal
de
instituci
óns
públicas
ou
entidad
es
privada

Comprende  con
algunhas  dificultades
información  relevante
en  correspondencia
formal  de institucións
públicas ou entidades
privadas.

CCL
CSC
CCEC

C
E
TI

Exercicios de casa e de aula
Exame de Reading

10%

20%



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

s  como
universi
dades,
empres
as  ou
compañ
ías  de
servizos
(por
exempl
o,  carta
de
admisió
n  a  un
curso).

PLEB3.6.
Entend
e
detalles
relevant
es  e
implicac
ións  de
anuncio
s  e
material
de
carácter
publicita
rio
sobre
asuntos
do  seu
interese
persoal

Entende  con  algunha
dificultade os detalles
máis  relevantes  e
implicación  de
anuncios  e  material
de  carácter
publicitario. 

CCL
CSC
CCEC
CAA

C
E

Exercicios de casa e de aula
Exame de Reading

10%

20%
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Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

e
educati
vo  (por
exempl
o,
folletos,
prospec
tos,
progra
mas  de
estudos
universi
tarios).

PLEB3.7.
Segue
sen
dificulta
de  a
liña
argume
ntal  de
historia
s  de
ficción e
de
novelas
curtas
clarame
nte
estrutur
adas,
de
linguax
e
sinxela
e

Segue  mesmo  con
algunha  dificultade  a
liña  argumental  de
historias  de  ficción  e
de  novelas  curtas
claramente
estruturadas,  de
linguaxe  sinxela  e
directa.

CCL
CSC
CCEC
CAA

C
E
C

Control de lectura 10%



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

directa,
nunha
varieda
de
estánda
r  da
lingua,
e
compre
nde  o
carácter
dos
persona
xes  e
as  súas
relación
s,
cando
uns  e
outras
están
descrito
s
clarame
nte e co
suficient
e
detalle.

PLEB3.8.
Compre
nde
corresp
ondenci
a
persoal

Comprende  con
algunha  dificultade
correspondencia
persoal  en  calquera
soporte,  e  mensaxes
en foros e blogs.

CCL
CSC
CCEC
CD
CAA

C
E
TI

Exercicios de casa e de aula
Exame de Reading

10%

20%

157



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

en
calquer
a
soporte,
e
mensax
es  en
foros  e
blogs,
nas que
se
transmit
en
informa
ción  e
ideas,
se
pregunt
a  sobre
problem
as e  se
explican
con
razoabl
e
precisió
n,  e  se
describ
en  de
maneira
clara  e
detallad
a,
experie
ncias,
sentime
ntos,rea



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

ccións,
feitos,
plans  e
aspecto
s  tanto
abstract
os
como
concret
os  de
temas
do  seu
interese
.

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

a
b
c
f

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 e o que se
pode  ou  se  quere  dicir,
xerar ideas posibles, etc.)

Localización  e  uso
adecuado  dos  recursos
lingüísticos  ou  temáticos
(uso  dun  dicionario  ou
dunha  gramática,

B4.1.  Coñecer,  seleccionar  e aplicar
as  estratexias  máis  adecuadas
para  elaborar  textos  escritos  de
estrutura clara e de certa lonxitude,
por  exemplo,  desenvolvendo  os
puntos  principais  e  ampliándoos
coa información necesaria, a partir
dun guión previo.

B4.2.  Escribir,  en  calquera  soporte,
textos de estrutura clara sobre una
serie  de  temas  xerais  e  máis
específicos  relacionados  cos
propios  intereses  ou  as
especialidade, facendo descricións
co suficiente detalle; redactando en

PLEB4.1.
Escribe,
en
calquer
a
soporte,
informe
s
breves
nos que
dá
informa
ción
pertinen
te sobre
un tema
educati

Escribe con certos erros
pouco  salientables,
en  calquera  soporte,
informes  breves  nos
que  dá  información
pertinente  sobre  un
tema  educativo,
ocupacional,  ou
menos  habitual,
describindo  con
detalle  suficiente
situacións,  persoas,
obxectos  e  lugares;
narrando
acontecementos
nunha  secuencia
coherente;

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

E
TI
C

Exercicios de casa e de aula
Exame de Writing

10%

20%
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Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

obtención de axuda, etc.).
Execución:

Elaboración dun borrador.
Estruturación do contido do

texto.
Organización  do  texto  en

parágrafos abordando en
cada  un  unha  idea
principal  do texto e entre
todos  conformar  o
significado ou idea global
deste. 

Discriminación  das
propiedades  textuais  de
coherencia,  cohesión  e
adecuación.

Expresión  da  mensaxe  con
claridade  axustándose
aos  modelos  e  ás
fórmulas de cada tipo de
texto. 

Reaxuste  da  tarefa
(emprender  unha versión
máis  modesta)  ou  da
mensaxe  (facer
concesións  no  que
realmente  lle  gustaría
expresar),  tras valorar as
dificultades e os recursos
lingüísticos dispoñibles. 

Aproveitamento  dos
coñecementos  previos
(utilizar  linguaxe
"prefabricada",  como
frases  feitas  ou

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  ou
funcións  comunicativas
correspondentes.

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

vo,
ocupaci
onal, ou
menos
habitual
(por
exempl
o,  un
problem
a
xurdido
durante
unha
viaxe),
describi
ndo con
detalle
suficient
e
situació
ns,
persoas
,
obxecto
s  e
lugares;
narrand
o
acontec
emento
s nunha
secuen
cia
coheren
te;
explican
do  os

explicando  os
motivos  de  certas
accións,  e  ofrecendo
opinións e suxestións
breves e  xustificadas
sobre  o  asunto  e
sobre futuras liñas de
actuación.



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

locucións). 
Revisión:

Identificación  de  problemas,
erros e repeticións.

Verificación da progresión e da
coherencia.

Atención  ás  convencións
ortográficas e aos signos de
puntuación.

Reescritura definitiva.
Presentación  coidada  do  tex-

to (marxes, limpeza, tamaño
da  letra  adecuado,  uso
normativo  de  maiúsculas  e
minúsculas, etc.).

minúsculas,  e  signos  de
puntuación.

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.

motivos
de
certas
accións,
e
ofrecen
do
opinión
s  e
suxestió
ns
breves
e
xustifica
das
sobre  o
asunto
e  sobre
futuras
liñas  de
actuaci
ón.

PLEB4.2.
Nas
tarefas
de
expresi
ón
escrita,
produce
habitual
mente
textos
coheren

Nas  tarefas  de
expresión  escrita,
produce  textos  con
coherencia  e
cohesión  suficientes,
e adecuados aos fins
funcionais,  con
corrección  suficiente
na  ortografía  e  na
puntuación,  na  orde
de  palabras  e  na
presentación  do

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

E
TI

Redacións
Exame de Writing

10%

20%
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

tes,  con
cohesió
n  e
adecua
dos aos
fins
funcion
ais,  con
razoabl
e
correcci
ón tanto
ortográfi
ca
como
de
puntuac
ión,  na
orde
das
palabra
s  e  na
present
ación
do
escrito
(marxes
,
espazo
s  entre
liñas,
uso  de
maiúsc
ulas  e
minúsc
ulas,
etc.) 

escrito  (marxes,
espazos  de  entre
liñas,  uso  de
maiúsculas  e
minúsculas, etc.)



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

PLEB4.3.
Comple
ta  un
cuestio
nario
detallad
o  con
informa
ción
persoal,
educati
va  ou
laboral
(por
exempl
o,  para
tomar
parte
nun
concurs
o
internac
ional,
ou  para
solicitar
unhas
práctica
s  en
empres
as).

Completa  con  algunha
dificultade  un
cuestionario detallado
con  información
persoal, educativa ou
laboral.

CCL
CAA
CSC
CCEC

C
E

Exercicios de clase 10%

PLEB4.4.
Escribe,

Escribe  con  algúns
erros aceptables, nun

CCL
CAA

E
TI

Exercicios de casa 10%
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

nun
formato
conven
cional  e
en
calquer
a
soporte,
un
currícul
o
detallan
do  e
amplian
do  a
informa
ción
que
conside
ra
relevant
e  en
relación
co
propósit
o  e  o
destinat
ario
específi
cos.

formato  convencional
e  en  calquera
soporte,  un  currículo
detallando  e
ampliando
información
relevante.

CSC
CCEC
CD

PLEB4.5.
Toma
notas,
facendo
unha

Toma notas suficientes,
facendo  unha  lista
dos  aspectos  máis
importantes,  durante
unha  conferencia

CCL
CAA
CSC
CCEC

E Exercicios de aula 10%



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

lista dos
aspecto
s
importa
ntes,
durante
unha
confere
ncia
sinxela,
e
redacta
un
breve
resumo
coa
informa
ción
esencial
,
sempre
que  o
tema
sexa
coñecid
o  e  o
discurs
o  se
formule
dun
modo
sinxelo
e  se
articule
con
claridad

sinxela,  e redacta un
breve  resumo  coa
información esencial.
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

e.

PLEB4.6.
Escribe
notas,
anuncio
s,
mensax
es  que
transmit
e  e
solicita
informa
ción
relevant
e  e
opinión
s  sobre
aspecto
s
persoai
s,
educati
vos  u
ocupaci
onais,
respect
ando as
conven
cións  e
as
normas
de
cortesía
.

Escribe  con  algúns
erros  notas,
anuncios,  mensaxes
e solicita  información
relevante  e  opinións
respectando  as
convencións  e  as
normas de cortesía.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

E
E
IE

Exercicios de casa e de aula 10%

PLEB4.7. Escribe  con  algúns CCL E Exercicios de casa e de aula 10%



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

Escribe
corresp
ondenci
a
persoal
e
particip
a  en
foros  e
blogs
nos que
transmit
e
informa
ción  e
ideas
sobre
temas
abstract
os  e
concret
os,
compro
ba
informa
ción  e
pregunt
a  sobre
problem
as  e
explíca
os  con
razoabl
e
precisió
n,  e

erros  aceptables
correspondencia
persoal e participa en
foros e blogs.

CAA
CSC
CCEC
CD

E
IE

Exame de Writing
20%
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

describ
e,  de
maneira
detallad
a,
experie
ncias,
sentime
ntos,
reacció
ns,
feitos,
plans  e
unha
serie de
temas
concret
os
relacion
ados
cos
seus
interese
s  ou  a
súa
especial
idade.



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

PLEB4.8.
Escribe,
en
calquer
a
soporte,
cartas
formais
dirixidas
a
instituci
óns
públicas
ou
privada
s  e  a
empres
as,  nas
que  dá
e
solicita
informa
ción
relevant
e,  e
expresa
puntos
de  vista
pertinen
tes
sobre  a
situació
n
obxecto
da
corresp

Escribe  con  algúns
erros  aceptables,  en
calquera  soporte,
cartas  formais
dirixidas a institucións
públicas  ou  privadas
e  a  empresas,  nas
que  dá  e  solicita
información
relevante,  e  expresa
puntos  de  vista
pertinentes  sobre  a
situación  obxecto  de
correspondencia  en
diversos  ámbitos,
respectando  as
convencións  formais
e de cortesía propias
deste tipo de textos.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

E
TI
E
IE

Redacións
Exame de Writing

10%
20%

169



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

ondenci
a,  no
ámbito
público,
educati
vo  ou
laboral,
respect
ando as
conven
cións
formais
e  de
cortesía
propias
deste
tipo  de
textos.

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións

a
b
c
f
p

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

trazos  fonéticos  que
distinguen  fonemas  (trazos
distintivos como sonoridade,
nasalidade  e  apertura  de
vogais).

Recoñecemento  e  produción
de  unidades  maiores  do
nivel  fónico  (secuencia
acentual das palabras).

Recoñecemento  e  uso
comprensible dos elementos
prosódicos  (acento,  ritmo  e
entoación das oracións).

Recoñecemento de palabras e
frases  de  uso  coloquial
común  emitidas  con
procedementos  básicos  de
redución fonética.

B5.2.  Patróns  gráficos  e
convencións  ortográficas  da
palabra,  da  oración  e  do
enunciado (punto, coma, punto
e  coma,  comiñas,  paréntese,
signos de interrogación, signos
de  exclamación,  puntos
suspensivos e guión).

B5.3.  Coñecementos
morfosintácticos e discursivos:
Recoñecemento  e  uso  de

B5.1. Discriminar e producir con certa
fluidez patróns sonoros, acentuais,
rítmicos  e  de  entoación  de  uso
común  e  máis  específicos,
recoñecendo  e  dándolles  os
significados  e  as  intencións
comunicativas desexados.

B5.2.  Utilizar  eficazmente  os
compoñentes  fonéticos,  léxicos,
estruturais e funcionais básicos da
lingua  estranxeira,  en  contextos
reais  ou  simulados  de
comunicación.

B5.3.  Reproducir  os  patróns
ortográficos,  de  puntuación  e  de
formato de uso común, e algúns de
carácter  máis  específico  (por
exemplo,  indicacións  para acoutar
información,  como  parénteses  ou
guións), con corrección na maioría
das  ocasións;  saber  manexar
procesadores  de  textos  para
resolver  dúbidas  ortográficas  nos
textos  producidos  en  formato
electrónico,  e  utilizar  con  eficacia
as  convencións  de  escritura  que
rexen  na  comunicación  por
internet.

B5.4.  Coñecer  e  aplicar  os  trazos
socioculturais  e  sociolingüísticos
salientables  das  comunidades  en
que se utiliza a lingua meta,  e as
súas  diferenzas  con  respecto  ás

PLEB5.1.
Desenv
ólvese
na
maioría
das
activida
des  de
aula
facendo
un  uso
espontá
neo  da
lingua
estranx
eira;
reflexio
na
sobre  o
propio
proceso
de
adquisic
ión  da
lingua e
transfire
á lingua
estranx
eira
coñece
mentos
e
estratex
ias  de

Desenvólvese  na
maioría  das
actividades  de  aula
facendo  un  uso
espontáneo,  con
algunhas dificultades,
da lingua estranxeira;
reflexiona  sobre  a
súa  aprendizaxe  e
sobre as linguas que
coñece.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

C
E

Actividades na aula 10%
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

elementos  morfosintácticos
que  permiten  recoñecer,
formular  e  organizar
distintos tipos de texto.

Recoñecemento  e  uso  de
elementos,  categorías,
clases, estruturas, procesos
e  relacións  gramaticais
habituais  en  distintos  tipos
de discurso.

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:

 Consciencia  das

habilidades
metalingüísticas
adquiridas  durante  os
aprendizaxes  lingüístcos,
e  transferencia  destes
coñecementos  e
estratexias  dunha  lingua
á  outra  para  avanzar  no
seu dominio.

Competencia  comunicativa  in
B5.5.  Funcións
comunicativas:

Xestión de relacións sociais no
ámbito  persoal,  público,
educativo e profesional.

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

B5.5. Amosar interese por establecer
relacións entre a cultura propia e a
cultura da lingua meta para cumprir
o papel de intermediación cultural,
e abordar con eficacia a resolución
de  malentendidos  interculturais,
esforzándose  por  superar
comparacións  ou  xuízos
estereotipados.

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

comuni
cación
adquirid
as
noutras
linguas.

PLEB5.2.
Utiliza
as
normas
ortográfi
cas  sen
erros
moi
significa
tivos  e
para
estrutur
ar  o
texto,
ordenar
as
ideas  e
xerarqui
zalas
en
principa
is  e
secund
arias,  e
utiliza  o
correcto
r
informát
ico para
detectar

Utiliza  as  normas
ortográficas  con
algúns  erros
aceptables;  estrutura
o  texto,  ordena  as
ideas e as xerarquiza
en  principais  e
secundarias,  e utiliza
o  corrector
informático  para
detectar  e  corrixir
erros  tipográficos  e
ortográficos.

CCL
CAA
CSC
CCEC

C
E
TI

Exercicios de casa e de aula 10%



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

Descrición  e  apreciación  de
calidades  físicas  e
abstractas  de  persoas,
obxectos,  lugares,
actividades,  procedementos
e procesos.

Narración  de  acontecementos
pasados  puntuais  e
habituais,  descrición  de
estados  e  situa-  cións
presentes,  e  expresión  de
predicións  e  de  sucesos
futuros a curto, a medio e a
lareira- go prazo.

Intercambio de información, in-
dicacións, opinións, crenzas
e puntos de vista, consellos,
ad- vertencias e avisos.

Expresión  da  curiosidade,  o
coñecemento,  a  certeza,  a
con-  firmación,  a  dúbida,  a
conxectura,  o  escepticismo
e a increduli- dade.

Expresión  da  vontade,  a  in-
tención,  a  decisión,  a
promesa,  a  orde,  a
autorización e a prohibición.

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

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.

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.

e
corrixir
erros
tipográfi
cos  e
ortográfi
cos.

PLEB5.3.
Utiliza a
lingua
estranx
eira
como
instrum
ento  de
acceso
á
informa
ción
procede
nte  de
diversa
s fontes
(bibliote
ca,
internet,
etc.)  e
como
ferrame
nta  de
aprendi
zaxe de
contido
s
diverso

Utiliza  case  sempre  a
lingua  estranxeira
como instrumento de
acceso á información
procedente  de
diversas  fontes  e
como  ferramenta  de
aprendizaxe  de
contidos  diversos,  e
durante  as
actividades  de  aula,
como  medio  de
comunicación  e
entendemento  entre
persoas  evitando
calquera  tipo  de
discriminación  e  de
estereotipos
lingüísticos  e
culturais.

CCL
CAA
CSC
CCEC

C
E
TI

Actividades na aula 10%

173



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

como persoa plurilingüe.
B5.5. Funcións comunicativas:
Xestión  de  relacións  sociais  no

ámbito  persoal,  público,
educativo e profesional.

Descrición  e  apreciación  de
calidades  físicas  e  abstractas
de persoas, obxectos, lugares,
actividades,  procedementos  e
procesos.

Narración  de  acontecementos
pasados  puntuais  e  habituais,
descrición  de  estados  e
situacións  presentes,  e
expresión  de  predicións  e  de
sucesos  futuros  a  curto,  a
medio e a corto prazo.

Intercambio  de  información,  in-
dicacións,  opinións,  crenzas e
puntos de vista, consellos, ad-
vertencias e avisos.

Expresión  da  curiosidade,  o
coñecemento,  a  certeza,  a
con-  firmación,  a  dúbida,  a
conxectura, o escepticismo e a
incredulidade.

Expresión  da  vontade,  a
intención,  a  decisión,  a
promesa,  a  orde,  a
autorización e a prohibición,  a
exención e a  obxeción.

B5.6. Léxico:
Recoñecemento  e  uso  do

léxico  común  e  máis
especializado  relacionado

s,  e,
durante
as
activida
des  de
aula, en
situació
ns  de
comuni
cación
reais ou
simulad
as,
como
medio
de
comuni
cación
e
entende
mento
entre
persoas
de
procede
ncias,
linguas
e
culturas
distintas
,
evitand
o
calquer
a  tipo
de
discrimi



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

con  contidos  educativos
correspondentes  e  de
interese  nos  ámbitos
persoal, público, educativo e
ocupacional,  relativo  á
descrición  de  persoas  e
obxectos,  o  tempo  e  o
espazo,  estados, eventos e
acontecementos,
actividades,  procedementos
e  procesos;  relacións
persoais, sociais, educativas
e profesionais;  educación e
estudo;  traballo  e
emprendemento;  bens  e
servizos;  lingua  e
comunicación  intercultural;
ciencia e tecnoloxía; historia
e cultura. 

Recoñecemento  e  uso  de
expresións  fixas  frecuentes
(locucións  idiomáticas,
esquemas  fraseolóxicos
como  "Está  libre  esta
cadeira?"  ou  "Podo...?",
colocacións,  frases  feitas  e
léxico  propio  de  temas
relativos  a  feitos  de
actualidade.

Recoñecemento  e  uso  de
antónimos e sinónimos, e de
procedementos  de
formación  de  palabras
mediante  recursos  de
derivación  e  de

nación
e  de
estereot
ipos
lingüísti
cos  e
culturai
s.

PLEB5.4.
Explica
valores
e
comport
amento
s
propios
dunha
cultura
a
membro
s  de
outra
diferent
e,
conscie
nte  da
importa
ncia
desta
activida
de  de
mediaci
ón
intercult
ural.

Explica  con  algunhas
dificultades  valores e
comportamentos
propios dunha cultura
a  membros  de  outra
diferente,  consciente
da importancia  desta
actividade  de
mediación
intercultural.

CCL
CAA
CSC
CCEC

E
E
P
IE

Actividades na aula 10%
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Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

composición,  e
recoñecemento  de  "falsos
amigos".

B5.7.  Estructuras  sintáctico-
discursivas  propias  de  cada
idio- ma.

PLEB5.5.
Coñece
algúns
aspecto
s
significa
tivos
históric
os
xeográfi
cos  e
de
produci
ón
cultural
dos
países
onde se
fala  a
lingua
estranx
eira,
obtendo
a
informa
ción por
diferent
es
medios,
entre
eles  a
bibliotec
a,
internet
e outras
tecnolo
xías  da

Coñece  algúns
aspectos
significativos
históricos xeográficos
e  de  produción
cultural  dos  países
onde se fala a lingua
estranxeira,  obtendo
a  información  por
diferentes  medios,
entre  elese  a
biblioteca,  internet  e
outras tics.

CCL
CSC
CCEC

C
TI

Actividades na casa e na aula 10%



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

informa
ción  e
da
comuni
cación.

PLEB5.6.
Produc
e textos
orais  e
escritos
en
diferent
es
soporte
s
suficient
emente
cohesiv
os,
coheren
tes  e
adecua
dos  ao
propósit
o
comuni
cativo.

Produce  textos  orais  e
escritos  con  algúns
problemas  en
diferentes  soportes
suficientemente
cohesivos,
coherentes  e
adecuados  ao
propósito
comunicativo.

CCL
CSC
CCEC
CD

E
TI

Actividades na casa e na aula
Exame de Writing

10%

20%

PLEB5.7.
Exprésa
se
oralmen
te e por
escrito,
en

Exprésase  oralmente  e
por  escrito  con
algúns  erros
aceptables,  en
diferentes  soportes,
con  certa  densidade
léxica,  evitando  a

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

C
E
TI

Exercicios de casa e de aula
Exame de Speaking
Exame de Writing

10%

5%

20%
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Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

diferent
es
soporte
s,  con
certa
densida
de
léxica,
evitand
o
repetici
óns
inneces
arias  co
uso  de
sinónim
os  e
palabra
s  de
significa
do
próximo
,  e
recoñec
e  un
léxico
máis
especial
izado
se
conta
con
apoio
visual
ou
context
ual.

repetitivo,  usando
sinónimos  e
recoñecendo  un
léxico  máis
especializado  se
conta  con  apoio
visual ou contextual.



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

PLEB5.8.
Realiza
activida
des  de
mediaci
ón
lingüísti
ca
(reform
ula  o
sentido
dun
texto,
oral  ou
escrito
para
facelo
compre
nsible  a
persoas
interloc
utoras
que
descoñ
ecen  a
lingua
en  que
se
produce
,
escribe
o
resumo
dun
debate
oral  ou

Realiza  actividades  de
mediación  lingüística
dentro  das  súas
dificultades.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

E
C

Actividades de aula 10%
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Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

un
artigo
lido
noutra
lingua,
fai unha
exposici
ón  oral
a  partir
de
notas,
cambia
de
modalid
ade
semiótic
a, como
do texto
ao
esquem
a, etc.).

PLEB5.9.
Particip
a  en
proxect
os
(elabora
ción  de
materiai
s
multime
dia,
folletos,
carteis,
recensi
ón  de

Amosa  interese  por
participar  en
proxectos  nos  que
que  utilizan  varias
linguas  e
relacionados  cos
elementos
transversais,  evita
estereotipos
lingüísticos  e
culturais,  e valora as
competencias  que
posúe  como  persoa
plurilingüe.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

C
E
TI
E
P
IE

Actividades de aula e de casa 10%



Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación (tanto para a
avaliación ordinaria como a

extraordinaria)

Estándare
s de

aprendiza
xe

Grao mínimo de
consecución dos
estándares de
aprendizaxe

Competencias clave Instrumentos de avaliación Criterios de
cualificación.

libros  e
película
s, obras
de
teatro,
etc.)
nos que
se
utilizan
varias
linguas
e
relacion
ados
cos
element
os
transver
sais,
evita
estereot
ipos
lingüísti
cos  ou
culturai
s,  e
valora
as
compet
encias
que
posúe
como
persoa
pluriling
üe.
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Contidos sintáctico-discursivos por idiomas:



Inglés

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (not only…but also; both…and); disxunción (or); oposición/concesión ((not…) but; …, though); causa (because (of); due to; as); finalidade (to+ infinitive; for); comparación (as/not so
Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands). 

Relacións temporais (the moment (she left); while).
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); a entidade (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).
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.

Área/Materia e Curso

Nº Avaliación
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Obxectivos Contidos
Criterios 
avaliación

Estándares 
aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución de
cada estándar

Competencias 
clave

Elementos transversais
Instrument
os 
avaliación

Criterios cualificación

Indicar os 
obxectivos da etapa
fixados no Decreto 
correspondente 
polo que se 
establece o 
currículo, de xeito 
codificado (a., b., c.,
…)

Desenvolver os contidos 
establecidos no Decreto 
correspondente, 
secuenciándoos

Os recollidos no 
Decreto 
correspondente 
relacionados cos 
contidos 
desenvoltos, 
indicalos de xeito
codificado (B1.1, 
B1.2.,…)

Os relacionados 
cos criterios de 
avaliación e de 
xeito codificado 
(LCLB1.1.1., 
LCLB1.1.2., …)

Establecer o grao 
mínimo de 
consecución de 
cada un dos 
estándares de 
aprendizaxe para 
acadar unha 
cualificación 
positiva

As asociadas 
aos estándares
de aprendizaxe
do apartado 
anterior e de 
xeito 
codificado 
(CCL, 
CMCCT,...)

Reflectir os elementos 
transversais de xeito 
codificado (CL, EOE, CA, 
TIC, …)

Reflectir os
instrument
os de 
avaliación 
que se 
empregará
n para 
comprobar
se se 
acadaron 
os 
obxectivos,
estándares
de 
aprendizax
e e 
competenc
ias clave.

Ponderación de cada 
instrumento de avaliación 
no proceso de avaliación.



Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a 
desenvolver polo profesorado, para acadar os 
estándares de aprendizaxe, así como a adquisición das 
competencias clave.

A metodoloxía didáctica na etapa da ESO será especialmente activa e participativa, favorecendo o traballo 
individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias clave 
correspondentes.

A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito se
garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e unha atención personalizada en función das 
necesidades de cada persoa. Os mecanismos de reforzo, que se poñerán en práctica tan pronto como se 
detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares.

A metodoloxía didáctica na etapa de BACHARELATO, do mesmo xeito, terá en conta os diferentes ritmos de 
aprendizaxe do alumnado e as súas características individuais e/ou estilos de aprendizaxe, a fin de conseguir 
que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas capacidades. Así mesmo, estas 
metodoloxías favorecerán a capacidade do alumnado para aprender de por si, para traballar en equipo e 
promover o traballo en equipo, e para aplicar métodos de investigación apropiados. 

Favorecerase o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e 
hábitos de investigación en distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así
como a transferencia e a aplicación do aprendido.

As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta que se empregarán para a aprendizaxe
da materia tanto polo seu carácter imprescindible na educación superior como pola súa utilidade e relevancia 
para a vida cotiá e a inserción laboral.

Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, se deseñarán 
actividades de aprendizaxe integradas que permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe 
de máis dunha competencia ao mesmo tempo.

Materiais e Recursos Didácticos

Libros de texto:

 1º ESO : Real English 1. Ed. Burlington. (Student’s Book e Workbook)

 2º ESO : Real English 2 . Ed. Burlington.(Student’s Book e Workbook)
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 3º ESO: Real English 3 ESO. Ed. Burlington.(Student’s Book e Workbook)

 4ºESO: Real English 4 ESO. Ed. Burlington.(Student’s Book e Workbook)

 1º Bacharelato: Contrast 1. Ed. Burlington. (Sólo Student’s Book)

 2º Bacharelato: Contrast 2. Ed. Burlington. (Sólo Student’s Book)

 ESA, Módulos I-IV: Sen libro de texto

 FP Básica: Sen libro de texto 

 CMadmvX: Inglés Vaughan Systems. Ed. MacGraw Hill

Tamén traballaremos na web dos libros de referencia: www.burlingtonbooks.es/, onde os alumnos/as atoparán 
actividades adicionais para reforzar a súa aprendizaxe, con exercicios de gramática, xogos de vocabulario, 
listenings sobre temas socioculturais, un cuestionario para cada unidade, as cancións do Student’s Book e os 
ditados do Workbook. Todo iso proporciónalles aos alumnos/as moitas máis oportunidades de practicaren o 
Inglés na casa. 

Como material complementario cada profesora poderá utilizar outros libros de texto, revistas, periódicos, DVDs e 
CDs ademaís dos presentados polo método escollido e que considere oportunos, así como material axeitado que
poidamos atopar na rede.

Por outra banda, podemos contar con estes outros recursos:

• Pizarra dixital nunha aula común ou ben o acceso a internet na propia aula para acceder a documentos vía 
internet, grazas aos proxectores instalados nas aulas de bacharelato.

• Busca de información utilizando as novas tecnoloxías: dicionarios dixitais, páxinas Web, periódicos dixitais, 
blogs, foros,…

• Elaboración de traballos que recollen de forma organizada a información atopada nos distintos medios. Para iso
deben aproveitar as vantaxes que ofrecen os procesadores de texto xa que teñen que ser entregados en soporte
dixital ou enviados a través do correo electrónico.

• CDs e CD-ROM s.

Procedementos de Avaliación Inicial na ESO



Avaliación inicial para 1º de ESO 

A avaliación individual permite constatar os coñecementos de Inglés que teñen os alumnos/as. Faise un test de 
diagnóstico ao comezo do curso e utilízanse as follas de autoavaliación para seguir o progreso de cada quen na 
lingua, o modo en que aprendeu, a súa experiencia anterior, etc. 

Pódense recoller as follas de autoavaliación English and Me (no  Workbook) e tamén se lles pode pedir aos 
alumnos que comparen as súas respostas en pequenos grupos, para posteriormente preguntar por elas a man 
alzada. Deste xeito poderemos ter unha visión xeral da clase. 

Avaliación inicial para 2º de ESO 

Os anteriormente descritos para 1º ESO

Avaliación inicial para 3º de ESO 

Os anteriormente descritos para 1º e 2º ESO

Avaliación inicial para 4º de ESO 

O anteriormente descrito para 1º, 2º e 3º ESO

Procedementos para acreditar os coñecementos previos
de Inglés no Bacharelato
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Procedementos para acreditar os coñecementos previos de Inglés de 1º de Bacharelato

O profesorado terá en conta a diversidade existente nas aulas en canto ao nivel de coñecementos e ao grao de 
facilidade para a aprendizaxe que teñen os alumnos/as. O profesorado poderá facer unha proba inicial ou 
directamente facer un repaso xeral empezando polo tema de introducción “Getting Started”, que contén un 
repaso dos contidos de cursos anteriores. 

Procedementos para acreditar os coñecementos previos de Inglés de 2º de Bacharelato

Polo anteriormente exposto, o profesorado tamén poderá facer unha proba inicial ou directamente facer un 
repaso xeral empezando polo tema de introducción “Getting Started”, que contén un repaso dos contidos de 
cursos anteriores. 

Procedemento de Avaliación Contínua na ESO

Procedemento de Avaliación Contínua en 1º de ESO:

Ademais da observación e valoración directa do traballo diario individual na clase, o método que se empregará 
será o de “avaliación contínua”, no que se realizarán probas de forma periódica ao longo do período lectivo; 
estas probas faránse para que se poida valorar todo o proceso de aprendizaxe do alumnado e melloralo, a 
medida que transcurra o curso. 

O obxectivo será o de  perfeccionar o propio proceso de formación, e que a avaliación sexa formativa.

Os referentes para a avaliación do alumnado serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe que 
figuran nas táboas dentro do apartado “Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de 
contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, 
competencias clave, elementos transversais, instrumentos de avaliación e criterios de cualificación”.

A distribución de probas e porcentaxes é a seguinte: 

 40% da nota da avaliación obterase mediante a suma dos seguintes apartados:

a) Control de asistencia, observación do traballo diario na casa e na aula, comportamento, producións
orais e escritas, redacións, traballos ou controis de lecturas complementarias, etc. (20%)
b) Probas realizadas sobre as unidades didácticas. (10%)
c) Probas de comprensión auditiva, Listening,(5%) e de produción oral, Speaking, (5%) 



 60%  restante  corresponderá  ao  exame  final  de  cada  avaliación,  que  avaliará  as  habilidades  de
producción escrita, Writing, e de comprensión lectora, Reading, xunto co grado de adquisición do léxico e
das estructuras gramaticais e sintácticas obxecto de estudo. 

Por outra banda,  se o alumnado non chega á nota mínima de 3 nas partes de Gramática ou Vocabulario, non se 
fará media coas outras partes. Excepcionalmente, sí se poderá facer media no caso do alumnado que se 
houbera esforzado e traballado pero que,  a pesar de todo, non houbese logrado chegar a esa nota debido a  
circunstancias tamén excepcionais. 

Para considerar a materia aprobada, o alumnado deberá obter unha nota global final de 5 , como mínimo, e 
calqueira nota inferior suporá que a asignatura non estará superada, polo que terá que facer as probas 
extraordinarias establecidas na programación ou lles quedará pendente para o curso seguinte.

Procedemento de Avaliación Contínua en 2º de ESO:

Ademais da observación e valoración directa do traballo diario individual na clase, o método que se empregará 
será o de “avaliación contínua”, no que se realizarán probas de forma periódica ao longo do período lectivo; 
estas probas faránse para que se poida valorar todo o proceso de aprendizaxe do alumnado e melloralo, a 
medida que transcurra o curso. 

O obxectivo será o de  perfeccionar o propio proceso de formación, e que a avaliación sexa formativa.

Os referentes para a avaliación do alumnado serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe que 
figuran nas táboas dentro do apartado “Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de 
contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, 
competencias clave, elementos transversais, instrumentos de avaliación e criterios de cualificación”.

A distribución de probas e porcentaxes é a seguinte: 

 40% da nota da avaliación obterase mediante a suma dos seguintes apartados:

a) Control de asistencia, observación do traballo diario na casa e na aula, comportamento, producións
orais e escritas, redacións, traballos ou controis de lecturas complementarias, etc. (20%)
b) Probas realizadas sobre as unidades didácticas. (10%)
c) Probas de comprensión auditiva, Listening,(5%) e de produción oral, Speaking, (5%) 

 60%  restante  corresponderá  ao  exame  final  de  cada  avaliación,  que  avaliará  as  habilidades  de
producción escrita, Writing, e de comprensión lectora, Reading, xunto co grado de adquisición do léxico e
das estructuras gramaticais e sintácticas obxecto de estudo. 

Así mesmo,  se o alumnado non chega á nota mínima de 3 nas partes de Gramática ou Vocabulario, non se fará 
media coas outras partes. Excepcionalmente, sí se poderá facer media no caso do alumnado que se houbera 
esforzado e traballado pero que,  a pesar de todo, non houbese logrado chegar a esa nota debido a  
circunstancias tamén excepcionais. 
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Para considerar a materia aprobada, o alumnado deberá obter unha nota global final de 5 , como mínimo, e 
calqueira nota inferior suporá que a asignatura non estará superada, polo que terá que facer as probas 
extraordinarias establecidas na programación ou lles quedará pendente para o curso seguinte.

Procedemento de Avaliación Contínua en 3º ESO: 

 20% da nota da avaliación obterase mediante a suma dos seguintes apartados:

a) Control de asistencia, observación do traballo diario na casa e na aula, comportamento, producións
orais  e  escritas,  redacións,  traballos  ou  controis  de  lecturas  complementarias,  probas  de  verbos
irregulares ou das unidades didácticas etc. (10%)
b) Probas de comprensión auditiva, Listening,(5%) e de produción oral, Speaking, (5%) 

 80%  restante  corresponderá  ao  exame  final  de  cada  avaliación,  que  avaliará  as  habilidades  de
producción escrita, Writing, e de comprensión lectora, Reading, xunto co grado de adquisición do léxico
e das estructuras gramaticais e sintácticas obxecto de estudo. 

Así mesmo,  se o alumnado non chega á nota mínima de 3 nas partes de Gramática ou Vocabulario, non se fará 
media coas outras partes. Excepcionalmente, sí se poderá facer media no caso do alumnado que se houbera 
esforzado e traballado pero que,  a pesar de todo, non houbese logrado chegar a esa nota debido a  
circunstancias tamén excepcionais. 

Para considerar a materia aprobada, o alumnado deberá obter unha nota global final de 5 , como mínimo, e 
calqueira nota inferior suporá que a asignatura non estará superada, polo que terá que facer as probas 
extraordinarias establecidas na programación ou lles quedará pendente para o curso seguinte.

Procedemento de Avaliación Contínua en 4º ESO: 

 20% da nota da avaliación obterase mediante a suma dos seguintes apartados:

a) Control de asistencia, observación do traballo diario na casa e na aula, comportamento, producións
orais  e  escritas,  redacións,  traballos  ou  controis  de  lecturas  complementarias,  probas  de  verbos
irregulares ou das unidades didácticas etc. (10%)
b) Probas de comprensión auditiva, Listening,(5%) e de produción oral, Speaking, (5%) 

 80%  restante  corresponderá  ao  exame  final  de  cada  avaliación,  que  avaliará  as  habilidades  de
producción escrita, Writing, e de comprensión lectora, Reading, xunto co grado de adquisición do léxico
e das estructuras gramaticais e sintácticas obxecto de estudo. 

Cabe salientar que, se o alumnado non chega á nota mínima de 3 nas partes de Gramática ou Vocabulario, non 

se fará media coas outras partes. Excepcionalmente, sí se poderá facer media no caso do alumnado que se 
houbera esforzado e traballado pero que,  a pesar de todo, non houbese logrado chegar a esa nota debido a  
circunstancias tamén excepcionais. 

Para considerar a materia aprobada, o alumnado deberá obter unha nota global final de 5 , como mínimo, e 
calqueira nota inferior suporá que a asignatura non estará superada, polo que terá que facer as probas 
extraordinarias establecidas na programación ou lles quedará pendente para o curso seguinte.



Procedemento de Avaliación Contínua no Bacharelato

Procedemento de Avaliación Contínua en 1º de Bacharelato: 

Ademais da observación e valoración directa do traballo diario individual na clase, o método que se empregará 
será o de “avaliación contínua”, no que se realizarán probas de forma periódica ao longo do período lectivo; 
estas probas faránse para que se poida valorar todo o proceso de aprendizaxe do alumnado e melloralo, a 
medida que transcurra o curso. 

O obxectivo será o de  perfeccionar o propio proceso de formación, e que a avaliación sexa formativa.

Os referentes para a avaliación do alumnado serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe que 
figuran nas táboas dentro do apartado “Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de 
contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, 
competencias clave, elementos transversais, instrumentos de avaliación e criterios de cualificación”.

Por outra banda, e sen perxuizo do anterior, na etapa de bacharelato teráse en conta o seguinte criterio:

“Os alumnos non poderán deixar en branco ningunha das probas principais das que nos servimos para avaliar a
súa adquisición dos contidos e as respectivas competencias e o seu progreso nas destrezas comunicativas.
Todos aqueles alumnos que deixen en branco unha calquera das probas principias de Vocabulario, Gramática,
Listening,  Speaking,  Reading ou Writing,  é dicir,  que non fagan ningún exercicio,  ou contesten mal  na súa
totalidade, non poderán en ningún caso acadar unha nota superior a 4 na avaliación”.

A distribución de probas e porcentaxes é a seguinte: 

 90 % : Un exame por trimestre e avaliación, que constará de dúas partes:

a) Vocabulario, Gramática e Speaking : 45%. (Grammar, Vocabulary, 9 puntos, Speaking, 1 punto)

 b) Proba tipo ABAU e Listening: 45 %. (Listening, 1.5 puntos e proba tipo ABAU, 8.5 Reading, Writing)

Estas dúas probas farán media aritmética sempre e cando o alumno acade un mínimo de 4 en cada
unha delas. Doutro xeito a avaliación estará automáticamente suspensa.
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 10 %: O traballo diario na clase e na casa, o interese demostrado na aula a través de intervencións
pertinentes, produccións escritas e orais de calidade, redacións que se podan solicitar ao alumnado e, por
último, os progresos, a madurez e solvencia demostrados ao longo do trimestre. 

Para considerar a materia aprobada, o alumnado deberá obter unha nota global final de 5 , como mínimo, e 
calqueira nota inferior suporá que a asignatura non estará superada, polo que terá que facer as probas 
extraordinarias establecidas na programación ou lles quedará pendente para o curso seguinte.

Se terán en conta as seguintes consideracións, así mesmo: 

 A nota final, de non ser un número enteiro, poderá ser redondeado á alza ou á baixa dependendo do
comportamento e a participación do alumno ao longo do curso.

 Os alumnos terán que acadar unha nota mínima de 4 no exame de avaliación para lles facer a media
coas notas restantes.

 Os alumnos non poderán deixar en branco ningunha das probas principais das que nos servimos para
avaliar a súa adquisición dos contidos e o seu progreso nas destrezas comunicativas. Todos aqueles
alumnos que alomenos nunha das probas de Vocabulario, Gramática, Listening, Speaking, Reading e
Writing non fagan ningún exercicio, ou contesten mal na súa totalidade, non poderán acadar unha nota
superior a 4. 

 A proba extraordinaria de setembro constará de catro partes: Reading,Vocabulary, Grammar e Writing,
puntuando os exercicios: 25 % cada unha.

 O alumno debe demostrar a súa comprensión lectora respondendo de forma axeitada e co seu propio
vocabulario.

 A redacción debe estar adecuada ao tema proposto e utilizar as estruturas e léxico do seu nivel.

 Os alumnos que non sexan quen de superar os contidos mínimos na convocatoria extraordinaria terán
dereito a presentarse á unha proba da materia pendente en maio. A proba deberá constar das mesmas
partes e puntuación que a proba de setembro e o alumnado debe superar os contidos mínimos esixibles.

 O profesor poderá realizar ou non, segundo o seu criterio, unha proba de recuperación antes do verán.

Procedemento de Avaliación Contínua en 2º de Bacharelato: 

Ademais dos puntos especificados anteriormente, se procederá a cuantificar os resultados das probas levadas a
cabo da mesma maneira que en 1º de bacharelato, é decir: 

 90 % : Un exame por trimestre e avaliación, que constará de dúas partes:

a) Vocabulario, Gramática e Speaking : 45%. (Grammar, Vocabulary, 9 puntos, Speaking, 1 punto)

 b) Proba tipo ABAU e Listening: 45 %. (Listening, 1.5 puntos e proba tipo ABAU, 8.5 Reading, Writing)

Estas dúas probas farán media aritmética sempre e cando o alumno acade un mínimo de 4 en cada
unha delas. Doutro xeito a avaliación estará automáticamente suspensa.



 10 %: O traballo diario na clase e na casa, o interese demostrado na aula a través de intervencións
pertinentes, produccións escritas e orais de calidade, redacións que se podan solicitar ao alumnado e, por
último, os progresos, a madurez e solvencia demostrados ao longo do trimestre. 

Para considerar a materia aprobada, o alumnado deberá obter unha nota global final de 5 , como mínimo, e 
calqueira nota inferior suporá que a asignatura non estará superada, polo que terá que facer as probas 
extraordinarias establecidas na programación ou lles quedará pendente para o curso seguinte.

Se terán en conta as seguintes consideracións, así mesmo: 

 A nota final, de non ser un número enteiro, poderá ser redondeado á alza ou á baixa dependendo do
comportamento e a participación do alumno ao longo do curso.

 Os alumnos terán que acadar unha nota mínima de 4 no exame de avaliación para lles facer a media
coas notas restantes.

 Os alumnos non poderán deixar en branco ningunha das probas principais das que nos servimos para
avaliar a súa adquisición dos contidos e o seu progreso nas destrezas comunicativas. Todos aqueles
alumnos que alomenos nunha das probas de Vocabulario, Gramática, Listening, Speaking, Reading e
Writing non fagan ningún exercicio, ou contesten mal na súa totalidade, non poderán acadar unha nota
superior a 4. 

 A proba extraordinaria de setembro constará de catro partes: Reading,Vocabulary, Grammar e Writing,
puntuando os exercicios: 25 % cada unha.

 O alumno debe demostrar a súa comprensión lectora respondendo de forma axeitada e co seu propio
vocabulario.

 A redacción debe estar adecuada ao tema proposto e utilizar as estruturas e léxico do seu nivel.

 Os alumnos que non sexan quen de superar os contidos mínimos na convocatoria extraordinaria terán
dereito a presentarse á unha proba da materia pendente en maio. A proba deberá constar das mesmas
partes e puntuación que a proba de setembro e o alumnado debe superar os contidos mínimos esixibles.

 O profesor poderá realizar ou non, segundo o seu criterio, unha proba de recuperación antes do verán.

Procedemento de Avaliación Extraordinaria na ESO

 Co fin de facilitarlle ao alumnado a recuperación das materias con avaliación negativa, organizaranse
probas extraordinarias en cada un dos cursos. Tanto a avaliación extraordinaria de setembro como a de
maio teñen como finalidade a demostración de que se aprenderon os contidos mínimos do curso. 

 Tanto a proba extraordinaria de setembro como a de maio constarán de catro partes: Grammar (40%),
Vocabulary (30%), Reading (20%), Writing (10%).
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 Para considerar  a  materia  aprobada,  o  alumnado deberá  obter  unha  nota  global  final  de  5  ,  como
mínimo, e calqueira nota inferior suporá que a asignatura non estará superada, poloque lles quedará
pendente para o curso seguinte.

Procedemento de Avaliación Extraordinaria no 
Bacharelato

 Co fin de facilitarlle ao alumnado a recuperación das materias con avaliación negativa, organizaranse
probas  extraordinarias  en  cada  un  dos  cursos.  A  avaliación  extraordinaria  de  setembro  ten  como
finalidade a demostración de que se aprenderon os contidos mínimos do curso. O alumno poderá repetir
o mesmo curso unha soa vez e dúas veces como máximo dentro da etapa.

 A proba extraordinaria de setembro constará de catro partes: Reading,Vocabulary, Grammar e Writing,
puntuando os exercicios: 25 % cada unha.

Para considerar a materia aprobada, o alumnado deberá obter unha nota global final de 5 , como mínimo, e 
calqueira nota inferior suporá que a asignatura non estará superada, polo que terá que facer as probas 
extraordinarias establecidas na programación ou lles quedará pendente para o curso seguinte.

Procedemento para o seguimento e avaliación das 
materias pendentes na ESO

Actividades de seguemento das masterias pendentes na ESO.

A principios de curso, o profesor de cada grupo será o encargado de informar ao alumnado co Inglés pendente
do procedemento a seguir para superar a materia e o proceso de seguemento da mesma. 

Será  o  xefe  ou  a  xefa  de  departamento  quen  se  encargue  de  elaborar  e  deixar  material  fotocopiado  na
Conserxería para que o alumnado o recolla, o faga e o entregue o día do exame de maio. 

É labor do profesor ou profesora que lle da clase levar un seguemento do traballo coa materia pendente para
aclarar dúbidas ou reforzar a alumnado que o necesite. 

Este  material   non  fará  media  coa  nota  do  exame de  maio  pero  deberáse  entregar  o  día  da  proba  pois,
dependendo do grado de traballo realizado nel, poderá servir como redondeo da nota final. 
Aqueles alumnos que consigan aprobar a materia de Inglés do curso no que están matriculados na 3ª Avaliación
e  teñan  entregados  os  exercicios  destinados  a  preparar  o  exame  de  pendentes,  terán  automáticamente
aprobado o inglés do curso ou cursos anteriores. 

 Os contidos do exame de pendentes de maio serán os os mínimos exixibles do curso anterior e seguirán os
mesmos criterios de calificación contemplados para o curso correspondente á materia pendente. No caso de non
superar a materia durante o curso, este alumnado terá que realizar a proba extraordinaria de setembro.



Procedemento para o seguimento e avaliación das 
materias pendentes no Bacharelato

Actividades de seguemento das materias pendentes no bacharelato.

A principios de curso, o profesor de cada grupo será o encargado de informar ao alumnado co Inglés pendente
do procedemento a seguir para superar a materia e o proceso de seguemento da mesma. 

Será  o  xefe  ou  a  xefa  de  departamento  quen  se  encargue  de  elaborar  e  deixar  material  fotocopiado  na
Conserxería para que o alumnado o recolla, o faga e o entregue o día do exame de maio. 

É labor do profesor ou profesora que lle da clase levar un seguemento do traballo coa materia pendente para
aclarar dúbidas ou reforzar a alumnado que o necesite. 

Este  material   non  fará  media  coa  nota  do  exame de  maio  pero  deberáse  entregar  o  día  da  proba  pois,
dependendo do grado de traballo realizado nel, poderá servir como redondeo da nota final. 

Aqueles alumnos que consigan aprobar a materia de Inglés do curso no que están matriculados na 3ª Avaliación
e  teñan  entregados  os  exercicios  destinados  a  preparar  o  exame  de  pendentes,  terán  automáticamente
aprobado o inglés do curso ou cursos anteriores. 

 Os contidos do exame de pendentes de maio serán os os mínimos exixibles do curso anterior e seguirán os
mesmos criterios de calificación contemplados para o curso correspondente á materia pendente. No caso de non
superar a materia durante o curso, este alumnado terá que realizar a proba extraordinaria de setembro.

Medidas de Atención á Diversidade

A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito se
garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e unha atención personalizada en función das 
necesidades de cada persoa. 

Os mecanismos de reforzo, que se poñerán en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe,
poderán ser tanto organizativos como curriculares. 

Poderáse facer a través do uso do propio material didáctico, que ofrece aos alumnos exercicios de diversos
niveis,  exercicios graduados para practicar  máis intensamente a  gramática e o  vocabulario,  ou a través de
material fotocopiado axeitado ao nivel de coñecementos do propio alumno.
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Actividades Complementarias e Extraescolares

Actividade Complementaria: Charla en Inglés organizada pola editorial Burlington. O alumnado ao que vai dirixida
será, principalmente, aos grupos que pertencen ás Seccións Bilíngües, ainda que se poderá incorporar outros 
grupos, sempre e cando as condicións sexan oportunas para tal fin. 

Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e 
a práctica docente

Ao  remate de cada trimestre, como mínimo, dentro do documento de “Análise de Resultados”, incorporaráse un 
apartado de “Propostas de Mellora” onde se analizarán  os procesos de ensino-aprendizaxe tendo en conta, 
principalmente,  os seguintes aspcetos: 

 Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe.

 Materiais e recursos didácticos e das TIC  empregados.

  Metodoloxía, Secuenciación e temporalización de contidos. 

 Medidas de  Atención á Diversidade levadas a cabo e o seu resultado.

 Participación das familias no proceso de ensino-aprendizaxe. 

Indicadores de logro para avaliar a programación 
didáctica

Unha vez finalizada a avaliación dos logros de ensino-aprendizaxe, o profesorado realizará, se fora preciso, as 
modificacións ou rectificacións oportunas na programación didáctica  de cara ao seguinte curso, co fin de 
mellorar os aspectos necesarios tendo en conta os resultados obtidos.  

Algúns indicadores para a avaliación da nosa programación didáctica serán:

 O desenvolvemento da Programación didáctica no seu conxunto.

 O grado de adecuación dos contidos aos obxectivos que se pretenden acadar.



 O axuste entre a secuencialización dos contidos.

 O axeitado da metodología empregada.

 Os resultados obtidos.

 A suficiencia e o axeitado dos recursos materiais empregados e dos exercicios prácticos realizados.

 O axeitado da metodoloxía empregada.

 Os resultados obtidos.

 A suficiencia dos recursos materiais empregados e dos contidos traballados ao nivel do alumnado. 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA ESA

Introducción e contextualización 

A presente programación didáctica está realizada tendo en conta a variable sociocultural na que está inserida o
IES de Ponteceso. No entorno do centro combínanse actividades socioeconómicas diversas como o traballo
asalariado, a construción así como  o traballo no campo. Hai que salientar ademais  que o sector terciario,
baseado  na  hostalería,  ten  un  peso  importante  na  zona.  O  alumnado  procede  basicamente  dun  nivel
socioeconómico medio.

O alumnado procede de varios concellos circundantes : Malpica,Cabana e Laxe  e as súas idades comprenden
entre os 12 ata os 18 anos na súa meirande parte aínda que ao ofrecer Ensino Secundario para Adultos  e Ciclos
Formativos, a idade do alumnado pode ser superior. 

Normativa da ESA
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Decreto 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de
persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.
Lei 9/1992, do 24 de xullo, de educación e promoción de adultos. DOG 6 agosto 1992.
Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se regula a educación básica para as persoas adultas e se establece o

seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG 23 de xullo de 2008.
Orde do 11 de xuño de 2010 pola que se autorizan as ensinanzas de educación para persoas adultas, nas

modalidades presencial e a distancia, en centros específicos de educación e promoción de adultos e institutos
de educación secundaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. DOG 21 de
xuño de 2010.
Ley Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa,  Ley 8/2013 do 9 de decembro (BOE del 10) (LOMCE).

Circular 5/2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se
ditan  Instrucións  sobre  a  organización  e  o  funcionamento  dos  centros  epa  e  dos  institutos  de  educación
secundaria que impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial
e a distancia no curso 2014/2015.

Circular 6/2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se
ditan instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos IES que impartan ensinanzas
básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 2014/2015.

Obxectivos da ESA

De acordo co establecido na LOE. Artículo 66, e  na Ley Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa,
Ley 8/2013 do 9 de decembro (BOE del 10) (LOMCE),  o ensino básico para persoas adultas terá os
seguintes obxectivos:

1. Facilitar que as persoas adultas:

a) adquiran unha formación básica, amplíen e renoven os seus coñecementos, habilidades e destrezas de 
modo permanente posibilitando o acceso aos distintos ensinos do sistema educativo.

b) melloren o seu cualificación profesional ou adquiran a preparación necesaria para o exercicio doutras 
profe-siones.

c) desenvolvan  as súas capacidades persoais de expresión, comunicación, relación interpersoal e de 
construción do coñecemento.

d) desenvolvan a súa capacidade de participación na vida social, cultural, política e económica para facer 
efectivo o seu dereito á cidadanía democrática; e) adquiran as competencias e os coñecementos 
correspondentes á educación básica e obteñan o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria. 

2. Desenvolver programas que corrixan os riscos de exclusión social, especialmente dos sectores máis deas-
favorecidos. 

3. Responder adecuadamente aos desafíos que supón o envellecemento progresivo da poboación, asegurando
ás persoas de maior idade a oportunidade de incrementar e actualizar as súas competencias.

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/news/2013/09/06/circular_6_bach_2014_15.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/news/2013/09/06/circular_5_eso_2014_15.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/10/21/orde_rede_centros.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/10/21/orde_educ_basica.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/10/21/lei.educ_.adultos.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/10/21/decreto_88_99.pdf


 4. Prever e resolver pacíficamente os conflitos persoais, familiares e sociais. Fomentar a igualdade efectiva de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, así como analizar, valorando críticamente, as desigualdades
entre eles.

5.  Adquirir, ampliar e renovar os coñecementos, habilidades e destrezas necesarias para a creación de 
empresas e para o desempeño de actividades e iniciativas empresariais.

Secuenciación dos contidos  do Módulo 1 de E.S.A.

Os contidos  preséntanse  agrupados en  bloques,  en  relación  a  tres  eixes  que  posúen características  e
necesidades específicas tales como: 

. As habilidades lingüísticas 

Bloque 1: Escoitar, falar e conversar 

Bloque 2: Ler e escribir 

. Os elementos constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e relacións 

Bloque 3: Coñecemento da lingua 

A dimensión social e cultural da lingua estranxeira 

Bloque 4: Aspectos socioculturais e conciencia intercultural 

Estes contidos serán impartidos no 1º cuadrimestre do curso escolar comprendido entre setembro e xaneiro.

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR 

 Audición e comprensión de mensaxes orais breves relacionadas coas actividades da aula: instrucións,
preguntas, comentarios, diálogos. 

 Obtención de información especifica en textos orais, auténticos ou adaptados, propios das situacións de
comunicación traballadas neste nivel. 

 Uso de estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non verbal e
dos coñecementos previos sobre a situación. 

 Participación en conversacións breves e sinxelas dentro da aula, e en simulacións adecuadas ao nivel
dos alumnos/as e relacionadas cos temas tratados neste nivel. 

 Emprego de respostas adecuadas ás informacións requiridas polo profesor e polos compañeiros nas
actividades da aula. 

 Desenvolvemento  de  estratexias  para  superar  as  interrupcións  na  comunicación,  facendo  uso  de
elementos  verbais  e  non  verbais  para  expresarse  oralmente  en  actividades de  parella  e  en  grupo:
demanda de repetición e aclaración entre outras. 
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BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR 

 Comprensión de instrucións básicas para a correcta resolución de actividades. 
 Comprensión xeral e identificación de informacións específicas en diferentes textos, tales como anuncios

para buscar unha escola de idiomas, un traballo ou unha casa, un correo electrónico, un diario e varios
textos sobre xente famosa, un gran almacén británico e sobre un deporte popular. 

 Identificación de aspectos interesantes sobre a cultura británica ou doutros países de fala inglesa nos
textos da sección Did You Know? ao final das páxinas de repaso. 

 Uso de  estratexias  básicas  de  comprensión  lectora:  identificación do tema dun  texto  con  axuda de
elementos  textuais  e  non  textuais,  uso  dos  coñecementos  previos,  inferencia  de  significados  polo
contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas que coñecen. 

 Recoñecemento dalgunhas das características e convencións da linguaxe escrita (anuncios e correos
electrónicos) e a súa diferenciación da linguaxe oral. 

 Desenvolvemento  da  expresión  escrita  de  forma  guiada,  por  exemplo,  contestando  preguntas,
completando frases, e facendo descricións. 

 Interese por coidar a presentación dos textos escritos en soporte papel e dixital. 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

Coñecementos lingüísticos: 

Elementos morfolóxicos 

 Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua. 

Léxico / Vocabulario 

-Información persoal.

-Obxectostos da clase.

-Accións común  na aula.

-Adxectivos máis comúns.

-Accións comúns da vida cotiá.

-Lugares comúns da cidade (park, street…).
- Oficios. 
- Lugares e elementos da casa.



- Meses, días, semanas, datas e horas.
- Verbos: turn left, go straight on, cross, over…

Estrutura e funcións da lingua 

- O alfabeto.
- Os pronomes personais.
- Os adxectivos posesivos
- Presente do verbo “to be”: afirmativo, negativo, interrogativo.
- Osnúmerosdo 1 ao 100.
- a/an; the.
- This/that/these/those.
- Formación do plural.
- Preguntar e expresar a idade e a orixe ou procedencia.

- Presente Simple, afirmativo e negativo.

- Colocación dos adxectivos

- Preposicións que indican tempo: At, in, from…

- Adverbios de frecuencia.

- O imperativo. 
- Os ordinales. 
- Escribir a data. 
- Presente simple interrogativo. 
- Respostas breves: Yes, I do; etc. 
- Expresións de I like driving, I enjoy watching TV. 
- There is/there are
- Preguntas con what, where, + pres. simple:
- What time do you get up?
- How much? How many?
- Preguntas para chegar a un lugar.

Reflexión sobre a aprendizaxe: 

 Aplicación de estratexias básicas para organizar, adquirir, recordar e utilizar léxico. 
 Uso progresivo de recursos para a aprendizaxe, como dicionarios,  libros de consulta,  bibliotecas ou

tecnoloxías da información e da comunicación. 
 Reflexión guiada sobre o uso e o significado das formas gramaticais adecuadas a distintas intencións

comunicativas. 
 Iniciación en estratexias de autoavaliación e de autocorrección das producións orais e escritas. 
 Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva para superalo. 
 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. 
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 Participación activa en tarefas e traballos de grupo. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito. 
 Aplicación de estratexias básicas para organizar, adquirir, recordar e utilizar léxico. 
 Uso progresivo de recursos para a aprendizaxe, como dicionarios,  libros de consulta,  bibliotecas ou

tecnoloxías da información e da comunicación. 
 Reflexión guiada sobre o uso e o significado das formas gramaticais adecuadas a distintas intencións

comunicativas. 
 Iniciación en estratexias de autoavaliación e de autocorrección das producións orais e escritas. 
 Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva para superalo. 
 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 tarefas e traballos de grupo. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito. 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL.

 

 Os aspectos socioculturais trátanse en todos os textos orais e escritos que se traballarán e que aluden,
de modo intrínseco, á cultura británica e a doutros países de fala inglesa.

Secuenciación dos contidos  do Módulo 2 de E.S.A.

Estes contidos serán impartidos no 2º cuadrimestre do curso escolar comprendido entre febreiro e xuño.

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR 

 Audición e comprensión de mensaxes orais breves relacionadas coas actividades da aula: instrucións,
preguntas, comentarios, diálogos. 

 Obtención de información especifica en textos orais, auténticos ou adaptados, propios das situacións de
comunicación traballadas neste nivel. 

 Uso de estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non verbal e
dos coñecementos previos sobre a situación. 

 Participación en conversacións breves e sinxelas dentro da aula, e en simulacións adecuadas ao nivel
dos alumnos/as e relacionadas cos temas tratados neste nivel. 

 Emprego de respostas adecuadas ás informacións requiridas polo profesor e polos compañeiros nas
actividades da aula. 

 Desenvolvemento  de  estratexias  para  superar  as  interrupcións  na  comunicación,  facendo  uso  de
elementos  verbais  e  non  verbais  para  expresarse  oralmente  en  actividades de  parella  e  en  grupo:
demanda de repetición e aclaración entre outras. 



BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR 

 Comprensión de instrucións básicas para a correcta resolución de actividades. 
 Comprensión xeral e identificación de informacións específicas en diferentes textos, tales como anuncios

para buscar unha escola de idiomas, un traballo ou unha casa, un correo electrónico, un diario e varios
textos sobre xente famosa, un gran almacén británico e sobre un deporte popular. 

 Identificación de aspectos interesantes sobre a cultura británica ou doutros países de fala inglesa. Uso
de estratexias básicas de comprensión lectora: identificación do tema dun texto con axuda de elementos
textuais e non textuais,  uso dos coñecementos previos, inferencia de significados polo contexto, por
comparación de palabras ou frases similares nas linguas que coñecen. 

 Recoñecemento dalgunhas das características e convencións da linguaxe escrita (anuncios e correos
electrónicos) e a súa diferenciación da linguaxe oral. 

 Desenvolvemento  da  expresión  escrita  de  forma  guiada,  por  exemplo,  contestando  preguntas,
completando frases, e facendo descricións. 

 Interese por coidar a presentación dos textos escritos en soporte papel e dixital. 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

Coñecementos lingüísticos: 

Elementos morfolóxicos 

 Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua. 

Léxico / Vocabulario 

- Revisión do vocabulario do Módulo 1. 

- Familiares.

-  Profesións

-  Preposicións de lugar

  - Lugares nunha cidade e na casa

- Roupa

- Comida e bebida

- Verbos de acción máis comúns.

Estrutura e funcións da lingua 
203



- Revisión módulos 1 e 2. 

- Xenitivo saxón.

-Can/cant. Can you?

-He’s a/he’s an (profesións).

-Adxectivos posesivos.

-Presente de Have got: afirmativo, negativo,interrogativo.

- Expresar a hora

- Preposicións de lugar: in, on, by, under, behind…

- Pasado de “can”: Could you…?

- Would you like..?I like going…

- Presente contínuo

- Nomes contable e incontables: a/an; some/any; much, many

- How much/ How many?

- Pronomes personais de suxeito e obxecto e posesivos.

Reflexión sobre a aprendizaxe 

 Aplicación de estratexias básicas para organizar, adquirir, recordar e utilizar léxico. 
 Uso progresivo de recursos para a aprendizaxe, como dicionarios,  libros de consulta,  bibliotecas ou

tecnoloxías da información e da comunicación. 
 Reflexión guiada sobre o uso e o significado das formas gramaticais adecuadas a distintas intencións

comunicativas. 
 Iniciación en estratexias de autoavaliación e de autocorrección das producións orais e escritas. 
 Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva para superalo. 
 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 tarefas e traballos de grupo. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito. 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 Os aspectos socioculturais trátanse de modo intrínseco en todos os textos orais e escritos, que
presentarán datos interesantes sobre a cultura británica e a doutros países de fala inglesa.



Secuenciación dos contidos  do Módulo 3 de E.S.A.

Estes contidos serán impartidos no 1º cuadrimestre do curso escolar comprendido entre setembro e xaneiro.

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR 

 Audición e comprensión de mensaxes orais breves relacionadas coas actividades da aula: instrucións,
preguntas, comentarios, diálogos. 

 Obtención de información especifica en textos orais, auténticos ou adaptados, propios das situacións de
comunicación traballadas neste nivel. 

 Uso de estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non verbal e
dos coñecementos previos sobre a situación. 

 Participación en conversacións breves e sinxelas dentro da aula, e en simulacións adecuadas ao nivel
dos alumnos/as e relacionadas cos temas tratados neste nivel. 

 Emprego de respostas adecuadas ás informacións requiridas polo profesor e polos compañeiros nas
actividades da aula. 

 Desenvolvemento  de  estratexias  para  superar  as  interrupcións  na  comunicación,  facendo  uso  de
elementos  verbais  e  non  verbais  para  expresarse  oralmente  en  actividades de  parella  e  en  grupo:
demanda de repetición e aclaración entre outras. 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR

 

 Comprensión de instrucións básicas para a correcta resolución de actividades. 
 Comprensión xeral e identificación de informacións específicas en diferentes textos, tales como anuncios

para buscar unha escola de idiomas, un traballo ou unha casa, un correo electrónico, un diario e varios
textos sobre xente famosa, un gran almacén británico e sobre un deporte popular. 

 Identificación de aspectos interesantes sobre a cultura británica ou doutros países de fala inglesa. Uso
de estratexias básicas de comprensión lectora: identificación do tema dun texto con axuda de elementos
textuais e non textuais,  uso dos coñecementos previos, inferencia de significados polo contexto, por
comparación de palabras ou frases similares nas linguas que coñecen. 

 Recoñecemento dalgunhas das características e convencións da linguaxe escrita (anuncios e correos
electrónicos) e a súa diferenciación da linguaxe oral. 

 Desenvolvemento  da  expresión  escrita  de  forma  guiada,  por  exemplo,  contestando  preguntas,
completando frases, e facendo descricións. 

 Interese por coidar a presentación dos textos escritos en soporte papel e dixital. 
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BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

Coñecementos lingüísticos: 

Elementos morfolóxicos 

 Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua. 

Léxico / Vocabulario 

- Revisión do vocabulario do Módulo 1 e 2.

-Obxectos da clase. 
-Accións comúns na clase. 
-Personal details. 
-Adxectivos máis comúns. 
-Países. 
-Accións comúns da vida diaria. 
-Meses, días, semana, data, horas. 
-Lugares comúns da cidade (park, street) e lugares e elementos da casa. 
-Oficios. 
-Verbos: turn left, go straight on, cross over… 

-Familiares. 
-Profesións. 
-Preposicións de lugar. 
-Lugares da cidade e da casa. 

-Partes do corpo
-Roupa. 
-Comida e bebida. 
-Verbos de acción máis comúns.

- Tempo atmosférico

- Animais.
- Adxectivos máis comúns
- Verbos irregulares da unidade



- Vacacións

Estrutura e funcións da lingua 

- Revisión dos contidos do Módulo 1 e 2.

-Presente de to be e have got : afirmativo, negativo, interrogativo. 
-Presente simple: afirmativo, negativo, interrogativo. 
-Os demostrativos. 
-There is/there are (afirmativo, negativo…) 
-Preguntas: What? Where? How much? How many? 
-Meses, días, hora. 
-Xenitivo saxón. 
-Presente continuo. 
-Can/cant. 
-Have got. 
-Preposicións de lugar. 
-Nomes contables/incontables. 
-Pronombres persoais obxecto e pronomes posesivos.

- Pasado de “to be”
- There is/ there was
- Pasado simple dos verbos regulares: afirmativo, negativo e interrogativo.
-Verbos irregulares: formación do presente, do pasado simple, etc. (be, become, begin, break, bring, build, buy, 
come, cost, cut…). 
-Comparativo dos adxectivos.

Reflexión sobre a aprendizaxe

 Aplicación de estratexias básicas para organizar, adquirir, recordar e utilizar léxico. 
 Uso progresivo de recursos para a aprendizaxe, como dicionarios,  libros de consulta,  bibliotecas ou

tecnoloxías da información e da comunicación. 
 Reflexión guiada sobre o uso e o significado das formas gramaticais adecuadas a distintas intencións

comunicativas. 
 Iniciación en estratexias de autoavaliación e de autocorrección das producións orais e escritas. 
 Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva para superalo. 
 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 tarefas e traballos de grupo. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito. 
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BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 Os aspectos socioculturais trátanse de modo intrínseco en todos os textos orais e escritos  traballados
nos que se presentan datos interesantes sobre a cultura británica e a doutros países de fala inglesa.

Secuenciación dos contidos  do Módulo 4 de E.S.A.

Estes contidos serán impartidos no 2º cuadrimestre do curso escolar comprendido entre febreiro e xuño.

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR

 Audición e comprensión de mensaxes orais breves relacionadas coas actividades da aula: instrucións,
preguntas, comentarios, diálogos. 

 Obtención de información especifica en textos orais, auténticos ou adaptados, propios das situacións de
comunicación traballadas neste nivel. 

 Uso de estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non verbal e
dos coñecementos previos sobre a situación. 

 Participación en conversacións breves e sinxelas dentro da aula, e en simulacións adecuadas ao nivel
dos alumnos/as e relacionadas cos temas tratados neste nivel. 

 Emprego de respostas adecuadas ás informacións requiridas polo profesor e polos compañeiros nas
actividades da aula. 

 Desenvolvemento  de  estratexias  para  superar  as  interrupcións  na  comunicación,  facendo  uso  de
elementos  verbais  e  non  verbais  para  expresarse  oralmente  en  actividades de  parella  e  en  grupo:
demanda de repetición e aclaración entre outras. 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR 

 Comprensión de instrucións básicas para a correcta resolución de actividades. 



 Comprensión xeral e identificación de informacións específicas en diferentes textos, tales como anuncios
para buscar unha escola de idiomas, un traballo ou unha casa, un correo electrónico, un diario e varios
textos sobre xente famosa, un gran almacén británico e sobre un deporte popular. 

 Identificación de aspectos interesantes sobre a cultura británica ou doutros países de fala inglesa. Uso
de estratexias básicas de comprensión lectora: identificación do tema dun texto con axuda de elementos
textuais e non textuais,  uso dos coñecementos previos, inferencia de significados polo contexto, por
comparación de palabras ou frases similares nas linguas que coñecen. 

 Recoñecemento dalgunhas das características e convencións da linguaxe escrita (anuncios e correos
electrónicos) e a súa diferenciación da linguaxe oral. 

 Desenvolvemento  da  expresión  escrita  de  forma  guiada,  por  exemplo,  contestando  preguntas,
completando frases, e facendo descricións. 

 Interese por coidar a presentación dos textos escritos en soporte papel e dixital. 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

Coñecementos lingüísticos: 

Elementos morfolóxicos 

 Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua. 

Léxico / Vocabulario 

- Revisión do vocabulario dos Módulos 1, 2 e 3.

-Información persoal. 
-Accións diarias e hobbies. 
-Pezas de vestir. 
-Lugares da cidade. 
-Lugares e elementos da casa. 
-Verbos de acción máis comúns. 

Estrutura e funcións da lingua 

- Revisión das estructuras e funcións dos Módulos 1,2 e 3. 
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- Revisión do pasado simple regular e irregular. 
- Comparativos. 
- Contables/incontables. 
- How much/ how many. 
- Pronombres persoais suxeito/obxecto. 
- Pronombres posesivos. 
- Pasado continuo.

- Verbos modales: must, mustn´t, have to, don´t have to,should, shouldn´t.

- A táboa completa dos verbos irregulares máis frecuentes.

- Formación do futuro. Will/going to.

-Formación do Present Perfect

Reflexión sobre a aprendizaxe 

 Aplicación de estratexias básicas para organizar, adquirir, recordar e utilizar léxico. 
 Uso  progresivo  de  recursos  para  a  aprendizaxe,  como  dicionarios,  libros  de  consulta,  bibliotecas  ou

tecnoloxías da información e da comunicación. 
 Reflexión  guiada sobre o  uso e  o  significado  das  formas gramaticais  adecuadas a distintas  intencións

comunicativas. 
 Iniciación en estratexias de autoavaliación e de autocorrección das producións orais e escritas. 
 Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva para superalo. 
 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 tarefas e traballos de grupo. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito. 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

Os aspectos socioculturais trátanse de modo intrínseco en todos os textos orais e escritos  traballados nos que
se presentan datos interesantes sobre a cultura británica e a doutros países de fala inglesa.

Metodoloxía didáctica nos catro módulos

A metodoloxía destes ensinos será flexible e aberta, baseada no autoaprendizaxe e tendo en conta as súas 
experiencias, de modo que responda as capacidades, intereses e necesidades do alumnado.



O ensino da materia de inglés deberá ter flexibilidade na adquisición das aprendizaxes, facilitar a mobilidade e 
permitir a conciliación con outras responsabilidades e actividades.

Materiais e recursos didácticos.

ESA, Módulos I-IV: Sen libro de texto

Non contemplamos o uso de ningún método didáctico ofertado polas editoriais dada a singularidade dos módulo
de Educación secundaria para Adultos. 

Usaremos basicamente fotocopias dos puntos gramaticais que esteamos a explicar, gravacións sonoras (CDs ou
MP3s) cos contidos axeitados a cada módulo , xogos (actividades comunicativas adicionais para cada unidade,
que teñan por finalidade implicar aos alumnos/as en contextos amenos e divertidos, e animalos a que repasen e
amplíen os seus coñecementos) ,  cancións e programas informáticos ou actividades elaboradas polo propio
departamento didáctico que podemos practicar na sala de ordenadores. 

Así mesmo, poderemos empregrar material didáctico procedente do libro “English for Adults 1” e “English for
Adults 2”, da editorial de Burlington, pero só como recurso alternativo, á opción do profesor ou profesora que
imparta a materia. 

Procedemento para a avaliación inicial 

De acordo co artigo 21 da orde do 24 de xuño de 2008, efectuaráse unha proba de avaliación inicial ao alumno 
que solicite por primeira vez realizar estudos para persoas adultas, co obxectivo de adscribilo ao módulo 
adecuado en cada ámbito de coñecemento. 

Durante os primeiros días de clase, realizaránse as probas de de avaliación inicial. Tras os resultados, faránse 
as modificacións e adaptacións axeitadas ás características xerais do grupo. O alumnado que precise reforzo ou 
adaptación, realizará actividades partindo dos seus coñecementos previos. 

Procedemento de avaliación continua nos catro módulos
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Ademais da observación e valoración directa do traballo diario individual na clase, o método que se empregará 
será o de “avaliación contínua”, no que se realizarán probas de forma periódica ao longo do período lectivo; 
estas probas faránse para que se poida valorar todo o proceso de aprendizaxe do alumnado e melloralo, a 
medida que transcurra o curso. 

O obxectivo será o de  perfeccionar o propio proceso de formación, e que a avaliación sexa formativa.

Así mesmo, para facilitar o progreso do alumnado no seu itinerario formativo e facilitar tamén o recoñecemento 
da formación obtida en contextos non formais, realizarase unha avaliación escrita ao rematar cada un dos 
bloques de contidos que integran cada módulo, dentro dos tres ámbitos de coñecemento. 

Inmediatamente antes da realización da avaliación do segundo bloque, realizarase a proba de recuperación do 
primeiro para aquel alumnado que obtivo avaliación negativa nel.

Criterios sobre a avaliación, calificación e promoción do 
alumnado
As persoas adultas que queiran adquirir as competencias e os coñecementos correspondentes á educación 
básica contarán cunha metodoloxía adaptada ás súas condicións e necesidades. 

Organizaránse periodicamente probas para que as persoas maiores de dezaoito anos poidan obter directamente 
o título de Graduado en Educación Secundaria, sempre que lograsen os obxectivos da etapa e alcanzado o 
adecuado grao de adquisición das competencias correspondentes. A cualificación final de Educación Secundaria 
Obrigatoria será a nota obtida nas devanditas probas. (LOE. Artículo 68)

As características da avaliación na ESA serán as seguintes: 

1. A avaliación será continua e hase de valorar, tanto o grao de adquisición das competencias básicas,
coma  o  de  consecución  dos  obxectivos.  Ambolos  dous  aspectos  iranse  sumando  ao  longo  das
avaliacións xunto cos contidos propriamente ditos, de tal xeito que cada avaliación suporá en si mesma
unha recuperación da anterior. Así, a terceira avaliación conterá ás dúas anteriores constituindo unha
avaliación final ao mesmo tempo. 

2. Cando  no  ámbito  de  comunicación  interveñan  dous  profesores  ou  profesoras,  para  establecer  a
cualificación do ámbito, realizarase a media ponderada dos dous submódulos integrados nel, de xeito
que o submódulo de lingua estranxeira nunca teña unha valoración superior ao 30% da cualificación do
módulo correspondente.



3. Para  superar  un  ámbito,  non  se  requirirá  unha  cualficación  mínima  en  ningunha  das  áreas  de
coñecemento que o integran. 

Criterios de avaliación 

Criterios de avaliación  do Módulo 1 de E.S.A.

Avaliarase se os alumnos/as son capaces de: 

 Saudar e presentarse aos demais, indicando o seu enderezo e o seu número de teléfono; identificar
cousas; preguntar pola nacionalidade da xente; falar de países e nacionalidades; utilizar correctamente o
verbo to be; practicar o vocabulario relacionado cos saúdos, os números do 0-9, obxectos da clase e os
nomes de países e nacionalidades.

 Falar  das  profesións;  preguntar  e  contestar  correctamente  sobre  a  súa  idade  e  o  seu  enderezo;
presentar cousas; utilizar correctamente os adxectivos posesivos; a / an; os plurais; this / that / these /
those; practicar o vocabulario relacionado coas profesións, os números do 20-100 e os días da semana.

 Describir persoas e cousas; utilizar correctamente as estruturas there is / there are; how much / how
many; ordenar as palabras correctamente na frase.

 Falar sobre o aloxamento; expresar preferencias; utilizar correctamente o Present Simple en afirmativa;
like  +  nome /  xerundio;  practicar  o  vocabulario  relacionado cos  cuartos da  casa,  o  mobiliario  e  os
números ordinais do 1-12.

 Falar de rutinas; facer suxestións; utilizar correctamente os adverbios de frecuencia; o Present Simple en
negativa e interrogativa; practicar o vocabulario relacionado coa hora, actividades que expresan rutina e
as comidas.

 Empregar as TIC de forma guiada para buscar información, producir mensaxes a partir de modelos e
para establecer relación persoais.

Farase un exame por unidade e a nota acadade será o resultado da media de ditos exames máis as notas que o
profesor puidera ter de traballos recollidos na clase.

Criterios de avaliación  do Módulo 2 de E.S.A.

Avaliarase se os alumnos/as son capaces de: 
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 Falar  sobre  a  familia;  describir  persoas;  utilizar  correctamente  have  got;  os  nomes  contábeis  e  non
contábeis; some / any; o xenitivo saxón; practicar o vocabulario relacionado coa familia, as cores e as partes
do corpo 

 Expresar  habilidade  e  posibilidade;  utilizar  correctamente  can  e  as  preposicións  de  tempo;  practicar  o
vocabulario relacionado cos verbos, os meses do ano e os lugares dunha cidade. 

 Narrar accións que están en transcurso; utilizar correctamente o Present Continuous; practicar o vocabulario
relacionado cos verbos e cos adxectivos.

 Intervir en conversas e simulacións relacionadas coas experiencias persoais, cos plans e proxectos propios,
con progresiva autonomía. Empregaranse estruturas sinxelas, as expresións máis usuais, e unha pronuncia
que non impida a comunicación. Con este criterio trátase de valorar a capacidade do alumnado adulto para
participar en situacións de comunicación oral que impliquen a comprensión e a expresión de mensaxes. 

Farase un exame por unidade e a nota acadade será o resultado da media de ditos exames máis as notas que o
profesor puidera ter de traballos recollidos na clase.

Criterios de avaliación  do Módulo 3 de E.S.A.

Avaliarase se os alumnos/as son capaces de: 

 Recoñecer os diferentes tipos de exercicios e instrucións; utilizar  correctamente os números cardinais  e
ordinais, os días da semana e os meses do ano e utilizar a linguaxe cotiá; utilizar correctamente os verbos to
be e have got.

 

 Saudar e presentarse aos demais dando e pedindo información persoal; utilizar correctamente a estrutura
like  +  nome  /  xerundio;  utilizar  correctamente  a  /  an  /  some  /  any;  utilizar  correctamente  vocabulario
relacionado cos traballos e as profesións; utilizar correctamente as preposicións de lugar.

 Falar sobre rutinas e accións habituais e dar enderezos; utilizar correctamente o Present Simple e o Present
Continuous e  as  diferenzas  de  usos  entre  ambos;  utilizar  correctamente  os  “Stative  Verbs”;  utilizar
correctamente o vocabulario relacionado con actividades de lecer e de tempo libre, as partes do corpo e as
indicacións de enderezos. 

 Falar sobre o pasado; utilizar correctamente o Past Simple: o verbo to be; utilizar correctamente There was /
There were; utilizar correctamente vocabulario relacionado coas emocións e algúns adxectivos. 

 Falar  sobre  feitos  pasados;  utilizar  correctamente  o  Past  Simple;  utilizar  correctamente  vocabulario
relacionado con actividades de vacacións e con animais. 



 Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación dunha maneira cada vez máis autónoma para buscar
información,  escribir  textos a partir  de modelos,  enviar  e recibir  mensaxes de correo electrónico e para
establecer relacións persoais orais e escritas.

Criterios de avaliación  do Módulo 4 de E.S.A.

Avaliarase se os alumnos/as son capaces de: 

Facer  predicións  e  plans;  utilizar  correctamente  o  futuro  con  will  e  con  be  going  to,  así  como  o  Present
Continuous con valor de futuro; utilizar correctamente vocabulario relacionado coas estacións do ano, o tempo
atmosférico e os transportes. 

 Expresar habilidade, posibilidade e permiso, falar sobre obrigas e prohibicións e facer advertencias; utilizar
correctamente os modais: can / should / must, os posesivos e os pronomes obxecto; utilizar correctamente
vocabulario relacionado con comida e bebida. 

 Falar sobre experiencias pasadas; utilizar correctamente o  Present Perfect Simple;  utilizar correctamente
vocabulario relacionado con deportes e con elementos xeográficos. 

 Comparar persoas e cousas; utilizar correctamente os adxectivos comparativos e superlativos, así como os
adverbios; utilizar correctamente vocabulario relacionado coa moda e algúns verbos. 

 Empregar elementos coñecidos lidos nun texto escrito para elaborar os propios textos, e organizar estes
seguindo os textos modelo. Con este criterio preténdese  avaliar, en todas as tarefas de expresión escrita, a
capacidade do alumnado para utilizar estratexias que faciliten o proceso de escritura seguindo modelos de
textos de características similares: a planificación e o ensaio do texto; a revisión que garanta a corrección
tanto ortográfica como na orde das palabras e na presentación do escrito. 

Tamén se valorará o uso eficaz de materiais de consulta e autoaprendizaxe adecuados ao nivel (dicionarios,
gramáticas, as TICs, etc.).

Procedementos de calificación nos catro módulos

Os procedementos para a calificación do alumnado nos catro módulos será a seguinte:

 40% da nota da avaliación obterase mediante a suma dos seguintes apartados:

a) Control de asistencia, observación do traballo diario na casa e na aula, comportamento, producións
orais e escritas, redacións, traballos ou controis de lecturas complementarias, etc. (20%)
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b) Probas realizadas sobre as unidades didácticas. (10%)
c) Probas de comprensión auditiva, Listening,(5%) e de produción oral, Speaking, (5%) 

 60%  restante  corresponderá  ao  exame  final  de  cada  avaliación,  que  avaliará  as
habilidades  de  producción  escrita,  Writing,  e  de  comprensión  lectora,  Reading,  xunto  co  grado  de
adquisición do léxico e das estructuras gramaticais e sintácticas obxecto de estudo. 

Procedemento de avaliación extraordinaria nos catro 
módulos

O alumnado que non superase a avaliación final do ámbito socio-lingüístico cursado no cuadrimestre 
correspondente poderá realizar no mes de maio unha avaliación extraordinaria dese ámbito.

 Igualmente, o alumnado que non superase a avaliación final ordinaria dese ámbito no seguinte cuadrimestre 
poderá realizar no mes de setembro, nas datas que cada ano se determine, unha avaliación extraordinaria. 

O equipo avaliador de cada grupo de alumnos decidirá, tras a realización destas probas extraordinarias, sobre a 
titulación ou promoción aos módulos seguintes daqueles alumnos que as realizasen.

Medidas de Atención á Diversidade

Cando o profesorado que imparta o ensino de Educación Secundaria de Adultos observa  no proceso de avaliación que o
progreso da persoa adulta non responde aos obxectivos programadostomará as medidas que proceda, tanto de reforzo
educativo  como,  de  ser  o  caso,  de  adaptación  curricular.  Suministraránse  exercicios  adaptados  ás  necesidades  e  o
coñecementos previos do alumno ou alumna.
Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas
a garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo.

Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e 
a práctica docente

Ao  remate de cada trimestre, como mínimo, dentro do documento de “Análise de Resultados”, incorporaráse un 
apartado de “Propostas de Mellora” onde se analizarán  os procesos de ensino-aprendizaxe tendo en conta, 
principalmente,  os seguintes aspcetos: 

 O grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe.

 Os materiais e recursos didácticos e das TIC  empregados.

  A metodoloxía, Secuenciación e temporalización de contidos. 

 As medidas de  Atención á Diversidade levadas a cabo e o seu resultado.



 A participación das familias no proceso de ensino-aprendizaxe. 

Indicadores de logro para avaliar a programación 
didáctica

Unha vez finalizada a avaliación dos logros de ensino-aprendizaxe, o profesorado realizará, se fora preciso, as 
modificacións ou rectificacións oportunas na programación didáctica  de cara ao seguinte curso, co fin de 
mellorar os aspectos necesarios tendo en conta os resultados obtidos.  

Algúns indicadores para a avaliación da nosa programación didáctica serán:

 Desenvolvemento da Programación didáctica no seu conxunto.

 Grado de adecuación dos contidos aos obxectivos que se pretenden acadar.

 Axuste entre a secuencialización dos contidos.

 Axeitado da metodología empregada.

 Os resultados obtidos.

 Interese amosado polo alumnado na materia.

 A suficiencia e o axeitado dos recursos materiais empregados e dos exercicios prácticos realizados.

 Axeitado  dos  contidos  traballados  ao  nivel  do  alumnado  e  as  actividades  complementarias  e

extraescolares programadas.

 O carácter das relacións entre profesores e alumnado, así como as relacións inter pares.

 A regularidade e a calidade da relación cos pais e nais ou cos titores legais.
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