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1. Criterios,Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

I.

1.1 CRITERIOS DE AVALIACIÓN SECUNDARIA

 OS CORRESPONDENTES AOS BLOQUES 3, 4 da PD

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema dun texto coa axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos coñecementos previos sobre o tema, inferencia de
significados polo contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas que xa coñecen, etc.), para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as
ideas principais, ou os detalles relevantes do texto. 

B3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas que conteñan instrucións, indicacións e información básica referida a necesidades inmediatas ou de carácter educativo ou ocupacional moi
básico, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual. 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e os detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves, sinxelos e ben estruturados,
escritos nun rexistro informal ou estándar, que traten asuntos cotiáns, temas coñecidos e previsibles de interese ou relevantes para os propios estudos, e que conteñan estruturas e un léxico
básicos de uso común e habitual. 

B3.4. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e contextualizados, en situacións de comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda de
elementos textuais e non textuais, sobre temas variados   e   outros   relacionados con outras materias do currículo.

B3.5. Comprender a información esencial de correspondencia persoal moi breve e sinxela en calquera soporte, identificando o rexistro formal ou informal, o propósito e as fórmulas de
relación social, e outras convencións básicas propias deste tipo de texto. 

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

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

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

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro estándar ou informal,  utilizando
adecuadamente os recursos máis básicos de cohesión e  de 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; así como as convencións ortográficas máis habituais na redacción de textos en soporte
electrónico.

B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, obxectos e persoas, e narrar de xeito lineal feitos e experiencias sinxelas, así como expor información básica e previa- mente preparada
relacionada con temas cotiáns ou con materias do currículo.

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información persoal relativa a actividades diarias, intereses (deportes, música, etc.), gustos, etc.

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

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte dixital, na que se dea información persoal básica e se expresen gustos, sentimentos e opinións.

B4.7. Presentar os textos escritos de maneira coidada (con atención a marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando   corresponda, etc.) en soporte
impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando a importancia da presentación nas comunicacións escritas.

II OBXECTIVOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE POR UNIDADES E CURSO

1º ESO

UNIDADE 1 OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender vocabulario relacionado coa familia,partes da casa. O alumno recoñece o vocabulario  referente á familia e partes
da casa  e  úsaos adecuadamente. 

Gramática Aprender o uso do presente do verbo  “to be”  así como ls expresións “there 
is,there are” e as partículas a,an some any.

O alumno pode usar as formas do presente do verbo  “to be” 
e os artigos indefinidos.

Comprensión lectora/ reading Ler e comprender  textos diversos sobre historias diferentes relacionadas co tema O alumnado le e entende os textos propostos.

Expresión escrita/writing Escribir una nota  sobre a perda da súa mascota. El alumno describe a súa 
habitación.

O alumnado sabe escribir notas o descricións breves.

UNIDADE 2 OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender vocabulario sobre rutinas e actividades de tempo libre. O alumnado recoñece o vocabulario referente ás rutinas 
diarias e actividades de tempo libre.

Gramática Aprender o uso do presente simple,os pronomes personais y preguntas wh- O alumno pode usar o presente simple con corrección.

Comprensión lectora/ reading Ler e comprender textos diversos sobre os temas propostos. O alumnado le e comprende os textos propostos.

Expresión escrita/writing O alumnado escribe un “personal profile” O alumnado é capaz de escribir un “persoal  profile”.



UNIDADE 3 OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender vocabulario sobre o colexio e deportes. O alumnado recoñece e utiliza o vocabulario referente a 
deportes e ao colexio.

Gramática Aprender o uso correcto dos  adverbios de frecuencia. O alumnado  pode usar os  adverbios de frecuencia con 
corrección.

Comprensión lectora/ reading O alumnado le un blogue escolar. O alumnado le e comprende os textos propostos.

Expresión escrita/writing O alumnado  escribe un “video script”. O alumnado é capaz de transmitir información por escrito 
relacionado co tema proposto na unidade.

OBXECTIVOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE POR UNIDADES E CURSO

2º ESO

UNIDAD 1 OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender vocabulario referente a sentimentos e estados anímicos. O alumnado recoñece o vocabulario  referente a estados 
anímicos e utilízaos adecuadamente. 

Gramática Aprender o uso do pasado simple e as expresións “there was,there were” e “used 
to “

O alumno pode usar as formas do pasado dos verbos.

Comprensión lectora/ reading Ler e comprender  textos diversos sobre historias diferentes en pasado. O alumnado le e entende os textos propostos.

Expresión escrita/writing Escribir sobre algún acontecemento do pasado. O alumnado sabe escribir sobre algo que fixo no pasado.

UNIDADE 2 OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender vocabulario referente a materiais e viaxes. O alumnado recoñece o vocabulario referente a materiais e 
viaxes e  utilízao adecuadamente.

Gramática Aprender ouso do pasado continuo e a diferencia entre pasado simple e continuo 
utilizando “when”  e “ while”.

O alumno pode usar e o pasado simple e continuo con 
corrección.

Comprensión lectora/ reading Ler e comprender textos diversos sobre os temas propostos. O alumnado le e comprende os textos propostos.

Expresión escrita/writing O alumnado escribe unha carta de agradecemento. O alumnado é capaz de escribir unha carta de agradecemento.



UNIDADE 3 OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender vocabulario sobre as distintas partes do corpo e enfermidades. O alumnado recoñece e utiliza o vocabulario referente ás 
partes do corpo e enfermidades.

Gramática Aprender o uso correcto do futuro con “will” e o primeiro tipo de oracións 
condicionais.

O alumnado  é quen de usar os tempos verbais aprendidos 
con corrección.

Comprensión lectora/ reading O alumnado lee¡ textos sobre o futuro. O alumnado le e comprende os textos propostos.

Expresión escrita/writing O alumnado  escribe sobre problemas co medio ambiente.. O alumnado é quen  de transmitir información por escrito 
relacionado co tema proposto na unidade.

OBXECTIVOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE POR UNIDADES E CURSO 

3º ESO

UNIDADE 1 OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender vocabulario referente a comportamentos,cualidades personais O alumnado recoñece o vocabulario  comportamentos e 
estados anímicos e  utilizaos adecuadamente. 

Gramática Aprender o  uso dos verbos modais que expresan obriga, ,necesidade e  
prohibición,permiso,consello e capacidade

O alumnado pode usar os verbos modais con corrección.

Comprensión lectora/ reading Ler e comprender  un blogue sobre alumnado que  no estranxeiro,normas... O alumnado le e entende os textos propostos.

Expresión escrita/writing Escribir sobre o sistema educativo e a súa escola O alumnado sabe escribir sobre  a súa escola e sistema 
educativo.

UNIDADE 2 OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender vocabulario referente aos distintos xéneros e tipos de películas e 
adxectivos que describen as súas opinións sobre estas.

El alumnado recoñece o vocabulario referente aos distintos  
tipos de películas e  utilizáoo adecuadamente.

Gramática Aprender o uso do pasado continuo e a diferencia entre pasado simple e continuo 
utilizando “when” e “ while” e oss cuantificadores

O alumnado pode usar o pasado simple e continuo e os 
cuantificadores con corrección.

Comprensión lectora/ reading Ler e comprender textos diversos sobre os temas propostos. O alumnado le e comprende os textos propostos.



Expresión escrita/writing O alumnado escribe sobre un acontecemento en pasado . O alumnado é quenz de escribir un texto en pasado.

UNIDADE 3 OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender vocabulario sobre diñeiro, compras, phrasal verbs e actividades ao aire 
libre. 

Ou alumnado  recoñece e utiliza o vocabulario referente a 
compras, diñeiro,actividades de tempo libre.

Gramática Aprender o uso correcto do  present  perfect con  for,  since,  yet,  still e  already. O alumnado  pode usar os tempos verbais aprendidos con 
corrección.

Comprensión lectora/ reading O alumnado le textos sobre compras e actividades de tempo libre.. O alumnado le e comprende os textos propostos.

Expresión escrita/writing O alumnado  escribe  unha “  discussion  essay” Ou alumnado  é capaz de  falar dás vantaxes e desvantaxes 
dunha proposta concreta.

UNIDADE 4 OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario O alumnado aprende vocabulario referente a sentimentos e sobre tecnoloxía O alumnado recoñece e utiliza o vocabulario aprendido na 
unidade.

Gramática Aprender o uso correcto e a diferenza entre en  present  perfect e o pasado simple
e as preguntas suxeito e obxecto así como o  present  perfect con  ever,  never e  
just.

Ou alumnado  é capaz de utilizar vos tempos e vos puntos  
gramaticais aprendidos con corrección.

Comprensión lectora/ reading O alumnado le os textos propostos.. O alumnado le e comprende os temas propostos.

Expresión escrita/writing Escribir un correo electrónico informal. O alumnado é capaz de escribir un correo electrónico 
informal  sobre un tema 

UNIDAD5 5 OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario O alumnado aprende vocabulario sobre crimes, delitos e palabras con prefixos 
negativos.

O alumnado recoñece e utiliza o vocabulario  aprendido na 
unidade.

Gramática O alumnado aprende o uso correcto do pasado perfecto,os pronomes relativos e 
os verbos modais que expresan dedución.

O alumnado utiliza con corrección os tempos verbais 
aprendidos e os pronomes relativos.

Comprensión lectora/ reading O alumnado le un artigo breve sobre un tema proposto. O alumnado le e comprende os temas propostos.

Expresión escrita/writing O alumnado aprende a escribir un artigo xornalístico breve. O alumnado é capaz de escribir con corrección un artigo 
xornalístico sobre un tema proposto.



OBXECTIVOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE POR UNIDADES E CURSO

4º ESO

UNIDADE 1: 
Making a defference

OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender adxectivos relacionados coa personalidade.
Aprender expresións cos verbos “ get” e “ make”.
Aprender vocabulario relacionado co medio ambiente.

O alumno entende e usa adxectivos para describir a personalidade.
O alumno usa as expresións verbais propostas.
O alumno coñece e usa o léxico sobre o medio ambiente.

Gramática Aprender a utilizar os distintos tempos pasados e os seus usos: simple, 
continuo, perfecto e pretérito.
Aprender a utilizar os  adverbios de tempo “ just”, “ already”, “ still” e “ 
yet” adecuadamente e as preposicións temporais “ since” e “ for” no seu 
contexto temporal 

O alumno identifica e utiliza os distintos tempos verbais do pasado 
e as súas expresións adverbiais adecuadamente.

Comprensión lectora/ reading Ler e entender un artigo sobre acoso  cibernético e/ou sobre rescate de 
animais

O alumno entende o artigo proposto contestando acertadamente  
apreguntas específicas.

Expresión escrita/writing Escribir un e-mail ou carta informal O alumno sabe escribir un e-mail ou carta informal a un amigo.

UNIDADE 2: 
A consumer´s world

OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender vocabulario sobre publicidade e compras
Aprender adxectivos compostos

O alumnado comprende o léxico proposto para esta unidade.

Gramática Utilizar os distintos tempos pasados compostos (repaso)
Aprender o uso de cuantitativos, para substantivos contables e incontables

O alumnado usa os tempos pasados adecuadamente.
O alumnado entende ouso de cuantitativos

Comprensión lectora/ reading Ler e comprender un artigo sobre publicidade. O alumnado comprende o artigo dado contestando a preguntas 
específicas

Expresión escrita/writing Escribir una carta formal, a un descoñecido El alumno sabe escribir una carta formal a un descoñecido.

UNIDADE 3: 
The energy of tomorrow

OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender vocabulario relacionado con a tecnoloxía: adxectivos e verbos, 
nomes compostos e sufixos.

O alumnado entende  novo vocabulario

Gramática Aprender ouso da voz pasiva e da preposición “by” para o axente,  
pronomes reflexivos e recíprocos.

O alumnado entende e usa a voz pasiva no seu contexto. 
O alumnado sabe utilizar os pronomess reflexivos e recíprocos.



Comprensión lectora/ reading Ler e comprender un artigo periodístico sobre o tema da enerxía O alumnado comprende a información do artigo lido e responde 
adecuadamente a preguntas dadas.

Expresión escrita/writing Expresar  opinión acerca de un tema O alumnado sabe dar  a súa opinión .

UNIDADE 4: 
Live well

OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender vocablos sobre saúde, enfermidades e dolencias.
Aprender expresións con verbos frasais.

O alumnado entende o novo vocabulario do tema e os e novas 
expresións verbais

Gramática Aprender a expresar a condición e a dar consellos O alumnado sabe expresar a condición e dar consellos

Comprensión lectora/ reading Ler e entender un blogue sobre os colores O alumnado comprende o blogue lido

Expresión escrita/writing Escribir un blogue O alumnado sabe escribir un blogue sobre o tema.

UNIDADE 5: 
Community spirit

OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender vocabulario sobre tecnoloxía dixital,  os seus protocolos.
Aprender expresións verbais con la preposición “up”.
Aprender a diferencia entre “currently” e “actually”

O alumnado entende e usa o vocabulario novo proposto, 
O alumnado diferencia entre os distintos adverbios. 

Gramática Aprender a preguntar, utilizando pronomes interrogativos axeitados
Aprender o uso do xerundio e infinitivo
Aprender o uso de verbos modais de posibilidade e dedución

O alumnado usa os pronomes axeitadamente ao formular preguntas.
O alumnado identifica e usa o xerundio e o infinitivo 
correctamente.
O alumnado usa os verbos modais propostos correctamente

Comprensión lectora/ reading Ler e entender unha entrevista sobre como contactar con xente O alumnado comprende o contido da entrevista

Expresión escrita/writing Escribir un anuncio  O alumnado é quen de escribir un anuncio.



CRITERIOS BACHARELATO  (BLOQUES 1,3,4 da PD)

Bloque 1. Comprensión de textos orales

-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 ou 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 póidase volver escoitar o devandito. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

-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 relevantes para os propios estudos e ocupacións, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico de
uso común. 
-Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e ideas principais ou os detalles relevantes do texto.
-Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os aspectos socioculturais e  sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer,
incluídas manifestacións artísticas como a música ou o cinema), condicións de vida (contorna, estrutura social), relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no centro
educativo, nas institucións), e convencións sociais (costumes, tradicións).
-Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como patróns  discursivos de uso frecuente relativos á
organización textual (introdución do tema, desenvolvemento e cambio temático, e peche textual). 
-Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto, os constituíntes e a organización de estruturas  sintácticas de uso frecuente na comunicación escrita, así como os seus significados asociados
( p. e. estrutura  interrogativa para facer unha #suxerencia).
-Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e inferir do contexto e do contexto, con apoio
visual, os significados de palabras e expresións de uso menos frecuente ou máis específico.
-Recoñecer as principais convencións  ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como abreviaturas e símbolos de uso común ( p. e. , %, ), e os seus significados asociados.✇ ☑

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

-Escribir,  en papel  ou en soporte electrónico,  textos breves,  sinxelos e  de estrutura clara  sobre temas cotiáns  ou do seu interese,  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. 
-Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple,  p. e. copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de texto. 
-Incorporar  á  produción  do  texto  escrito  os  coñecementos  socioculturais  e   sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  estruturas  sociais,  relacións  interpersoais,  patróns  de  actuación,
comportamento e convencións sociais, respectando as normas de cortesía máis importantes nos contextos respectivos.
-Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis comúns das devanditas funcións e os patróns  discursivos de uso máis frecuente para
organizar o texto escrito de maneira sinxela coa suficiente cohesión interna e coherencia con respecto ao contexto de comunicación.



-Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas  sintácticas de uso habitual, e empregar para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante axustados ao contexto e á intención
comunicativa (repetición léxica,  elipsis,  deixis persoal, espacial e temporal,  xuxtaposición, e  conectores e marcadores  discursivos frecuentes). 
-Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opinións e puntos de vista breves, simples e directos en situacións habituais e cotiás, aínda que en
situacións menos correntes e sobre temas menos coñecidos haxa que adaptar a mensaxe.
-Coñecer e aplicar, de maneira adecuada para facerse comprensible case sempre, os signos de puntuación elementais ( p. e. punto, coma) e as regras  ortográficas básicas ( p. e. uso de
maiúsculas e minúsculas, ou separación de palabras ao final de liña), así como as convencións  ortográficas máis habituais na redacción de textos en soporte electrónico ( p. e. SMS,
WhatsApp).

• estándares de aprendizaxe avaliables

Bloque 1. Comprensión de textos orais

1. Capta os puntos principais e detalles relevantes de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados de maneira lenta e clara

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

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 ( p. e, nun centro escolar, un lugar público ou unha zona de lecer).

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

3. Comprende correspondencia persoal en calquera formato na que se fala dun mesmo; descríbense persoas, obxectos e lugares; nárranse acontecementos pasados, presentes e futuros,
reais ou imaxinarios, e exprésanse sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese.

4. Entende o esencial de correspondencia formal na que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, educativo ou ocupacional ( p. e. sobre un curso de idiomas ou
unha compra por Internet).

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

6. Entende información específica esencial en páxinas Web e outros materiais de referencia ou consulta claramente estruturados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos
ocupacionais, ou do seu interese .

7. Comprende o esencial  de historias de ficción breves e ben estruturadas e faise unha idea do carácter dos distintos personaxes, as súas relacións e do argumento.

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción



1.  Completa  un cuestionario  sinxelo con información  persoal  e  relativa  á  súa  formación,  ocupación,  intereses  ou afeccións  (  p.  e.  para  subscribirse  a  unha publicación  dixital,
matricularse nun taller, ou asociarse a un club deportivo). 

2. Escribe notas e mensaxes (SMS,  WhatsApp, chats), nos que se fan breves comentarios ou se dan instrucións e indicacións relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do
seu interese.

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves ( p. e. en Twitter ou Facebook) relacionados con actividades e situacións da vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre temas de
actualidade, respectando as convencións e normas de cortesía e da etiqueta.

4. Escribe informes moi breves en formato convencional con información sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de certas accións, nos ámbitos académico e ocupacional,
describindo de maneira sinxela situacións, persoas, obxectos e lugares e sinalando os principais acontecementos de forma  esquemática.

5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto social ( p. e, con amigos noutros países), intercámbiase información, descríbense en termos sinxelos sucesos
importantes e experiencias persoais ( p. e. a vitoria nunha competición); danse instrucións, fanse e aceptan ofrecementos e suxestións ( p. e. cancélanse, confirman ou modifican unha
invitación ou uns plans), e exprésanse opinións de maneira sinxela.

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

1º BACHARELATO

UNIDADE 1 OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender vocabulario relacionado cos sentidos e partes do corpo O alumno recoñece o vocabulario dos sentidos e do corpo 
humano e utilízaos adecuadamente. 

Gramática Aprender o uso do pasado simple e continúo, así como tamén as partículas 
temporais “used to”, “when” y “while” para falar de distintos aspectos do pasado.

O alumno pode usar os distintos tempos do pasado 
adecuadamente, e tamén os adverbios temporais que os 
acompañan.

Comprensión lectora/ reading Ler e comprender  textos diversos sobre historias diferentes relacionadas co tema O alumno le e entende os textos propostos.
O alumno pronuncia opasado regular /ed/ correctamente.

Expresión escrita/writing Escribir unha historia en pasado O alumno sabe escribir un relato en pasado

UNIDADE 2 OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Vocabulario de prendas de ropa, accesorios, casas e mobles. O alumno recoñece o vocabulario e empleao adecuadamente.

Gramática Present perfect con ever, never, just, already , for since.
Preguntas con How long …?  e  present perfect.

O alumno aprende a exemplar ambos tempos  coas súas 
correspondentes partículas.



Usos do present perfect contrastado con past simple.

Comprensión lectora/ reading Ler e comprender  textos diversos sobre historias diferentes relacionadas co tema O alumno le e entende os textos propostos.

Expresión escrita/writing Escribir un blog sobre as cosas e persoas que máis aprecias. O alumno sabe escribir unha entrada nun blogue sobre os 
seus obxectos máis preciados

UNIDADE 3 OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Términos relacionados co medio ambiente e materiais. O alumno recoñece o vocabulario e usaoo adecuadamente.

Gramática Comparativos e superlativos.
Modificadores e pronomes indefinidos.

O alumno aprende a comparar en s diferentes grados e a 
emplear os pronomes indefinidos.

Comprensión lectora/ reading Ler e comprender  textos diversos sobre historias diferentes relacionadas co 
medio ambiente.

O alumno le e entende os textos propostos.

Expresión escrita/writing Escribir un artigo sobre un tema medioambiental realizado na escola. O alumno sabe escribir un artigo sobre un proxecto 
realizado .

UNIDADE 4 OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Términos relacionados con programas de TV, e acontecementos  que ocorren a lo 
largo dunha vida.
Expresións con MAKE e DO

O alumno recoñece o vocabulario e  empleao adecuadamente.

Gramática Futuro con Will e  BE Going To
May Might.
Oracions condicionais 1.
Would like to

O alumno aprende a expresar ideas en futuro , tanto 
predicións como planes e intencións,

Comprensión lectora/ reading Ler e comprender  textos diversos sobre historias diferentes relacionadas co tema O alumno le e entende os textos propostos.

Expresión escrita/writing Escribir un email informal. O alumno sabe escribir unha mensaxe de texto nun contexto 
informal.

UNIDADE 5 OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Términos relacionados coa saúde: enfermidades, síntomas, tratamentos, etc.
Verbos da mente: believe, decide, feel, forget, etc.
Nomes compostos

 O alumno recoñece o vocabulario e  empleao 
adecuadamente.

Gramática Verbos modais de obrigación e consello.
Oracións condicionais 2.

O alumno aprende a expresar, obrigación, necesidade , dar 
consellos e facer hipóteses.

Comprensión lectora/ reading Ler e comprender  textos diversos sobre historias diferentes relacionadas co tema O alumno le , entende os textos propostos.



Expresión escrita/writing Escribir unha redacción dando una opinión sobre un tema. O alumno aprende a redactar unha redacción dando a súa 
opinión sobre un tema

UNIDADE 6 OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Términos relacionados cun laboratorio e ordenadores. O alumno   o vocabulario e  empleao adecuadamente.

Gramática Pasiva : presente e pasado.
Although.

O alumno sabe facer  enunciados utilizando a pasiva en 
presente e pasado así como facer frases concesivas con  
although.

Comprensión lectora/ reading Ler e comprender textos diversos sobre historias diferentes relacionadas cotema. O alumno le e entende os textos propostos

Expresión escrita/writing Redactar unha crítica sobre un gadget. Oalumno sabe redactar unha crítica sobre un gadget, dando a 
súa opinión sobre as súas cualidades e defectos.

UNIDADE 7 OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Términos relacionados con xéneros de películas, rodaxe, etc.
Afterwards e after.
Palabras terminadas en -ful  -less.

O alumno recoñece o vocabulario e empleao adecuadamente.

Gramática Oracións de relativo
Past perfect. 
Oracións condicionais 3.

O alumno sabe facer frases utilizando os pronomes relativos  
así como a diferencia entre pasado simple e past perfect.

Comprensión lectora/ reading Ler e comprender  textos diversos sobre historias diferentes relacionadas co tema O alumno le e entende os textos propostos.

Expresión escrita/writing Unha crítica sobre una película. O alumno sabe  redactar  unha crítica sobre unha película.

UNIDADE 8 OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Phrasal verbs.
Términos relacionados con celebracións.
Strong adjectives : huge, superb, etc.

O alumno recoñece o vocabulario e 
úsao adecuadamente.

Gramática Estilo indirecto: enunciados y yes/no questions.
Say / tell /ask

O alumno sabe contar a unha terceira 
persoa o que lle dixeron  ou 
preguntaron.

Comprensión lectora/ 
reading

Ler e comprender  textos diversos sobre historias 
diferentes relacionadas co tema 

O alumno le  entende os textos 
propostos.

Expresión escrita/writing Describir una celebración especial. O alumno sabe redactar unha 
descrición dun evento especial



2 BACHARELATO

UNIDADE 1: 
Life changes

OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender vocabulario relacionado coa  lectura,  literatura,  xéneros 
literarios

O alumno coñece e usa o vocabulario relacionado con lecturas

Gramática Utilizar e distinguir o uso dos distintos tempos de presente: simple, 
continuo e perfecto.
Utilizar os adverbios just, yet, already co tempo de presente adecuado.
Utilizar as expresións de causa  e efecto en contextos adecuados.

O alumno usa os distintos tempos de presente adecuadamente en 
contexto.
O alumno utiliza os adverbios temporais en contexto.
O alumno usa e diferencia as expresións de causa e efecto.

Comprensión lectora/ reading Ler e comprender  textos diversos sobre historias diferentes relacionadas 
coa lectura de libros 

O alumno le e comprende os textos ao responder adecuadamente a 
preguntas de comprensión sobre o tema leido.

Expresión escrita/writing Facer un resumen dunha historia, e recomendar  a súa lectura. O alumno é capaz de escribir unha reseña sobre un libro e 
recomendalo.

UNIDADE 2 
Chilled or stressed?

OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender vocabulario relacionado con actividades diversas de la vida
Aprender a formar substantivos abstractos 

O alumno coñece o vocabulario de actividades e úsao no seu 
contexto

Gramática Distinguir e utilizar os distintos tempos de futuro. O alumno distingue e usa os distintos futuros segundo o 
contexto

Comprensión lectora/ reading Ler e comprender  textos diversos sobre historias diferentes relacionadas co 
tema : o cansazo e/ou o descanso

O alumno le e comprende os textos propostos sobre o tema

Expresión escrita/writing Escribir  un informe sobre o que nos esgota e nos relaxa. O alumno sabe escribir un informe sobre o tema

UNIDADE 3
Moral dilemmas

OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender léxico sobre diñeiro e economía.
Aprender o uso de verbos con preposición

O alumno sabe expresarse co  léxico adecuado ao tema

Gramática Aprender o uso das condicionais,
aprender a expresar o desexo o lamento con “wish”

O alumno sabe utilizar o distintos tempos condicionais en 
contexto e sabe expresar o desexo e o lamento

Comprensión lectora/ reading Ler e comprender  textos  sobre historias morais  relacionadas con el tema O alumno comprende textos e artigos sobre asuntos morais



Expresión escrita/writing Relatar tu opinión sobre un tema moral, utilizando la oración condicional y la 
expresión de deseo

O alumno sabe dar o seu punto de vista e expresarse 
adecuadamente sobre o tema proposto.

UNIDADE 4
In the news

OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender vocabulario sobre desastres naturais e accidentes O alumno sabe e comprende  o vocabulario sobre o tema

Gramática Aprender e distinguir os distintos aspectos do tempo pasado e utilizalos
Aprender o uso de “used to” e “would” para expresar hábitos no pasado
Aprender expresións de contraste.

O alumno distingue os usos dos distintos tempos do pasado e 
utiliza a expresión adecuada para expresar o hábito. 

Comprensión lectora/ reading Ler e comprender  textos diversos sobre historias diferentes relacionadas co tema O alumno le e comprende textos sobre rescates y crimes

Expresión escrita/writing Relatar unha anécdota ou unha historia utilizando tempos en pasado O alumno relata e escribe sobre artigos ou anécdotas 
propostas sobre o tema

UNIDADE 5
Time for a change

OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender vocabulario relacionado coas vacacións e as viaxes, folletos 
turísticos

O alumno sabe e usa o vocabulario adecuado ao tema

Gramática Utilizar o estilo indirecto O alumno sabe utilizar el estilo indirecto

Comprensión lectora/ reading Ler e comprender  textos diversos sobre historias diferentes relacionadas co 
tema 

O alumno comprende textos relacionados con destinos e 
actividades turísticas

Expresión escrita/writing Escribir un folleto de propaganda turística, describir un destino turístico/
Escribir unha carta de reclamación

O alumno sabe describir os atractivos dun lugar.
O alumno sabe facer unha queixa.

UNIDADE 6
A day in the life

OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender vocabulario para describir distintos tipos de  oficios e traballos.
Aprender verbos con preposición relacionados co tema laboral

O alumno coñece e usa  léxico relacionado co mundo laboral 
e utiliza verbos con preposición adecuadamente

Gramática Distinguir o uso de infinitivos e xerundios O alumno sabe utilizar o xerundio e o infinitivo nun contexto 
gramatical adecuado.



Comprensión lectora/ reading Ler e comprender  textos diversos sobre conversacións relacionadas co traballo O alumno comprende a entrevista de traballo que escoita

Expresión escrita/writing Escribir unha carta informal O alumno sabe escribir unha carta a un amigo describindo 
unha experiencia laboral

UNIDADE 7
Culture voltures

OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender a utilizar o vocabulario relacionado coa arquitectura e a arte.
Describir monumentos e obras de arte. 

O alumno coñece o vocabulario proposto 

Gramática Aprender o uso da voz pasiva.
Aprender o uso da expresión “have/get something done” como voz pasiva
Aprender a expresar o propósito

O alumno sabe utilizar a voz pasiva. 
O alumno sabe expresar o propósito e a  finalidade

Comprensión lectora/ reading Ler e comprender  textos diversos sobre  o tema O alumno comprende os textos respondendo a preguntas 
específicas de comprensión

Expresión escrita/writing Escribir un artigo sobre un tema artístico utilizando expresións propias da 
arte

O alumno sabe describir unha obra de arte utilizando o 
vocabulario e expresións correctas

UNIDADE 8
The fear of the unknown

OBXECTIVOS ESTÁNDARES

Vocabulario Aprender vocabulario relacionado co misterio
Aprender adxectivos e adverbios relacionados con el tema misterioso

O alumno coñece o vocabulario de misterio.
O alumno utiliza adxectivos e adverbios de misterio.

Gramática Aprender o uso dos verbos modais para a especulación O alumno usa os verbos modais en tempo adecuado para a 
especulación

Comprensión lectora/ reading Ler e comprender  textos diversos sobre historias e novelas diferentes 
relacionadas co tema 

O alumno le e comprende las historias de misterio contestando a 
preguntas específicas

Expresión escrita/writing Escribir unha historia de medo o alumno redacta una historia utilizando expresións adecuadas e 
as especulacións correctas.



III COMPETENCIAS ESO

 Valoraranse  especialmene as seguintes competencias:

Competencia dixital
Aprender a aprender
Sentido e inicitaiva e espítitu emprendedor.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

Observación telemática do alumnado.

Análise da produción do alumnado.

Instrumentos:

Seguimento e rexistro de tarefas

Autocorrección de tarefas

Probas telemáticas.

Probas presenciais, se é o caso.



Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso (ESO e BACHARELATO) 

1. O alumnado que teña as dúas primeiras avaliacións superadas,considerarase aprobado. A 
cualificación final será a media aritmética das dúas  primeiras avaliacións. As tarefas 
realizadas durante a terceira avaliación servirán para mellorar a súa nota final (ata un 
máximo de un punto).As tarefas deberán ser entregadas en prazo e axustarse ás normas 
indicadas por cada docente.

2  O alumnado cunha avaliación suspensa estará aprobado se as medias das dúas é igual o 
superior a cinco. As tarefas realizadas durante a terceira avaliación servirán para mellorar a 
súa nota final (ata un máximo de un punto).As tarefas deberán ser entregadas en prazo e 
axustarse ás normas indicadas por cada docente.

3.Na ESO e 1º de Bacharelato o  alumnado que teña unha nota inferior a cinco na media das
dúas primeiras avaliacións realizará as tarefas  e as probas  que lles indiquen as docentes 
para tentar recuperar a materia. As tarefas deberán ser entregadas en prazo,  estar 
correctamente realizadas  e axustarse ás normas indicadas  para acadar unha valoración 
positiva que lles permita superar a materia. A nota máxima neste caso será un cinco.

4.O alumnado que non acade un aprobado terá dereito a presentarse a unha proba final da 
materia se as autoridades sanitarias permiten o regreso ás aulas.

5. No 2º curso de Bacharelato farase unha recuperación final para aquel alumnado que non
teña a materia superada e ,en caso de non incorporación ás aulas ,esta proba farase 
telemáticamente.

Proba
extraordinaria de

setembro

Será similar ás probas realizadas durante a primeira e segunda avaliación.
Será valorada de 1 a 10 puntos e considerarase superada se o alumnado obtén unha 
puntuación igual ou superior a cinco.

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:

Os criterios que constan na programación do departamento para a primeira e segunda 
avaliación do curso a recuperar.

Criterios cualifacicación:

Os mesmós que figuran para o curso  que ten que recuperar

Procedementos  de avaliación:

Observación telemática do alumnado.

Análise da producción do alumnado

Instrumentos:



Seguimento e rexistro de tarefas

Autocorrreción de tarefas

Probas telemáticas
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades Tarefas con actividades de  escrita (writing),gramática (grammar), vocabulario 
(vocabulary) e lectura (reading). Enlaces a páxinas web, powerpoint, exercicios con 
solucionario.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Envío  e recpeción de tarefas a través do correo electrónico, Aula Virtual ,Google 
Drive., explicacións telefónicas.

Para alumnado sen conectividade exercicios de repaso dos manuales  de clase e 
mediante aplicacións telefónicas.

Materiais e recursos Recursos do  libro de texto ,recursos ofertados polas editoriais, e páxinas web.
Materiais elaborados polas  propias docentes.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Mediante correo electrónico, telefóno e através das titorías.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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