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1. Introdución e contextualización 
 
 
1.1 Profesores que imparten as materias do departamento 
 

Cursos e grupos a cargo do Departamento: 

  1º ESO    (2 grupos) 

  2º ESO    (2 grupos) 

  3º ESO    (2 grupos)  

  4º ESO    (1 grupo con sección bilíngüe de EF) 

  1º BACH    (2 grupos) 

  2º BACH   (2 grupos) 

  Obradoiro de comunicación (1 grupo de 2º BAC) 

FPb    (1 grupo) 

Investigación e tratamento da información  (1 grupo de 1º ESO) 

 

Compoñentes  do Departamento:     Grupos e nº sesións /semana 

 

Begoña López Soto (Xefa de departamento)  1º ESO  3 
        3º ESO  6 
        1º BAC  6 
        Biblioteca 4 
 
 
Rosa Paredes García      2º ESO  6 
        4º ESO  3 
        2º BAC  6 
        Obr Ing 1 
        FPb  1 
 
Juan José González Luaces     1º ESO  3 
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1.2.. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 
 

O IES Fernando Esquío é un centro situado no Concello de Neda, na foz do río Xuvia, na área 

metropolitana da cidade de Ferrol. As principais actividades económicas que dinamizan a vila 

son, sobre todo, a actividade agrícola do medio rural,o marisqueo, os empregos no sector 

servizos e sobre todo a actividade da industria naval asentada no veciño concello de Fene, 

aínda que coas sucesivas reconversións que tiveron lugar no sector, esta actividade decaíu 

drásticamente nos últimos anos. Esta situación motivou ademáis un notable estancamento 

demográfico, pois o cese da incorporación de mano de obra foránea era un dos principais 

axentes de crecimento da poboación do municipio. 

 

- Descripción xeral do entorno: 

Semiurbán, pero dentro da área metropolitana de Ferrol. 

 

- Descripción xeral do alumnado: 

Clase media ou media-baixa. Aportación significativa de alumnos dunha zona rural próxima 

(Concello de San Sadurniño), que nos últimos anos experimenta un certo declive. En xeral, a 

actitude dos alumnos é boa, con baixa conflictividade e niveis de socialización aceptables. 

 

O IES imparte ensinanzas de ESO e Bacharelato, nas modalidades de Ciencias e e 

Humanidades e Ciencias Sociais, xunto cun módulo de FPbásica específico na comarca. O 

número de alumnnos estabilizouse os últimos anos arredor dos 220 alumnos, e ten unha 

plantilla en torno a 30 profesores, 2 bedeis e 1 administrativo. 
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2. Competencias clave, estándares de aprendizaxe avaliables e perfís 
competenciais. 
 
 

2.1. Contribución á adquisición das competencias clave 

 

No Real Decreto 1631/2006, de ensinos mínimos, indícase a forma en que esta materia 

contribúe ao proceso de adquisición das competencias básicas, polo que recollemos 

expresamente o lexislado. O desenrolo das competencias básicas e a presenza da 

transversalidade foi o criterio que se tivo en conta á hora de selecciona-los novos textos para 

ESO e Bacharelato.  

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento da competencia en 

comunicación lingüística dun xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de 

novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeneral. Unha 

aprendizaxe da lingua extraese baseada no desenvolvemento de habilidades comunicativas, 

contribuirá ao desenvolvemento desta competencia básica no mesmo sentido que o fai a 

primeira lingua. A achega da lingua estranxeira ao desenvolvemento desta competencia é 

primordial no discurso oral ao adquirir as habilidades de escoitar, falar e conversar, unha 

relevancia singular nesta etapa. Así mesmo, a aprendizaxe da lingua estranxeira, mellora a 

competencia comunicativa xeral ao desenvolver a habilidade para expresarse, oralmente e 

por escrito, utilizando as convencións e a linguaxe apropiada a cada situación, interpretando 

diferentes tipos de discurso en contextos e con funcións diversas. Por outra banda, o 

recoñecemento e a aprendizaxe progresiva de regras de funcionamento do sistema da lingua 

estranxeira, a partir das linguas que se coñecen, mellorará a adquisición desta competencia. 

A partir da adquisición da linguaxe, este convértese en vehículo do pensamento humano, en 

instrumento para a interpretación e representación da realidade e na ferramenta de 

aprendizaxe por excelencia. Esta materia contribúe ao desenvolvemento da competencia 

para aprender a aprender posto que acrecenta a capacidade lingüística xeral conferíndolle 

novas potencialidades e recursos diferentes para a comprensión e expresión, facilitando ou 

completando a capacidade de alumnos e alumnas para interpretar ou representar a 

realidade e así construír coñecementos, formular hipóteses e opinións, expresar e analizar 

sentimentos e emocións.  

Esta materia é ademais un bo vehículo para o desenvolvemento da competencia social e 

cidadá. As linguas sérvenlles aos falantes para comunicarse socialmente, forman parte da 

cultura común das diferentes comunidades e nacións. Pero tamén, en gran medida, son 

vehículo de comunicación e transmisión cultural, e favorecen o respecto, o interese e a 

comunicación con falantes doutras linguas e o recoñecemento e a aceptación de diferenzas 

culturais e de comportamento. O intercambio de información persoal axuda a reforzar a 

identidade dos interlocutores. Doutra banda, en lingua estranxeira é especialmente 
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relevante o traballo en grupo e en parellas e, a través destas interaccións, apréndese a 

participar, a expresar as ideas propias e a escoitar as dos demais, desenvólvese a habilidade 

para construír diálogos, negociar significados, tomar decisións valorando as achegas dos 

compañeiros, conseguir acordos, e, en definitiva, favorécese aprender de e cos demais. 

As competencias citadas están na actualidade en relación directa coa competencia en 

tratamento da información e competencia dixital. As tecnoloxías da información e da 

comunicación ofrécennos a posibilidade de comunicarnos en tempo real con calquera parte 

do mundo e tamén o acceso sinxelo e inmediato a un fluxo incesante de información que 

medra cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira facilita o acceso á información que 

se pode atopar nesta lingua, á vez que ofrece a posibilidade de comunicarnos utilizándoa. 

Ademais, facilita a comunicación persoal a través do correo electrónico en intercambios con 

mozos doutros lugares, e, o que é máis importante, crea contextos reais e funcionais de 

comunicación. Así mesmo, na medida en que a lingua estranxeira esixe o contacto con 

modelos lingüísticos moi diversos, a utilización de recursos dixitais para a aprendizaxe, é 

inherente á materia e este uso cotián contribúe directamente ao desenvolvemento desta 

competencia. Ademais por sorte os alumnos de hoxe en día cursaron ou cursan materias 

relacionadas coas novas tecnoloxías. Non son alleos ás tecnoloxías da información e da 

comunicación como recurso esencial para informarse, aprender e comunicarse, e así poden 

experimentar e empregar os materiais que contén o seu libro de texto. As editoriais coas que 

traballamos este curso (Macmillan e Oxford UP) inclúen a posibilidade de traballar on-line e 

empregar as novas tecnoloxías como vehículo de aprendizaxe xa que nelas está o futuro. E 

por outra banda as profesoras do departamento manexan recursos de apredizaxe e 

producción de contidos mediante blogs, wikis… dos que os alumnos son usuarios e/ou 

productores. 

Esta materia inclúe especificamente un achegamento a manifestacións culturais propias da 

lingua e dos países nos que se fala e, xa que logo, contribúe a adquirir a competencia 

artística e cultural ao propiciar unha aproximación a obras ou autores que contribuíron á 

creación artística. Así mesmo, a área contribúe ao desenvolvemento desta competencia se 

se facilita a expresión de opinións, gustos e emocións que producen diversas manifestacións 

culturais e artísticas e se se favorecen os traballos creativos individuais e en grupo, como a 

realización e representación de simulacións e narracións. En definitiva, vehicular en lingua 

estranxeira o coñecemento e a apreciación da diversidade cultural a partir de manifestacións 

artísticas, contribuirá ao desenvolvemento desta competencia. 

O coñecemento dunha lingua estranxeira contribúe tamén á adquisición da competencia 

autonomía e iniciativa persoal, en varios sentidos. O currículo fomenta o traballo 

cooperativo na aula, o manexo de recursos persoais e habilidades sociais de colaboración e 

negociación, o que supón pór en funcionamento determinados procedementos que 

permiten o desenvolvemento de iniciativas e toma de decisións na planificación, 

organización e xestión do traballo, propiciando así a autonomía e a iniciativa persoal. 

Finalmente, e a pesar de que a competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

e a competencia matemática non se mencionan especificamente nos obxectivos para Lingua 
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Estranxeira, dada a natureza dos materiais elaborados para a impartición desta materia, 

pódense atopar moitas oportunidades de desenvolver tamén estas competencias. 

 

2.2.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 
 

1º ESO 
 

BLOQUE 1 

 

PLEB1.1. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas 

e temas cos que se estea moi familiarizado/a, sempre que se fale de xeito pausado e ben 

articulado. 

PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, preguntas, 

explicacións, diálogos e outras mensaxes orais sinxelas articuladas con claridade e 

pausadamente, relacionadas coas actividades de aula e con áreas de prioridade inmediata. 

PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en 

presentacións moi básicas sobre temas educativos, que estea a aprender ou do seu interese 

(por exemplo, sobre un tema curricular como os contaminantes, a clasificación dos seres 

vivos, etc.), sempre que poida escoitalas máis dunha vez. 

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal entre duas 

persoas que ten lugar na súa presenza, ou procedente dunha gravación pedagóxica cando o 

tema lle resulta coñecido e o discurso estea articulado con claridade, a velocidade baixa 

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

peticións de información, a expresión da vontade, a certeza e os desexos sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo 

e directamente, e se a persoa interlocutora está disposto a repetir ou a reformular o dito. 

PLEB1.6. Identifica a información esencial do tema e da situación de comunicación de 

gravacións auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre asuntos cotiáns ou do seu interese, 

articuladas pausadamente e con claridade, e cando as imaxes axuden á comprensión e se 

poida escoitar máis dunha vez. 

BLOQUE 2 

PLEB2.1. Na maioría das actividades de aula amosa unha actitude positiva polo uso da lingua 

estranxeira nas diferentes situacións comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que, ás 

veces, teña que recorrer a outras linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

PLEB2.2. Fai presentacións moi breves e ensaiadas comprensibles e con apoio visual de 

distintos soportes multimedia que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre 

aspectos concretos e sinxelos de temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos, e 
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responde a preguntas breves e moi sinxelas dos oíntes sobre o contido das súas 

presentacións. 

PLEB2.3. Desenvólvese sen dificultade evidente en xestións e transaccións cotiás básicas, e 

ofrece e obtén información básica en situacións habituais e concretas propias de viaxes, 

aloxamento, transporte, compras e lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 

tratamento). 

PLEB2.4. Establece contacto social en función da situación de comunicación, real ou 

simulada, e reformula ou rectifica se non se lle comprende, e pide aclaración se non entende 

algo. 

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

empregando as convencións propias do proceso comunicativo, nas que establece contacto 

social, intercambia información básica e expresa opinións, fai invitacións e ofrecementos 

sinxelos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas e básicas, ou se 

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

PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, verificando a comprensión propia e a 

das demais persoas mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e 

cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación, e manifesta interese e 

respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

BLOQUE 3 

PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas e básicas de funcionamento e 

manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de uso común e coñecidos, e segue 

instrucións básicas e predicibles para a realización de actividades e normas de seguridade 

(por exemplo, nun centro docente, un lugar público ou unha zona de lecer). 

PLEB3.2. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de 

referencia ou consulta de carácter pedagóxico claramente estruturados e nun rexistro 

estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre temas relativos a materias educativas 

ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha 

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

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

propias da súa idade ou de internet, formulados de xeito simple e claro, e relacionados con 

asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal e educativo. 

PLEB3.4. Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa en narracións 

breves moi sinxelas en lingua estándar, e en guías de lecer, dicionarios, catálogos, etc. 

PLEB3.5. Entende información básica (lugar, prezo, horarios, datos ou preguntas relativas á 

información persoal, etc.) de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do 

seu interese. 

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos adaptados (por exemplo, en lecturas para a xente 

nova) de historias de ficción. 
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BLOQUE 4 

PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes (por exemplo, posts e chats en redes sociais), en 

situacións reais ou simuladas, nas que dá e solicita breve información sobre citas, 

preferencias e sentimentos, relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

PLEB4.2. Elabora textos moi breves nos que expón, por exemplo, unha enumeración de 

actividades ou tarefas moi habituais, listas de compras, traxecto habitual etc.; e textos que 

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

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, 

aos seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación 

dixital). 

PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital, en 

situacións de comunicación reais ou simuladas, relacionados con actividades e situacións da 

vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre temas de actualidade de especial relevancia e 

comprensibles para a súa idade, respectando as convencións e as normas de cortesía, e a 

etiqueta se utiliza as redes sociais. 

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén contacto social real 

ou simulado (por exemplo, con amigos/as noutros países), se intercambia información básica 

sobre si mesmo, e a súa vila (por exemplo, descrición en termos moi sinxelos de sucesos 

importantes e experiencias persoais; instrucións sinxelas, aceptación e ofrecemento de 

suxestións, como cancelar, confirmar ou modificar unha invitación ou uns plans), e se 

expresan opinións de xeito sinxelo. 

PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, 

utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

BLOQUE 5 

PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, e produce comprensiblemente trazos 

fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi básicos de 

ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 

PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas actividades de aula, 

e na participación en simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal, con diversos 

fins comunicativos, establecendo contacto social en función da situación de comunicación, 

reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo aclaración se non entende 

algo. 

PLB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, rutinas para iniciar ou 

manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves para manter a atención, etc.). 
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PLB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos dos países nos que se fala 

a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do 

resto do alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

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

elaboración de textos do coñecemento adquirido noutras linguas sobre elementos 

morfosintácticos e discursivos básicos e habituais no uso da lingua. 

PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando adecuadamente as estruturas 

morfosintácticas básicas para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel, e 

estratexias de comunicación e de redundancia do significado (imaxes, elementos 

paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e paratextuais). 

PLB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender 

e elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 

PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora 

as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 

2º ESO 

BLOQUE 1 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos producidos en contextos reais e 

simulados, articulados con claridade, ritmo pausado e acentuación estándar, que conteñan 

vocabulario relativo a lugares, persoas, obxectos, acontecementos e accións ligados a temas 

sinxelos e habituais na súa idade e no seu contexto escolar. 

PLEB1.3. Comprende o esencial en situacións de comunicación, cara a cara ou gravadas, nas 

que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas habituais para a súa idade e o seu nivel 

escolar, que se refiran aos ámbitos persoal público e educativo, sempre que se fale 

pausadamente e con claridade, e se poida escoitar máis dunha vez. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en 

presentacións sobre temas educativos que estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou do 

seu interese inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha profesión). 

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal 

espontánea, relacionada coas actividades de aula, e de simulacións sobre temas cotiáns e de 

interese persoal con diversos fins comunicativos, se a produción é articulada con claridade e 

cunha velocidade media, pero con pausas. 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, 

peticións de información e expresión dos gustos sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a 

persoa interlocutora está disposta a repetir ou a reformular o dito. 



11 

 

 

PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas emitidas por medios 

audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos (tempo atmosférico, noticias presentadas 

con imaxes moi redundantes, etc.) e sobre transaccións habituais de bens e servizos, 

pronunciadas con lentitude e claridade, aínda que deba escoitalas máis dunha vez. 

BLOQUE 2 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a maioría das veces ou intervén na lingua 

estranxeira, cunha pronuncia comprensible, e persevera no seu uso aínda que cometa erros 

e teña que pedir axuda ou aclaracións. 

PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes 

situacións comunicativas, e manifesta interese e respecto polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras. 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con apoio visual (por 

exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir un 

guión sobre aspectos concretos e sinxelos de temas do seu interese ou relacionados cos seus 

estudos ou a súa ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o 

contido destas. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, 

o aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas 

(saúdo e tratamento), sempre que a persoa interlocutora coopere, falando amodo e con 

claridade, e repetindo ou reformulando. 

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

teléfono ou por outros medios técnicos, nas que establece contacto social, intercambia 

información e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e 

ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que hai que seguir 

para realizar unha actividade conxunta. 

PLEB2.6. 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 do seus compañeiros e das súas compañeiras. 

PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela de carácter educativo 

ou ocupacional moi habitual e traballado previamente, intercambiando información 

suficiente e básica de carácter persoal e sobre hábitos, gustos ou estudos, preguntando 

sobre problemas prácticos e reaccionando de forma sinxela ante comentarios, sempre que 

poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita, e se o interlocutor coopera, 

falando amodo e con claridade, repetindo ou reformulando. 

BLOQUE 3 

PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas de uso común e coñecidos, así como instrucións 
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básicas e predicibles para a realización de actividades e normas de seguridade (por exemplo, 

manexo dun móbil ou prevención de riscos nunha excursión). 

PLB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas 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 e ocupacional moi básico. 

PLB3.3. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de 

referencia ou consulta claramente estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes 

ilustrativas redundantes sobre temas relativos a materias educativas, ou do seu interese (por 

exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha cidade, un deporte ou o 

ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles. 

PLB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e en rexistro estándar na 

que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si mesmo/a; se describan persoas, obxectos e 

lugares; se narren acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se 

expresen sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

PLB3.5. Entende información básica 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). 

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

BLOQUE 4 

PLB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue modelos de textos de 

características similares, planifica o texto, elabora un borrador, corrixe tanto a ortografía 

como a orde das ideas e das palabras, etc. 

PLB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con información sinxela e 

relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais no ámbito educativo, describindo de xeito 

sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares.  

PLB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, 

aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

PLB4.4. 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 e do seu interese persoal, ou sobre temas de actualidade de especial relevancia e 

facilmente comprensibles para a súa idade, respectando as convencións e as normas de 

cortesía, tamén cando se utilizan as redes sociais. 

PLB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto social, se 

intercambia información sobre si mesmo/a e a súa vila (por exemplo), se describen en 

termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais (por exemplo, unhas 

vacacións), se dan instrucións sinxelas, se fan e aceptan ofrecementos e suxestións (por 

exemplo, cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou duns plans) e se 

expresan opinións de xeito sinxelo. 
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PLB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, 

utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

BLOQUE 5 

PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas actividades de 

aula, e na participación en simulacións con diversos fins comunicativos, facéndose 

comprender, producindo con suficiencia discriminativa trazos fonéticos significativos que 

distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.), e recoñecendo e producindo 

comprensiblemente patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 

PLEB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente para facer comprensible os textos, sen 

cometer erros moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis relevantes. 

PLEB5.3. Utiliza as convencións básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do 

proceso comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas 

orais breves para manter a atención, etc.) 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e visibles dos países nos 

que se fala a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas culturas, de 

ser o caso, do resto do alumnado, e evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

PLB5 5. Nas actividades de aula utiliza, para a comprensión e a elaboración de textos, o 

coñecemento adquirido noutras linguas sobre elementos morfolóxicos, sintácticos e 

discursivos, así como os procesos de realización das actividades lingüísticas de comprensión 

e produción. 

PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando adecuadamente as estruturas 

morfosintácticas básicas para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel, e 

estratexias de comunicación e de redundancia do significado (imaxes e elementos 

paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

PLEB5.7. Coñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e 

elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo.  

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. 

 

3º ESO 

BLOQUE 1 

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). 
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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. 

PLEB1.3. Entende o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas 

(por exemplo, en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, e centros de lecer, de estudos ou 

de traballo). 

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa formal ou informal 

entre dúas ou máis persoas interlocutoras que ten lugar na súa presenza, cando o tema lle 

resulte coñecido e o discurso está articulado con claridade, a velocidade media e nunha 

variedade estándar da lingua. 

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

puntos de vista e opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora 

está disposta a repetir ou reformular o dito. 

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. 

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. 

BLOQUE 2 

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. 

PLEB2.2. Interactúa para obter ou ofrecer bens e servizos relativos a necesidades inmediatas 

e cotiás, sempre que se fale amodo e con estruturas moi sinxelas e habituais, e reacciona 

adecuadamente sempre que poida solicitar, mediante preguntas sinxelas e directas, a 

colaboración da persoa interlocutora para entender e facerse entender. 

PLEB2.3. 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. 



15 

 

 

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). 

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. 

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. 

BLOQUE 3 

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). 

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 

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. 

PLEB3.4. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de 

referencia, ou consulta claramente estruturados sobre temas relativos a materias 

educativas, asuntos ocupacionais ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular, 

un programa informático, unha cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler 

as seccións difíciles. 

PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal en calquera formato na que se fala de si 

mesmo/a, se describen persoas, obxectos e lugares, se narran acontecementos pasados, 

presentes e futuros, reais ou imaxinarios, e se expresan sentimentos, desexos e opinións 

sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

PLEB3.6. Entende o esencial de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do 

seu interese no contexto persoal, educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre un curso de 

idiomas ou unha compra por internet). 

PLEB3.7. Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas para a mocidade) de historias de 

ficción breves e ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos personaxes, das súas 

relacións e do argumento. 
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BLOQUE 4 

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. 

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con información sinxela e 

relevante sobre feitos habituais e os motivos de certas accións, nos ámbitos educativo e 

ocupacional, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares, e sinalando 

os principais acontecementos de forma esquemática. 

PLEB4.3. 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). 

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 

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. 

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. 

PLEB4.7. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, 

utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

BLOQUE 5 

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. 

PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as regras ortográficas 

básicas, na redacción de traballos e outros textos, para facerse comprensible case sempre. 

PLEB5.3. Utiliza as convencións máis habituais propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda 
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de palabra, fórmulas orais breves para manter a atención, facer preguntas por preferencias, 

expresar opinións, etc.) en rexistro estándar. 

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 e valoracións etnocéntricas 

PLEB5.5. Identifica e utiliza os expoñentes máis comúns propios do seu nivel para realizar as 

funcións comunicativas, así como os patróns discursivos de uso máis frecuente para o 

propósito comunicativo. 

PLEB5.6. Domina as estruturas morfosintácticas e discursivas máis habituais para 

comprender e expresar en rexistros estándar intencións e significados mediante as funcións 

comunicativas propias do seu nivel, e reflexiona sobre a utilidade do coñecemento adquirido 

noutras linguas para comprender e elaborar textos na lingua meta. 

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar 

textos sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel educativo, e comprende e utiliza 

estratexias de comunicación e de redundancia do significado (imaxes e elementos 

paralingüísticos, cuasilingüísticos e paratextuais). 

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. 

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. 

 

4º ESO 

BLOQUE 1 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades da 

tarefa (de comprensión global, selectiva ou detallada), 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. 

PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais e información relevante 

en presentacións ou charlas ben estruturadas e de exposición clara sobre temas coñecidos 

ou do seu interese relacionados co ámbito educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre un 
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tema educativo ou de divulgación científica, ou unha charla sobre a formación profesional 

noutros países). 

PLEB1.3. Identifica a idea principal e aspectos significativos de noticias de televisión 

claramente articuladas cando hai apoio visual que complementa o discurso, así como o 

esencial de anuncios publicitarios, series e películas ben estruturados e articulados con 

claridade, nunha variedade estándar da lingua, e cando as imaxes facilitan a comprensión. 

PLEB1.4. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes gravadas ou de 

viva voz, claramente articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou outra 

información, mesmo de tipo técnico (por exemplo, en contestadores automáticos, ou sobre 

como realizar un experimento na clase, ou como utilizar unha máquina ou un dispositivo no 

ámbito ocupacional). 

PLEB1.5. Identifica as ideas principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou 

informal de certa duración entre dous ou máis interlocutores que ten lugar na súa presenza 

e na que se tratan temas coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, cando o discurso está 

articulado con claridade e nunha variedade estándar da lingua. 

PLEB1.6. Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por 

exemplo, en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, transportes, centros docente e lugares de 

traballo) ou menos habituais (por exemplo, nunha farmacia, un hospital, nunha comisaría ou 

nun organismo público), se pode pedir confirmación dalgúns detalles. 

PLEB1.7. Comprende, nunha conversa formal, ou entrevista na que participa (por exemplo, 

en centros de estudos ou de traballo), información relevante e detalles sobre asuntos 

prácticos relativos a actividades educativas ou ocupacionais de carácter habitual e 

predicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou que se reformule, aclare ou elabore, 

algo do que se lle dixo. 

PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal na que participa, explicacións ou 

xustificacións de puntos de vista e opinións sobre diversos asuntos de interese persoal, 

cotiáns ou menos habituais, así como a formulación de hipóteses, a expresión de 

sentimentos e a descrición de aspectos abstractos de temas (por exemplo, a música, o cine, 

a literatura ou os temas de actualidade). 

BLOQUE 2 

PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos para entender e facerse entender, como a utilización de 

expresións memorizadas ou fixas (para pedir que lle falen máis a modo, que lle repitan ou 

que lle aclaren) e o uso de exemplos e definicións, ou de aspectos paralingüísticos como os 

acenos, a entoación, etc. 

PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa ou intervén na lingua 

estranxeira de xeito claro e comprensible, 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. 
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PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio 

visual (por exemplo, PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas educativos ou 

ocupacionais do seu interese, organizando a información básica de maneira coherente, 

explicando as ideas principais brevemente e con claridade, e respondendo a preguntas 

sinxelas de oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade media. 

PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que poden 

xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais, educativos ou 

ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención, información, axuda ou explicacións, e 

facer unha reclamación ou unha xestión formal de maneira sinxela pero correcta e adecuada 

ao contexto. 

PLEB2.5. Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou 

por outros medios técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia 

información e se expresa e xustifica brevemente opinións e puntos de vista; narra e describe 

de forma coherente feitos ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou inventados; 

formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións con certo detalle; 

expresa e xustifica sentimentos, e describe aspectos concretos e abstractos de temas como, 

por exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade. 

PLEB2.6. Toma parte en conversas formais, entrevistas e reunións de carácter educativo ou 

ocupacional, sobre temas habituais nestes contextos, intercambiando información 

pertinente sobre feitos concretos, pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas 

prácticos, expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e con claridade, e razoando e 

explicando brevemente e de maneira coherente as súas accións, as súas opinións e os seus 

plans. 

BLOQUE 3 

PLEB3.1. Nas actividades de lectura da aula, explica como sabe inferir significados a partir do 

seu coñecemento do mundo, do coñecemento doutros idiomas, do contexto lingüístico, dos 

apoios visuais (imaxes, tipografía, deseño, etc.), así como das características do medio en 

que aparece impresa a información (carteis, folletos, revistas, xornais, páxinas web, etc.). 

PLEB3.2. Procura e entende información específica de carácter concreto en páxinas web e 

outros materiais de referencia ou consulta claramente estruturados (por exemplo, 

enciclopedias, dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas relativos a materias 

educativas ou asuntos ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos seus 

intereses, e analiza a información tendo en conta varios criterios (autoría, fiabilidade da 

páxina que o publica, datas, etc.) que axuden a avaliar a credibilidade do material. 

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

comunicacións de carácter público, institucional ou corporativo e claramente estruturados, 

relacionados con asuntos do seu interese persoal, educativo ou ocupacional (por exemplo, 

sobre lecer, cursos, bolsas e ofertas de traballo). 
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PLEB3.4. Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en textos 

xornalísticos en calquera soporte, ben estruturados e de extensión media, tales como 

noticias glosadas; recoñece ideas significativas de artigos divulgativos sinxelos, e identifica as 

conclusións principais en textos de carácter claramente argumentativo, sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte incluíndo foros en liña 

ou blogs, na que se describen con certo detalle feitos e experiencias, impresións e 

sentimentos, onde se narran feitos e experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian 

información, ideas e opinións sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 

xerais, coñecidos ou do seu interese. 

PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos electrónicos de carácter formal, 

oficial ou institucional, como para poder reaccionar en consecuencia (por exemplo, se se lle 

solicitan documentos para unha estadía de estudos no estranxeiro). 

PLEB3.7. Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, 

dispositivos ou programas informáticos, e sobre a realización de actividades e normas de 

seguridade ou de convivencia (por exemplo, nun evento cultural, nunha residencia de 

estudantes ou nun contexto ocupacional). 

PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais e os detalles máis relevantes de textos de ficción e 

textos literarios contemporáneos breves, ben estruturados e nunha variante estándar da 

lingua, nos que o argumento é lineal e se pode seguir sen dificultade, e os personaxes e as 

súas relacións se describen de maneira clara e sinxela. 

BLOQUE 4 

PLEB4.1. Escribe, nun formato convencional, informes breves e sinxelos nos que dá 

información esencial sobre un tema educativo ou ocupacional, ou menos habitual (por 

exemplo, un accidente), describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares; 

narrando acontecementos nunha clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela os 

motivos de certas accións. 

PLEB4.2. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións públicas ou privadas 

ou entidades comerciais, fundamentalmente destinada a pedir ou dar información, solicitar 

un servizo ou realizar unha reclamación ou outra xestión sinxela, respectando as 

convencións formais e as normas de cortesía usuais neste tipo de textos. 

PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte, nos 

que solicita e se transmite información e opinións sinxelas e nos que resalta os aspectos que 

lle resultan importantes (por exemplo, nunha páxina web ou unha revista xuvenís, ou 

dirixidos a un profesor ou a unha profesora), respectando as convencións e as normas de 

cortesía. 

PLEB4.4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos que describe 

experiencias, impresións e sentimentos; narra de forma lineal e coherente feitos 

relacionados co seu ámbito de interese, actividades e experiencias pasadas (por exemplo, 
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sobre unha viaxe, as súas mellores vacacións, un acontecemento importante, un libro ou 

unha película), ou feitos imaxinarios, e intercambia información e ideas sobre temas 

concretos, sinalando os aspectos que lle parecen importantes, e xustificando brevemente as 

súas opinións sobre eles. 

PLEB4.5. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral 

(por exemplo, para facerse membro dunha asociación ou para solicitar unha bolsa). 

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en formato electrónico, seguindo, por exemplo, o modelo 

Europass. 

PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e apuntamentos con información sinxela e relevante sobre 

asuntos habituais e aspectos concretos nos ámbitos persoal, educativo e ocupacional, 

dentro da súa especialidade ou área de interese. 

PLEB4.8. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, 

utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

BLOQUE 5 

PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e comprensible, e utiliza 

adecuadamente os esquemas fonolóxicos básicos, aínda que teña que repetir algunha vez 

por solicitude das persoas interlocutoras. 

PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros ortográficos e de 

puntuación que impidan a comprensión, e utiliza o corrector informático para detectar e 

corrixir erros tipográficos e ortográficos. 

PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que poden 

xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais, educativos ou 

ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención, información, axuda ou explicacións, e 

facer unha reclamación ou unha xestión formal de xeito sinxelo, pero correcta e adecuada 

ao contexto. 

PLEB5.4. Recoñece os elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua 

estranxeira, e establece relación entre aspectos da cultura propia e da cultura meta para 

cumprir, de ser o caso, o papel de intermediario lingüístico e cultural, abordando con 

eficacia a resolución de malentendidos interculturais, e valorando positivamente as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

PLEB5.5. Comprende e utiliza con corrección suficiente e adecuación sociolingüística os 

recursos lingüísticos propios do seu nivel, e frases feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 

habituais da comunidade lingüística correspondente á lingua meta. 

PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado, o que implica, entre 

outros, o emprego de sinónimos de uso máis frecuente e de palabras de significación 

próxima para evitar a repetición léxica. 
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PLEB5.7. 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. 

 

 

1º BACHARELATO 

BLOQUE 1 

PLEB1.1. Nas actividades de aula, reflexiona sobre o seu proceso de compresión, 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.  

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). 

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 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). 

PLEB1.5. Comprende os puntos principais e detalles relevantes na maioría de programas de 

radio e televisión relativos a temas de interese persoal ou da súa especialidade (por 

exemplo, entrevistas, documentais, series e películas), cando se articulan de forma 

relativamente lenta e cunha pronuncia clara e estándar, e que traten temas coñecidos ou do 

seu interese. 

PLEB1.6. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou 

informal de certa 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 
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PLEB1.7. 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 

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 se non haxa 

interferencias acústicas.  

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. 

BLOQUE 2 

PLEB2.1. Participa con eficacia en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por 

outros medios técnicos, nas que describe con certo detalle feitos, experiencias, sentimentos 

e reaccións, soños, esperanzas e ambicións, e responde adecuadamente a sentimentos 

como a sorpresa, o interese ou a indiferenza; conta historias, así como o argumento de libros 

e películas, indicando as súas reaccións; ofrece e interésase por opinións persoais sobre 

temas do seu interese; fai comprensibles as súas opinións ou reaccións respecto das 

solucións posibles de problemas ou cuestións prácticas; expresa con amabilidade crenzas, 

acordos e desacordos, e explica e xustifica as súas opinións e os seus proxectos. 

PLEB.2.2. 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. 

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

anterioridade, realizando preguntas complementarias ou respondendo a elas, sempre que se 

manteñan dentro ámbito predicible da interacción. 

PLEB.2.4. Compensa as carencias lingüísticas con certa naturalidade pedíndolle axuda ao seu 

interlocutor, e mediante procedementos lingüísticos, como a paráfrase ou a explicación, e 

paralingüísticos. 

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. 
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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. 

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 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 

PLEB.2.8. Coopera na interacción verificando a comprensión propia e das demais persoas, e 

cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación 

BLOQUE 3 

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. 

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. 

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. 

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). 

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). 

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). 
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PLEB3.7. Segue sen dificultade a liña argumental de historias de ficción e de novelas curtas 

claramente estruturadas, de linguaxe sinxela e directa, nunha variedade estándar da lingua, 

e comprende o carácter dos personaxes e as súas relacións, cando uns e outras están 

descritos claramente e co suficiente detalle. 

PLEB3.8. Comprende correspondencia persoal en calquera soporte, e mensaxes en foros e 

blogs, nas que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas e se explican 

con razoable precisión, e se describen de maneira clara e detallada, experiencias, 

sentimentos,reaccións, feitos, plans e aspectos tanto abstractos como concretos de temas 

do seu interese. 

BLOQUE 4 

PLEB4.1. Escribe, en calquera soporte, informes breves nos que dá información pertinente 

sobre un tema educativo, ocupacional, ou menos habitual (por exemplo, un problema 

xurdido durante unha viaxe), describindo co detalle suficiente situacións, persoas, obxectos 

e lugares; narrando acontecementos nunha secuencia coherente; explicando os motivos de 

certas accións, e ofrecendo opinións e suxestións breves e xustificadas sobre o asunto e 

sobre futuras liñas de actuación. 

PLEB4.2. Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos coherentes, con 

cohesión e adecuados aos fins funcionais, con razoable corrección tanto ortográfica como de 

puntuación, na orde das palabras e na presentación do escrito (marxes, espazos de interliña, 

uso de maiúsculas e minúsculas, etc.)  

PLEB4.3. 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). 

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 

PLEB4.5. Toma notas, facendo unha lista dos aspectos importantes, durante unha 

conferencia sinxela, e redacta un breve resumo coa información esencial, sempre que o 

tema sexa coñecido e o discurso se formule dun modo sinxelo e se articule con claridade. 

PLEB4.6. 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. 

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. 

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 
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pertinentes sobre a situación obxecto da correspondencia, no ámbito público, educativo ou 

laboral, respectando as convencións formais e de cortesía propias deste tipo de textos. 

BLOQUE 5 

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. 

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. 

PLEB5.3. Utiliza a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información procedente 

de diversas fontes (biblioteca, internet, etc.) e como ferramenta de aprendizaxe de contidos 

diversos, e, durante as actividades de aula, en situacións de comunicación reais ou 

simuladas, como medio de comunicación e entendemento entre persoas de procedencias, 

linguas e culturas distintas, evitando calquera tipo de discriminación e de estereotipos 

lingüísticos e culturais. 

PLEB5.4. Explica valores e comportamentos propios dunha cultura a membros de outra 

diferente, consciente da importancia desta actividade de mediación intercultural 

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. 

PLEB5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes suficientemente cohesivos, 

coherentes e adecuados ao propósito comunicativo. 

PLEB5.7. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa densidade 

léxica, evitando repeticións innecesarias co uso de sinónimos e palabras de significado 

próximo, e recoñece un léxico máis especializado se conta con apoio visual ou contextual. 

PLEB5.8. Realiza actividades de mediación lingüística (reformula o sentido dun texto, oral ou 

escrito para facelo comprensible a persoas interlocutoras que descoñecen a lingua en que se 

produce, escribe o resumo dun debate oral ou un artigo lido noutra lingua, fai unha 

exposición oral a partir de notas, cambia de modalidade semiótica, como do texto ao 

esquema, etc.). 

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. 

 

2º BACHARELATO 

BLOQUE 1 
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PLEB1.1. Comprende instrucións, anuncios, declaracións e mensaxes detalladas, dados cara a 

cara ou por outros medios, sobre temas concretos, en linguaxe estándar e a velocidade 

normal (por exemplo, declaracións ou mensaxes institucionais). 

PLEB1.2. Identifica as ideas principais, os detalles relevantes e as implicacións xerais de 

conversas e debates relativamente extensos e animados entre varias persoas interlocutoras 

que teñen lugar na súa presenza, sobre temas xerais, de actualidade ou do seu interese, 

sempre que o discurso estea estruturado e non se faga un uso moi idiomático da lingua. 

PLEB1.3. Comprende, en debates e conversas informais sobre temas habituais ou do seu 

interese, a postura ou punto de vista das persoas interlocutoras, así como algúns sentidos 

implícitos e matices como a ironía ou o humor. 

PLEB1.4. 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 liñas de actuación e outros procedementos abstractos, sempre 

que poida confirmar o que o interlocutor quixo dicir e conseguir aclaracións sobre os 

aspectos ambiguos. 

PLEB1.5. Comprende a liña argumental, as ideas principais, os detalles relevantes e as 

implicacións xerais en presentacións, conferencias ou seminarios de certa extensión e 

complexidade sobre temas educativos ou profesionais da súa área de interese, tanto 

concretos como abstractos, sempre que haxa marcadores que estruturen o discurso e guíen 

a comprensión. 

PLEB1.6. Comprende o contido da información da maioría do material gravado ou 

retransmitido nos medios de comunicación, relativo a temas de interese persoal, 

identificando o estado de ánimo, o ton e mesmo o humor do falante, sempre que o discurso 

estea articulado con claridade, nunha variedade de lingua estándar e a velocidade normal. 

BLOQUE 2 

PLEB2.1. Diferencia adecuadamente a produción do texto oral espontáneo (sintaxe limitada, 

estratexias de compensación, negociación do significado co interlocutor, etc.) do planificado, 

e considera as características que este comparte coa lingua escrita (planificación, 

redundancia informativa, elementos de cohesión, etc.). 

PLEB2.2. Fai presentacións de certa duración sobre temas do seu interese educativo ou 

relacionados coa súa especialidade (por exemplo, o desenvolvemento dun experimento 

científico, ou unha análise de aspectos históricos, sociais ou económicos), cunha estrutura 

clara que axuda os oíntes a fixárense nos aspectos máis importantes, e demostrando 

seguridade á hora de contestar preguntas do auditorio formuladas con claridade e a 

velocidade normal. 

PLEB2.3. Participa con soltura en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por 

outros medios técnicos, nas que describe con detalle feitos, experiencias, sentimentos e 

reaccións, soños, esperanzas e ambicións, e responde adecuadamente aos sentimentos que 

expresan os seus interlocutores; describe con detalle experiencias persoais e as súas 
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reaccións ante elas; expresa con convicción crenzas, acordos e desacordos, e explica e 

xustifica de maneira persuasiva as súas opinións e proxectos. 

PLEB 2.4. Toma parte adecuadamente en conversas formais, entrevistas, reunións e debates 

de carácter educativo ou ocupacional, achegando e pedindo información relevante e 

detallada sobre aspectos concretos e abstractos de temas cotiáns e menos habituais nestes 

contextos; explicando os motivos dun problema complexo e pedindo e dando instrucións ou 

suxestións para resolvelo; desenvolvendo argumentos de forma comprensible e convincente 

e comentando as contribucións dos interlocutores; opinando e facendo propostas 

xustificadas sobre futuras actuacións. 

PLEB2.5. Participa na interacción verificando a comprensión propia e das demais persoas, e 

cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación, cun bo grao de fluidez 

e claridade, malia algúns erros esporádicos. 

PLEB2.6. Realiza unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas establecido con 

anterioridade, formulando preguntas complementarias ou respondendo a elas, 

reaccionando ante unha resposta que non entenda, e interactuando para pedir repeticións e 

confirmar a comprensión mutua. 

BLOQUE 3 

PLEB3.1. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de carácter 

publicitario sobre asuntos do seu interese persoal (por exemplo, carteis, folletos, pancartas 

ou grafitti), educativo (por exemplo, carteis científicos) ou profesional (por exemplo, boletíns 

informativos ou documentos oficiais). 

PLEB3.2. Comprende a información, a intención e as implicacións de notas e 

correspondencia persoal en calquera soporte, incluídos foros e blogs, nos que se transmiten 

e se xustifican de xeito detallado información, ideas e opinións sobre temas concretos e 

abstractos de carácter persoal e dentro da súa área de interese. 

PLEB3.3. Comprende instrucións extensas e complexas dentro da súa área de interese ou a 

súa especialidade, incluíndo detalles sobre condicións e advertencias, sempre que poida 

volver ler as seccións difíciles (por exemplo, sobre instrumentos de medición ou de 

procedementos científicos). 

PLEB3.4. Comprende os detalles relevantes e as implicacións de correspondencia formal de 

institucións públicas ou entidades privadas como universidades, empresas ou compañías de 

servizos, sobre temas concretos e abstractos de carácter persoal e educativo, dentro da súa 

área de interese ou a súa especialidade. 

PLEB3.5. Entende, en textos de referencia e consulta, en soporte tanto impreso como dixital, 

información detallada sobre temas da súa especialidade nos ámbitos educativo ou 

ocupacional, así como información concreta relacionada con cuestións prácticas en textos 

informativos oficiais, institucionais ou corporativos. 

PLEB3.6. Comprende a información, as ideas e as opinións implícitas en noticias e artigos 

xornalísticos e de opinión ben estruturados e de certa lonxitude que tratan dunha variedade 
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de temas de actualidade ou máis especializados, tanto concretos como abstractos, dentro da 

súa área de interese, e localiza con facilidade detalles relevantes neses textos. 

PLEB3.7. Comprende os aspectos principais, detalles relevantes, algunhas ideas implícitas e o 

uso poético da lingua en textos literarios que presenten unha estrutura accesible e unha 

linguaxe non moi idiomática, e nos que o desenvolvemento do tema ou da historia, os 

personaxes centrais e as súas relacións, ou o motivo poético, estean claramente sinalizados 

con marcadores lingüísticos doadamente recoñecibles. 

BLOQUE 4 

PLEB4.1. Escribe informes en formato convencional e de estrutura clara relacionados coa súa 

especialidade (por exemplo, o desenvolvemento e as conclusións dun experimento, sobre un 

intercambio lingüístico, unhas prácticas ou un traballo de investigación), ou menos habituais 

(por exemplo, un problema xurdido durante unha estadía no estranxeiro), desenvolvendo un 

argumento, razoando a favor ou en contra dun punto de vista concreto, explicando as 

vantaxes e as desvantaxes de varias opcións, e achegando conclusións xustificadas. 

PLEB4.2. Describe un tema, un texto, un suceso ou un evento dando unha idea xeral que 

permita recoñecelo con claridade, explicando as súas partes ou circunstancias, e ofrecendo 

unha opinión persoal argumentada. 

PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral 

(por exemplo, para matricularse nunha universidade, solicitar un traballo, abrir unha conta 

bancaria ou tramitar un visado). 

PLEB4.4. Escribe, en calquera soporte ou formato, un currículo detallado, xunto cunha carta 

de motivación (por exemplo, para ingresar nunha universidade estranxeira, ou presentarse 

como candidato/a a un posto de traballo). 

PLEB4.5. Toma notas co suficiente detalle durante unha conferencia, unha charla ou un 

seminario, e elabora un resumo con información relevante e as conclusións adecuadas, 

sempre que o tema estea relacionado coa súa especialidade e o discurso estea ben 

estruturado. 

PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios, en calquera soporte, nos que 

transmite e solicita información detallada, explicacións, reaccións e opinións sobre temas 

persoais, educativo ou ocupacionais, respectando as convencións e as normas de cortesía. 

PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal, en calquera soporte, e comunícase con 

seguridade en foros e blogs, transmitindo emoción, resaltando a importancia persoal de 

feitos e experiencias, e comentando de maneira persoal e detallada as noticias e os puntos 

de vista das persoas ás que se dirixe. 

PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas formais de carácter educativo ou profesional 

dirixidas a institucións públicas ou privadas e a empresas, nas que dá e solicita información, 

describe a súa traxectoria educativa ou profesional e as súas competencias, e explica e 

xustifica co suficiente detalle os motivos das súas accións e dos seus plans (por exemplo, 

carta de motivación para matricularse nunha universidade estranxeira, ou para solicitar un 
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posto de traballo), respectando as convencións formais e de cortesía propias deste tipo de 

textos. 

BLOQUE 5 

PLEB5.1. Comprende e faise comprender con certa confianza e fluidez en situacións de 

comunicación informais e formais habituais, con matices como a ironía e o humor, sempre 

que as persoas interlocutoras pronuncien con claridade e eviten un uso moi idiomático. 

PLEB5.2. Relaciónase oralmente e por escrito comunicando con eficacia información, 

noticias, ideas e puntos de vista sobre temas tanto abstractos como concretos; ou 

solicitando ou transmitindo información relacionada con servizos ou outros ámbitos das 

relacións sociais, adaptando a súa expresión e os medios de expresalo á situación de 

comunicación. 

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

intercultural. 

PLEB 5.4. Entende os detalles do que se lle di 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, traballo ou estudos (por exemplo, para 

recibir asistencia sanitaria como turista ou como residente, cambiar unha reserva de hotel, 

anular billetes ou cambiar un artigo defectuoso), sempre que poida pedir confirmación. 

PLEB5.5. Desenvólvese con seguridade en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, 

cara a cara, por teléfono ou por outros medios técnicos, solicitando información detallada, 

ofrecendo explicacións claras e detalladas, e desenvolvendo a súa argumentación de xeito 

satisfactorio na resolución dos problemas que xurdan. 

PLEB5.6. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa densidade 

léxica, evitando repeticións innecesarias co uso de sinónimos e palabras de significado 

próximo, e recoñece un léxico máis especializado se conta con apoio visual ou contextual. 

PLEB5.7. Comprende textos extensos en lingua estándar transmitidos por canles, 

entendendo (aínda que non os comparta) os matices de sentido e de opinión ante puntos de 

vista e posturas concretas e actitudes que responden a crenzas, costumes e valores propios 

da cultura da lingua meta. 

PLEB5.8. Explica valores e comportamentos propios dunha cultura a membros doutra 

diferente, consciente da importancia desta actividade de mediación intercultural. 

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, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e 

valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 

3. Obxectivos. 
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3.1. ESO 

As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no ámbito 

escolar, preparando os alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente máis 

internacional, multicultural e multilingüe á vez que tecnoloxicamente máis avanzado. O noso 

país atópase comprometido como membro da Unión Europea no fomento do coñecemento 

doutras linguas comunitarias, tal como se recolle nun dos obxectivos da Estratexia de Lisboa. 

Pola súa banda, o Consello de Europa no Marco de Referencia Común Europeo para a 

aprendizaxe de linguas estranxeiras, establece directrices tanto para a aprendizaxe de 

linguas como para a valoración da competencia nas diferentes linguas dun falante. Estas 

pautas foron un referente clave para a elaboración do CURRÍCULO DA ÁREA.  

O ensino da Lingua estranxeira nesta etapa terá como finalidade o desenvolvemento das 

seguintes capacidades:  

a) Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións 

comunicativas variadas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.  

b) Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación de forma 

comprensible, adecuada e con certo nivel de autonomía. 

c) Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do 

alumnado co fin de extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de 

pracer e de enriquecemento persoal. 

d) Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión e coherencia. 

e) Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos 

da lingua estranxeira en contextos reais de comunicación. 

f) Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de 

aprendizaxe, e transferir á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación 

adquiridas noutras linguas. 

g) Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as 

tecnoloxías da información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar 

información oralmente e por escrito. 

h) Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como 

ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos. 

i) Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e 

entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando calquera 

tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais.  

j) Manifestar unha actitude receptiva e de auto-confianza na capacidade de aprendizaxe e 

uso da lingua estranxeira. 
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3.2. BACHARELATO 

a) Extraer a información global e específica de mensaxes orais emitidas en situación de 

comunicación cara a cara e por medios de reprodución mecánica que non esixan 

coñecementos especializados, reforzando a comprensión nunha situación de exame de 

listening como o da Proba de Acceso á Universidade. 

b) Participar en conversacións utilizando as estratexias adecuadas producindo un discurso 

comprensible e adaptado á situación e á intención. 

a) Extraer a información xeral e específica de textos auténticos de diferente tipo 

(descritivos, narrativos, argumentativos, explicativos)   distinguindo as súas partes e sendo 

capaces de resumilos. Así como no emprego de distintos contextos comunicativos provinte 

do mundo dixital: foros, chats, e-mails, blogs….   

b) Ler de maneira autónoma, empregando correctamente o dicionario, libros graduados ou 

relacionados cós seus propios intereses, demostrando a comprensión mediante a realización 

dunha tarefa específica. Ler como parte do proxecto lector do centro. 

c) Redactar textos de certa complexidades atendendo a diferentes intencións 

comunicativas,respectando os elementos que aseguran a cohesión e coherencia do texto,de 

xeito que este sexa comprensible 

d) Utilizar conscientemente os coñecementos adquiridos como instrumento de control e 

autocorreción das producións propias e como recurso para comprender mellor as alleas. 

e) Empregar as tecnoloxías coma un elemento máis de información na procura dunha 

competencia dixital. 

f) Identificar e interpretar os implícitos culturais que podan aparecer nos textos, apoiándose 

en claves lingüísticas e utilizalos para unha mellor comprensión do contido dos mesmos.  

g) Valorar a lingua inglesa como medio para acceder a outros coñecementos e culturas e 

recoñecer a importancia que ten para unha mellor comprensión da lingua e cultura propias, 

e como medio de comunicación e entendemento internacional nun mundo multicultural. 

h) Valorar criticamente outros modos de organizar a experiencia e estrutura as relacións 

persoais comprendendo o valor relativo das convencións e normas culturais. 
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4.Cadro de obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de 
aprendizaxe e competencias clave. 

 

1º de ESO 
 

Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

OBXEC 
TIVOS 

CONTIDOS 
DA ASIGNATURA 

 CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE 
CLAVE 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

� 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 ou vaga 
nunha situación 
comunicativa. 

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

� 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, 
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 

� 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. 

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CCEC 

� 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, 

� CCL 
� CAA 
� CCEC 
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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

OBXEC 
TIVOS 

CONTIDOS 
DA ASIGNATURA 

 CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE 
CLAVE 

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 apoio 
de imaxes moi redundantes. 

cando se lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposto a repetir ou a 
reformular o dito. 

� PLEB1.6. Identifica a información 
esencial do tema e da situación de 
comunicación de gravacións auténticas 
ou pedagóxicas sinxelas, sobre asuntos 
cotiáns ou do seu interese, articuladas 
pausadamente e con claridade, e cando 
as imaxes axuden á comprensión e se 
poida escoitar máis dunha vez. 

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

� 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 
Percepción da mensaxe 

� 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. 

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 

� 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 

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

OBXEC 
TIVOS 

CONTIDOS 
DA ASIGNATURA 

 CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE 
CLAVE 

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 
significado parecido. 

– Definición ou 
parafrase 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). 

da actuación do 
interlocutor. 

� B2.3. Utilizar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos monolóxicos 
que aborden descricións, 
narracións e explicacións 
breves e sinxelas sobre 
acontecementos, 
experiencias, condicións de 
vida e coñecementos 
diversos, con certa fluidez e 
pronuncia intelixible, 
utilizando conectores 
textuais, e con dominio do 
vocabulario elemental para 
lograr a finalidade da 
comunicación. 

� B2.4. Producir textos breves 
e comprensibles, en 
conversas cara a cara, nun 
rexistro neutro ou informal, 
cunha linguaxe sinxela, nos 
que se dá, se solicita e 
intercambia información 
básica sobre temas de 
importancia na vida cotiá e 
asuntos coñecidos ou de 
interese persoal ou 
educativo propios da súa 
idade e do seu nivel escolar, 
e se xustifican brevemente 
e de xeito básico os motivos 
de determinadas accións e 
plans sinxelos, aínda que ás 
veces haxa interrupcións ou 
vacilacións, resulten 
evidentes as pausas e a 
reformulación para 
organizar o discurso e 
seleccionar expresións e 
estruturas, e o interlocutor 
teña que solicitar ás veces 
que se lle repita o dito, e 
mesmo solicite axuda ao 
interlocutor para expresar 
adecuadamente o seu texto. 

� B2.5. Empregar para 
comunicarse mecanismos 
sinxelos o suficientemente 
axustados ao contexto e á 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipse, 
deíxe persoal, espacial e 
temporal, xustaposición, e 
conectores e marcadores 
conversacionais básicos 
máis frecuentes). 

� B2.6. Manexar con certa 
fluidez frases curtas, grupos 

e moi sinxelas dos oíntes sobre o contido 
das súas presentacións. 

� PLEB2.3. Desenvólvese sen dificultade 
evidente en xestións e transaccións 
cotiás básicas, e ofrece e obtén 
información básica en situacións 
habituais e concretas propias de viaxes, 
aloxamento, transporte, compras e 
lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 

� 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. 
 
 

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 

� PLEB2.5. Participa en conversas 
informais cara a cara, cunha pronuncia 
comprensible, empregando as 
convencións propias do proceso 
comunicativo, nas que establece 
contacto social, intercambia información 
básica e expresa opinións, fai invitacións 
e ofrecementos sinxelos, pide e ofrece 
cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas e básicas, ou se 
manifesta sobre os pasos que hai que 
seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

� CCL 
� CAA 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 
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– Uso de elementos 
cuasiléxicos (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 
cointerpretadas. 

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

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

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. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

� a 
� c 
� d 
� e 
� i 

� B3.1. Estratexias de 
comprensión: 
– Mobilización de 

información previa sobre 
o tipo de tarefa e o tema, 
a partir da información 
superficial: imaxes, 
organización na páxina, 
títulos de cabeceira, etc. 

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

– Identificación do tipo 
textual 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 

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

� B3.2. Comprender 
instrucións básicas e avisos, 
obrigas e prohibicións (por 
exemplo, indicacións para 
chegar a un lugar, 
frecuencia da dose dun 
medicamento, manexo 
elemental de aparellos 
coñecidos, etc.). 

� B3.3. Identificar e 
interpretar palabras e 

� PLEB3.1. Comprende, con axuda da 
imaxe, instrucións sinxelas e básicas de 
funcionamento e manexo de aparellos 
electrónicos ou de máquinas de uso 
común e coñecidos, e segue instrucións 
básicas e predicibles para a realización 
de actividades e normas de seguridade 
(por exemplo, nun centro docente, un 
lugar público ou unha zona de lecer). 

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 
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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. 

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. 

� 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. 

� 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. 

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 

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

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

� a 
� c 
� d 
� i 

 

� B4.1. Estratexias de produción: 
– Planificación. 

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

– Localización e uso 

� 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.). 

� 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. 

 

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 

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

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 
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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 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. 

� 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 
que se solicite información 
persoal. 

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

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

� B4.6. Presentar os textos 
escritos de xeito coidado 
(con atención ás marxes, 
riscaduras, liñas dereitas, 
letra clara, letras maiúsculas 
e minúsculas cando 
corresponda, etc.), en 
soporte impreso e dixital. 

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

� PLEB4.3. Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal e 
relativa aos seus datos, aos seus 
intereses ou ás súas afeccións (por 
exemplo, para subscribirse a unha 
publicación dixital).  

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 

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

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

� a 
� c 
� d 
� i 
� o 

� B5.1. Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación. 
– Sons e fonemas vocálicos. 
– Sons e fonemas 

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

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

� CCL 
� CAA 
� CCEC 
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 consonánticos e as súas 
agrupacións.  

– Procesos fonolóxicos 
básicos.  

– Acento dos elementos 
léxicos illados, e no sintagma 
e na oración. 

� B5.2. Patróns gráficos e 
convencións ortográficas. 
– Uso das normas básicas de 

ortografía da palabra. 
– Utilización adecuada da 

ortografía da oración: coma, 
punto e coma, puntos 
suspensivos, parénteses e 
comiñas. 

� B5.3. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:  
– Recoñecemento e uso de 

convencións sociais básicas 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 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. 

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 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 

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

� PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira na 
maioría das súas intervencións nas 
actividades de aula, e na participación 
en simulacións sobre temas cotiáns e 
de interese persoal, con diversos fins 
comunicativos, establecendo contacto 
social en función da situación de 
comunicación, reformulando e 
rectificando se non se comprende, e 
pedindo aclaración se non entende 
algo. 

� CCL 
� CAA 
� CCEC 

� 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.). 

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 

� PLB5.4. Na propia lingua, identifica 
aspectos socioculturais básicos dos 
países nos que se fala a lingua 
estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas 
culturas, se é o caso, do resto do 
alumnado, evitando estereotipos e 
valoracións etnocéntricas. 

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 

� 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. 

 

� CCL 
� CAA 
� CCEC 

� 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). 

� CCL 
� CAA 
� CCEC 

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

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

� B5.4. Plurilingüismo: 
– Identificación de similitudes 

e diferenzas entre as linguas 
que coñece para mellorar a 
súa aprendizaxe e lograr 
unha competencia 
comunicativa integrada.  

– Participación en proxectos 
nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e 
valorando positivamente as 
competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

� B5.5. Funcións comunicativas:  
– Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e sociais 
básicas propias da súa idade.  

– Descrición de calidades 
físicas e abstractas básicas 
de persoas, obxectos, 
lugares e actividades.  

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

– Petición e 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.  

– 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 

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. 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CCEC 
� CD 
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discurso. 
� B5.6. Léxico oral e escrito 

básico de uso común relativo 
a: 
– Identificación persoal 

elemental; vivenda, fogar e 
contexto; actividades da vida 
diaria; familia e amizades; 
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. 

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

 
 

1 
Contidos sintáctico-discursivos: 

 

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 
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Inglés 

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 
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Bloque 1. Comprensión de textos orais 

� a 
� c 
� d 
� i 

 
 
 
 

� B1.2. Uso de estratexias de 
comprensión das mensaxes 
orais:  
– Uso do contexto verbal e non 

verbal, e dos coñecementos 
previos sobre a situación 
(quen fala a quen, con que 
intencións, onde e cando) 
que dan lugar a inferencias 
do significado baseadas no 
contexto. 

– Uso dos coñecementos 
referenciais sobre o tema. 

– Adaptación da escoita á súa 
finalidade (global e/ou 
específica). 

– Identificación de palabras 
clave. 

– Identificación dos recursos 
lingüísticos ou temáticos 
adquiridos.  

– Inferencia do significado 
probable das palabras ou das 
frases que descoñece.  

� B1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou vaga 
nunha situación comunicativa. 

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

� Estratexias de comprensión:  
– Mobilización de información 

previa sobre o tipo de tarefa 
e o tema.  

– Identificación do tipo textual, 
adaptando a comprensión a 

� B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
e as ideas principais, ou os 
detalles relevantes do texto: uso 
do contexto verbal e non verbal, 
e dos coñecementos previos 
sobre a situación (quen fala a 
quen, con que intencións, onde e 
cando), que permiten inferencias 
do significado baseadas no 
contexto; uso dos coñecementos 
referenciais sobre o tema, así 
como identificación de palabras 
clave. 

� B1.2. Comprender instrucións 
moi básicas pronunciadas 
lentamente e claramente, e 
seguir indicacións sinxelas e 
breves que conteñan 
vocabulario propio do nivel.  

� B1.3. Identificar a información 
esencial, os puntos principais e 
os detalles máis salientables en 
textos orais breves e ben 
estruturados, transmitidos de 
viva voz ou por medios técnicos 
e articulados a velocidade lenta, 
nun rexistro estándar, e que 
versen sobre asuntos cotiáns en 
situacións habituais ou sobre 
temas xerais ou do propio 
campo de interese nos ámbitos 
persoal, público e educativo, 
sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a 
mensaxe e se poida volver 

� PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de 
relación social para iniciar e terminar o 
discurso e expresar benvidas, desculpas e 
agradecementos, e identifica a relación de 
formalidade entre as persoas 
interlocutoras e o propósito comunicativo. 
 

� CCL 
� CD 
� CCEC 
� CSC 

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

� CCL 
� CD 
� CCEC 
� CSC 

� PLEB1.3. Comprende o esencial en 
situacións de comunicación, cara a cara ou 
gravadas, nas que se utilicen frases moi 
sinxelas sobre temas habituais para a súa 
idade e o seu nivel escolar, que se refiran 
aos ámbitos persoal público e educativo, 
sempre que se fale pausadamente e con 
claridade, e se poida escoitar máis dunha 
vez. 
 

� CCL 
� CD 
� CCEC 
� CSC 

� PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as 
ideas principais e información relevante en 
presentacións sobre temas educativos que 
estea a aprender, profesionais moi 
sinxelos ou do seu interese inmediato (por 
exemplo, sobre un tema curricular ou 
unha profesión).  

� CCL 
� CD 
� CCEC 
� CSC 

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

� CCL 
� CD 
� CCEC 
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el.  
– Distinción de tipos de 

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

– Formulación de hipóteses 
sobre o contido e o contexto. 

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

– Reformulación de hipóteses a 
partir da comprensión de 
novos elementos.  

escoitar o dito.  
� B1.4. Comprender os puntos 

esenciais e os detalles máis 
relevantes en conversas cotiás, 
reais ou simuladas, que se 
refiran a necesidades prácticas 
ou materiais, sentimentos ou 
sensacións físicas básicas, 
expresadas con certa 
naturalidade e boa articulación, 
se pode escoitalas de novo ou 
solicitar que se repita ou se 
reformule o dito. 

� B1.5. Recoñecer os puntos 
esenciais e a información 
principal de textos orais ou 
audiovisuais breves, articulados 
pausadamente e con claridade, 
que conteñan narracións e/ou 
descricións moi sinxelas, que 
traten sobre asuntos moi 
previsibles da vida cotiá ou moi 
coñecidos.  

� B1.6. Comprender transaccións 
moi básicas de bens e servizos 
(datos persoais, horarios e 
prezos), transmitidas de viva voz 
ou por medios técnicos, e 
articuladas con certa lentitude e 
claridade, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas 
e se poidan escoitar máis dunha 
vez.  

de aula, e de simulacións sobre temas 
cotiáns e de interese persoal con diversos 
fins comunicativos, se a produción é 
articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 
 

 

� CSC 

� PLEB1.6. Comprende, nunha conversa 
informal na que participa, descricións, 
narracións, peticións de información e 
expresión dos gustos sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e sobre temas do 
seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a 
persoa interlocutora está disposta a 
repetir ou a reformular o dito. 

� CCL 
� CD 
� CCEC 
� CSC 

� PLEB1.7. Identifica a información esencial 
de mensaxes sinxelas emitidas por medios 
audiovisuais sobre temas concretos e 
coñecidos (tempo atmosférico, noticias 
presentadas con imaxes moi redundantes, 
etc.) e sobre transaccións habituais de 
bens e servizos, pronunciadas con 
lentitude e claridade, aínda que deba 
escoitalas máis dunha vez. 

� CCL 
� CD 
� CCEC 
� CSC 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
 

� a 
� c 
� d 
� e 
� 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, 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 

� B2.1. Utilizar as estratexias máis 
adecuadas para producir textos 
monolóxicos que aborden 
descricións, narracións e 
explicacións breves e sinxelas 
sobre acontecementos, 
experiencias, condicións de vida 
e coñecementos diversos, con 
certa fluidez e pronuncia 
intelixible, utilizando conectores 
textuais e con dominio do 
vocabulario elemental, para 
lograr a finalidade da 
comunicación. 

� B2.2. Producir textos breves e 
comprensibles, tanto en 
conversa cara a cara como por 
teléfono ou por outros medios 
técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe sinxela, 
nos que se dea, se solicite e se 
intercambie información básica 
sobre temas de importancia na 

� PLEB2.1. Interactúa nas actividades de 
aula a maioría das veces ou intervén na 
lingua estranxeira, cunha pronuncia 
comprensible, e persevera no seu uso 
aínda que cometa erros e teña que pedir 
axuda ou aclaracións. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva 
polo uso da lingua estranxeira en 
diferentes situacións comunicativas, e 
manifesta interese e respecto polas 
achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras.  

� CCL 
� CSC 

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

� CCL 
� CD 
� CCEC 
� CSC 
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claridade e coherencia, 
estruturándoa 
adecuadamente e 
axustándose, de ser o caso, 
aos modelos e ás fórmulas de 
cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa 
(emprender unha versión 
máis modesta desta) ou da 
mensaxe (facer concesións 
no que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles.  
Compensación das carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos  

Lingüísticos:  
Modificación de palabras 
de significado parecido.  
Definición ou parafraseo 
dun termo ou dunha 
expresión.  
Petición de axuda ou 
clarificación. 

Paralingüísticos:  
Sinalización de obxectos, 
uso de deícticos ou 
realización de accións que 
aclaran o significado.  
Uso de linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(xestos, expresións faciais, 
posturas, e contacto visual 
ou corporal)  
Uso de elementos 
cuasiléxicos de valor 
comunicativo (hum, puah, 
etc.).  
Uso de elementos 
prosódicos (pausas, ritmo, 
entoación) como 
substitutos dos marcadores 
discursivos para indicarlle 
ao destinatario ou oínte as 
partes do discurso que 
deben ser cointerpretadas. 

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

� 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 básico da quenda de 
palabra, con indicadores 
sinxelos de que se quere falar e 

vida cotiá e asuntos coñecidos 
ou de interese persoal ou 
educativo propios da súa idade e 
do seu nivel escolar, e se 
xustifiquen brevemente e de 
xeito básico os motivos de 
determinadas accións e de plans 
sinxelos, aínda que ás veces haxa 
interrupcións ou vacilacións, 
resulten evidentes as pausas e a 
reformulación para organizar o 
discurso e para seleccionar 
expresións e estruturas, e o 
interlocutor teña que solicitar ás 
veces que se lle repita o dito, e 
mesmo solicite axuda ao 
interlocutor para expresar 
adecuadamente o seu texto.  

� B2.3. Participar en conversas 
espontáneas relacionadas coas 
actividades de aula e en 
simulacións sobre temas cotiáns 
e de interese persoal con 
diversos fins comunicativos, 
establecendo contacto social en 
función da situación de 
comunicación, reformulando e 
rectificando se non se 
comprende, e pedindo 
aclaración se non entende algo. 

� B2.4. Utilizar estratexias de 
cooperación na interacción e no 
traballo con outras persoas, 
colaborando con elas na 
interacción, verificando a 
comprensión propia e das 
demais persoas mediante 
estratexias de compensación 
lingüísticas e non verbais, e 
cooperando activamente na 
realización das tarefas de 
comunicación. 

� B2.5. Manexar con certa fluidez 
frases feitas curtas, grupos de 
palabras e fórmulas básicas para 
desenvolverse de xeito suficiente 
en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, 
aínda que se interrompa o 
discurso para procurar 
expresións e articular palabras 
menos frecuentes.  

� B2.6. Intercambia información 
ou responde a preguntas 
directas simples e breves, 
relativas a información persoal, 
hábitos, gustos, estudos etc., en 
relación con ámbitos e temas 
inmediatos cos que xa estea 
familiarizado. 

� PLEB2.4.Desenvólvese correctamente en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento, o transporte, as 
compras e o lecer, seguindo normas de 
cortesía básicas (saúdo e tratamento), 
sempre que a persoa interlocutora 
coopere, falando amodo e con claridade, e 
repetindo ou reformulando. 

� CCL 
� CD 
� CCEC 
� CSC 

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

� CCL 
� CD 
� CCEC 
� CSC 

� 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 do seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

� CCL 
� CD 
� CCEC 
� CSC 

� PLEB2.7. Toma parte nunha conversa 
formal ou entrevista moi sinxela de 
carácter educativo ou ocupacional moi 
habitual e traballado previamente, 
intercambiando información suficiente e 
básica de carácter persoal e sobre hábitos, 
gustos ou estudos, preguntando sobre 
problemas prácticos e reaccionando de 
forma sinxela ante comentarios, sempre 
que poida pedir que se lle repitan os 
puntos clave se o necesita, e se o 
interlocutor coopera, falando amodo e con 
claridade, repetindo ou reformulando. 

 

� CCL 
� CD 
� CCEC 
� CSC 
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de recoñecemento do desexo 
de falar das demais persoas. 

� B2.7. Interactuar de xeito sinxelo 
en intercambios claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulas ou xestos simples para 
tomar ou ceder a quenda de 
palabra, aínda que se dependa 
en grande  medida da actuación 
do interlocutor. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

� a 
� c 
� d 
� i 

 

� B3.1.Estratexias de 
comprensión: 
– Mobilización de información 

previa sobre o tipo de tarefa 
e o tema. 

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

–  Identificación do tipo textual 
básico (narrativo, descritivo 
ou explicativo), adaptando a 
comprensión a el. 

– Distinción de tipos de 
comprensión necesarios para 
a realización da tarefa 
(sentido xeral, información 
esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses 
sobre o contido e o contexto. 

– Inferencia e formulación de 
hipótese sobre significados a 
partir 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. 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. 

� PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, 
instrucións sinxelas de funcionamento e 
manexo de aparellos electrónicos ou de 
máquinas de uso común e coñecidos, así 
como instrucións básicas e predicibles 
para a realización de actividades e normas 
de seguridade (por exemplo, manexo dun 
móbil ou prevención de riscos nunha 
excursión). 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� PLB3.2. Entende os puntos principais de 
anuncios e material publicitario de revistas 
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 e 
ocupacional moi básico. 

 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� PLB3.3. Entende información específica 
esencial en páxinas web e outros materiais 
de referencia ou consulta claramente 
estruturados e nun rexistro estándar e con 
imaxes ilustrativas redundantes sobre 
temas relativos a materias educativas, ou 
do seu interese (por exemplo, sobre un 
tema curricular, un programa informático, 
unha cidade, un deporte ou o ambiente), 
sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� PLB3.4. Comprende correspondencia 
persoal en calquera formato e en rexistro 
estándar na que, de xeito sinxelo e básico, 
se fale de si mesmo/a; se describan 
persoas, obxectos e lugares; se narren 
acontecementos pasados, presentes e 
futuros, reais ou imaxinarios; se expresen 
sentimentos, desexos e opinións sobre 
temas xerais, coñecidos ou do seu 
interese.  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� PLB3.5. Entende información básica 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).  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� PLB3.6. Comprende con fluidez textos de � CCL 
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� 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. 

historias de ficción adaptados para o seu 
nivel. 
 

� CAA 
� CSC 
� CCEC 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

� a 
� c 
� d 
� i 

 

� B4.1. Estratexias de produción:  
– Planificación: 

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

– Localización e uso 
adecuado de recursos 
lingüísticos ou temáticos 
(uso dun dicionario ou 
dunha gramática, 
información sobre o tema, 
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 lingüísticos e 
temáticos dispoñibles.  

– Recurso aos coñecementos 
previos (utilizar linguaxe 

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

� B4.2. Escribir en papel ou en 
soporte electrónico textos 
breves, sinxelos e de estrutura 
clara sobre temas cotiáns ou de 
interese persoal, nun rexistro 
estándar ou informal, utilizando 
adecuadamente os recursos 
básicos de cohesión e de 
coherencia, e as convencións 
ortográficas básicas, os signos de 
puntuación máis comúns, cun 
control razoable de expresións e 
estruturas sinxelas e un léxico de 
uso frecuente para a súa idade e 
o seu nivel escolar; así como as 
convencións ortográficas máis 
habituais na redacción de textos 
en soporte electrónico. 

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

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

� B4.5. Escribir mensaxes sinxelas 
en diferentes soportes con 
información, instrucións e 

� PLB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o 
proceso de escritura: segue modelos de 
textos de características similares, 
planifica o texto, elabora un borrador, 
corrixe tanto a ortografía como a orde das 
ideas e das palabras, etc. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� PLB4.2. Escribe textos moi breves en 
formato convencional con información 
sinxela e relevante sobre feitos moi 
coñecidos e habituais no ámbito 
educativo, describindo de xeito sinxelo 
situacións, persoas, obxectos e lugares.  
 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� PLB4.3. Completa un cuestionario sinxelo 
con información persoal e relativa aos 
seus datos, aos seus intereses ou ás súas 
afeccións. 
 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� PLB4.4. 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 e do 
seu interese persoal, ou sobre temas de 
actualidade de especial relevancia e 
facilmente comprensibles para a súa 
idade, respectando as convencións e as 
normas de cortesía, tamén cando se 
utilizan as redes sociais. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� PLB4.5. Escribe correspondencia persoal 
na que se establece e mantén o contacto 
social, se intercambia información sobre si 
mesmo/a e a súa vila (por exemplo), se 
describen en termos sinxelos sucesos 
importantes e experiencias persoais (por 
exemplo, unhas vacacións), se dan 
instrucións sinxelas, se fan e aceptan 
ofrecementos e suxestións (por exemplo, 
cancelación, confirmación ou modificación 
dunha invitación ou duns plans) e se 
expresan opinións de xeito sinxelo. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 
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"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 e cohesión 
propios do seu nivel escolar. 

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. 

� PLB4.6. Fai unha presentación coidada dos 
textos escritos, en soporte impreso e 
dixital, utilizando correctamente as 
convencións ortográficas e os signos de 
puntuación. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

� 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 básicas, 
de normas de cortesía e de 
rexistros informais e 
estándar, así como da 
linguaxe non verbal máis 
habitual. 

– Achegamento a algúns 
aspectos culturais visibles 
próximos ao seus intereses 
(música, lecer, deportes, 
produción escrita, lugares, 
poboación, etc.), e a 
costumes, valores e actitudes 
máis evidentes relacionados 

� B5.1. Pronunciar e entoar de 
xeito claro e intelixible, aínda 
que se cometan erros de 
pronuncia polos que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións.  

� B5.2, Aplicar á comprensión e á 
produción de textos escritos as 
normas ortográficas básicas da 
palabra e da oración. 

� B5.3. Incorporar á produción do 
texto oral e escrito os 
coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estruturas sociais, 
relacións interpersoais, patróns 
de actuación, comportamento e 
convencións sociais, respectando 
as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos 
respectivos. 

� B5.4. Na propia lingua, 
identificar diferenzas e 
semellanzas nos aspectos 
culturais visibles dos países onde 
se fala a lingua estranxeira e da 
propia cultura, e coas diversas 
culturas do resto do alumnado, 
de ser o caso, amosando 
curiosidade e respecto perante 
as diferenzas.  

� B5.5. Utilizar as experiencias e os 
coñecementos adquiridos en 
todas as linguas que coñece para 
establecer similitudes e 
diferenzas coa nova lingua e 
desenvolver unha competencia 

� PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na 
maioría das súas intervencións nas 
actividades de aula, e na participación en 
simulacións con diversos fins 
comunicativos, facéndose comprender, 
producindo con suficiencia discriminativa 
trazos fonéticos significativos que 
distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e recoñecendo e 
producindo comprensiblemente patróns 
básicos de ritmo, entoación e acentuación 
de palabras e frases. 
 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� PLEB5.2. Escribe cun dominio ortográfico 
suficiente para facer comprensible os 
textos, sen cometer erros moi básicos 
sobre as regularidades ortográficas máis 
relevantes.  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� PLEB5.3. Utiliza as convencións básicas 
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar 
ou manter a quenda de palabra, fórmulas 
orais breves para manter a atención, etc.) 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

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

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� PLB5 5. Nas actividades de aula utiliza, 
para a comprensión e a elaboración de 
textos, o coñecemento adquirido noutras 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
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con aspectos propios da súa 
idade, a través de producións 
multimedia e de 
manifestacións artísticas dos 
países onde se fala a lingua 
estranxeira. 

– Identificación dalgunhas 
similitudes e diferenzas 
básicas nos costumes cotiáns 
e no uso das formas básicas 
de relación social entre os 
países onde se fala a lingua 
estranxeira e o noso. 

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

� B5.4. Plurilingüismo. 
– Recoñecemento da realidade 

plurilingüe do propio 
contorno. 

– Recurso aos coñecementos 
sintáctico-discursivos da 
propia lingua para mellorar a 
aprendizaxe, e da lingua 
estranxeira, para lograr unha 
competencia comunicativa 
integrada. 

– Participación en proxectos 
nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e 
valorando positivamente as 
competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

� B5.5. Funcións comunicativas. 
– Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e sociais 
básicas.  

– Descrición de calidades 
físicas e abstractas básicas de 
persoas, obxectos, lugares e 
actividades.  

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

– Petición e ofrecemento de 
información, indicacións, 
expresión sinxela de opinións 
e consellos, advertencias e 
avisos.  

– Expresión do coñecemento, a 

comunicativa plurilingüe; 
apreciar a riqueza persoal e 
social que proporciona ser unha 
persoa plurilingüe, e valorar as 
linguas como medio para 
comunicarse e relacionarse con 
compañeiros e compañeiras 
doutros países, como recurso de 
acceso á información e como 
instrumento de enriquecemento 
persoal, ao coñecer culturas e 
maneiras de vivir diferentes. 

� B5.6. Levar a cabo as funcións 
demandadas polo propósito 
comunicativo, utilizando, con 
suficiente dominio para o seu 
nivel escolar, os expoñentes 
máis comúns e básicos desas 
funcións e os patróns discursivos 
igualmente básicos de uso máis 
frecuente. 

� B5.7. Comprender e utilizar 
rutinas e o léxico propio do nivel 
en situacións comunicativas 
sinxelas reais ou simuladas. 

� B5.8. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro 
docente, relacionados cos 
elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

linguas sobre elementos morfolóxicos, 
sintácticos e discursivos, así como os 
procesos de realización das actividades 
lingüísticas de comprensión e produción. 

� CCEC 
� CD 

� PLB5.6. Comunica con eficacia, 
comprendendo e utilizando 
adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu 
nivel, e estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

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

 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� 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. 

� CCL 
� CD 
� CAA 
� CCEC 
� CD 
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CONTIDOS 
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AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE 
CLAVE 

certeza e a dúbida. 
– Expresión da vontade, a 

intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a prohibición.  

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

– Formulación de suxestións e 
desexos, e expresión básica 
de condicións e hipóteses.  

– Establecemento e 
mantemento básicos da 
comunicación e a 
organización elemental do 
discurso. 

� B5.6. Léxico oral e escrito 
básico de uso común relativo a 
identificación persoal 
elemental; vivenda, fogar e 
contexto; actividades da vida 
diaria; familia e amizades; 
tempo libre, lecer e deporte; 
vacacións; saúde e coidados 
físicos; educación e estudo; 
compras, alimentación e 
restauración; transporte; lingua 
e comunicación; ambiente, 
clima e ámbito natural; e 
tecnoloxías da información e da 
comunicación.  
– Expresións fixas e enunciados 

fraseolóxicos máis habituais, 
– Saúdos, despedidas, 

preguntas por preferencias e 
expresión de opinións 

– Léxico sobre temas 
relacionados con contidos 
sinxelos doutras áreas do 
currículo. 

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

 
 

1
Contidos sintáctico-discursivos: 

 

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 trip!; How + Adj., e. g. How amazing!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great! Terrific!). 
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Inglés 

� Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. never mind, not to worry), nobody, nothing; negative 

tags). 
� Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 
� Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect); presente (present simple and continuous); 

futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 
� Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); 

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  
� Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); posibilidade/probabilidade 

(may; might; perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (could; 

allow); intención (present continuous). 
� Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns 

(relative, reflexive/emphatic); determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather tired). 
� Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: 

e. g. really; quite; so; a little). 
� Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 
� Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of estafe; 

duration (from…to; during; until; since); anteriority (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). 

 
 

 

 
3º de ESO 

 

 

Primeira Lingua Estranxeira. 3º ESO 

OBXEC 
TIVOS 

CONTIDOS 
DA ASIGNATURA 

 CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE 
CLAVE 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

� 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. 

– 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 

� B1.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a 
comprensión do sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os 
detalles relevantes do 
texto. 

� B1.2. Identificar 
información xeral e 
específica relevante de 
textos sinxelos emitidos 
cara a cara ou por medios 
audiovisuais sobre temas 
concretos e coñecidos 
(información básica sobre 
algunha materia do 
currículo, temas do seu 
interese ou ocupacionais 
propios da súa idade e do 
seu nivel escolar), 
pronunciadas con lentitude 
e claridade. 

� B1.3. Comprender os 
puntos principais e 

� 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). 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� 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.  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

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

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
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específica). 
– Inferencia do significado 

probable das palabras ou 
frases que descoñece. 

� B1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou vaga 
nunha situación comunicativa. 

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

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

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

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

� 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 

� 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.  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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.  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 
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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.  

Bloque 2. Produción de textos orais 

� 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 
valorar as dificultades e os 
recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

– Apoio e aproveitamento 
máximo dos 
coñecementos previos. 

� 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 sinxelos e 
habituais, onde se fan 
ofrecementos ou 
suxestións, se dan 
instrucións, e se expresan 

� 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.  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� 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).  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 
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– 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 
cuasiléxicos (hum, 
puah,etc.) de valor 
comunicativo. 

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

� B2.2. Rutinas ou modelos de 
interacción básicos segundo o 
tipo de situación de 
comunicación propia da súa 
idade e do seu nivel escolar. 

� B2.3. Uso da quenda de 
palabra con indicadores 
básicos e máis habituais de que 
se quere falar, e de 
recoñecemento do desexo de 
falar das demais persoas.  

� B2.4. Actitude de respecto cara 
a si mesmo/a e cara ás demais 
persoas para comprender e 
facerse comprender. 

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. 

actividade conxunta. 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

� 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 

� 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 

� 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 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 
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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. 

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 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 

ou unha zona de lecer). 

� 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.  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� 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.  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

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

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� 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.  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� 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).  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
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liña argumental, o carácter 
básico dos personaxes e as 
súas relacións. 

Bloque 4. Produción de textos orais: expresión e interacción 

� a 
� c 
� d 
� i 

 

� B4.1. Estratexias de produción: 
– Planificación: 

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

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

� B4.1. Escribir en papel ou 
en soporte electrónico 
textos breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre temas 
cotiáns ou de interese 
persoal, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, 
utilizando adecuadamente 
os recursos básicos de 
cohesión, as convencións 
ortográficas básicas e os 
signos de puntuación máis 
comúns, cun control 
razoable de expresións e 
estruturas sinxelas e un 
léxico de uso frecuente.  

� B4.2. Coñecer e aplicar 
estratexias adecuadas para 
elaborar textos escritos 
breves e de estrutura 
simple (por exemplo, 
copiando formatos, 
fórmulas e modelos 
convencionais propios de 
cada tipo de texto). 

� B4.3. Empregar para 
comunicarse mecanismos 
sinxelos de cohesión 
textual axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa (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 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB4.2. Escribe informes moi breves 
en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre 
feitos habituais e os motivos de certas 
accións, nos ámbitos educativo e 
ocupacional, describindo de xeito 
sinxelo situacións, persoas, obxectos e 
lugares, e sinalando os principais 
acontecementos de forma 
esquemática.  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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).  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� 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.  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� 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.  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� 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 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
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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. 

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

invitación ou duns plans), e se 
expresan opinións de xeito sinxelo. 

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

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

� 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 
costumes, valores e 
actitudes máis evidentes 
relacionados con aspectos e 
contextos propios da súa 

� 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, etc.), 
estruturas sociais, 

� 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.  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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 e 
valoracións etnocéntricas. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB5.5. Identifica e utiliza os 
expoñentes máis comúns propios do 
seu nivel para realizar as funcións 
comunicativas, así como os patróns 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
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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 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.  

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 
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 

discursivos de uso máis frecuente para 
o propósito comunicativo.  

� PLEB5.6. Domina as estruturas 
morfosintácticas e discursivas máis 
habituais para comprender e expresar 
en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións 
comunicativas propias do seu nivel, e 
reflexiona sobre a utilidade do 
coñecemento adquirido noutras 
linguas para comprender e elaborar 
textos na lingua meta. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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). 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 
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– Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a prohibición.  

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

– Formulación de suxestións, 
desexos, condicións e 
hipóteses.  

– Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e organización 
do discurso.  

� B5.6. Léxico oral e escrito de 
uso común (recepción) relativo 
a identificación persoal; 
vivenda, fogar e contexto; 
actividades da vida diaria; 
familia e amizades; traballo e 
ocupacións; tempo libre, lecer 
e deporte; viaxes e vacacións; 
saúde e coidados físicos; 
educación e estudo; compras e 
actividades comerciais; 
alimentación e restauración; 
transporte; lingua e 
comunicación; ambiente, clima 
e ámbito natural; e tecnoloxías 
da información e da 
comunicación.  
– Expresións fixas, enunciados 

fraseolóxicos, saúdos, 
despedidas, preguntas por 
preferencias e expresión de 
opinións 

– Léxico sobre temas 
relacionados con contidos 
sinxelos doutras áreas do 
currículo. 

� B5.7. Rutinas ou modelos de 
interacción básicos e habituais 
segundo o tipo de situación de 
comunicación, propia da súa 
idade e do seu nivel, ou 
modelos de interacción básicos 
e habituais segundo o tipo de 
situación de comunicación, 
propia da súa idade e nivel. 

� B5.8. Estruturas sintáctico-
discursivas propias de cada 
idioma. 

riqueza persoal e social que 
proporciona ser unha 
persoa plurilingüe. 

� B5.8. Recoñecer e utilizar 
léxico oral e escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios 
intereses, os estudos e as 
ocupacións; inferir do 
contexto e do cotexto, con 
apoio visual, os significados 
de palabras e expresións de 
uso menos frecuente ou 
máis específico, e 
comunicar información, 
opinións e puntos de vista 
breves, simples e directos 
en situacións habituais e 
cotiás, aínda que en 
situacións menos correntes 
haxa que adaptar a 
mensaxe.  

� B5.9. Reformular o sentido 
dun texto, resumíndoo ou 
reformulándoo na propia 
lingua, explicándoo a un 
interlocutor próximo que 
descoñece a lingua 
estranxeira, coa finalidade 
de facer o texto 
comprensible e garantir a 
relación fluída entre 
falantes e culturas. 

� B5.10. Participar en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no 
centro docente, 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

 

1
Contidos sintáctico-discursivos: 

 

Inglés 
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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.). 
� 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.  
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Bloque 1. Comprensión de textos orais 

� 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 significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos. 

� 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 
velocidade media ou normal, que 
traten de temas tanto concretos 
como abstractos dentro do propio 
campo de especialización ou de 

� PLEB1.1. Nas actividades de aula, 
reflexiona sobre o seu proceso de 
compresión, 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.  

 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
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– Reformulación de hipóteses a 
partir da comprensión de novos 
elementos. 

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

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 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 
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 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) 

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). 

� 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 interlocutor 
quixo dicir e conseguir aclaracións 
sobre algúns detalles. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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). 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB1.7. 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 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
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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 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. 

acústicas sexan boas, o discurso estea 
estruturado e non se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

� 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 se non 
haxa interferencias acústicas.  
 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� 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. 
 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

� a 
� b 
� c 
� f 

 

� Estratexias de produción: 
– 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 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.  

� 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 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. 

� PLEB2.1. Participa con eficacia en 
conversas informais cara a cara ou 
por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que describe con certo 
detalle feitos, experiencias, 
sentimentos e reaccións, soños, 
esperanzas e ambicións, e responde 
adecuadamente a sentimentos como 
a sorpresa, o interese ou a 
indiferenza; conta historias, así como 
o argumento de libros e películas, 
indicando as súas reaccións; ofrece e 
interésase por opinións persoais 
sobre temas do seu interese; fai 
comprensibles as súas opinións ou 
reaccións respecto das solucións 
posibles de problemas ou cuestións 
prácticas; expresa con amabilidade 
crenzas, acordos e desacordos, e 
explica e xustifica as súas opinións e 
os seus proxectos. 

 
 
 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� 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 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
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– 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 
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. 

Paralingüísticos e paratextuais: 
– Sinalar obxectos, usar 

deícticos ou realizar 
accións que aclaran o 
significado. 

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

– Usar sons 
cuasilingüísticos. 

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

� B2.5. 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, 
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. 

puntos de vista con claridade e 
seguindo as convencións 
socioculturais que demanda o 
contexto específico. 

� PLEB.2.3. Segue unha entrevista cun 
patrón estruturado de preguntas 
establecido con anterioridade, 
realizando preguntas 
complementarias ou respondendo a 
elas, sempre que se manteñan dentro 
ámbito predicible da interacción.  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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 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 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
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actuacións. 

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

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

� 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 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 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. 

 

� 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. 

� 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 
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 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CCEC 

� 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). 

� CCL 
� CAA 

� PLEB3.5. Comprende información 
relevante en correspondencia formal 
de institucións públicas ou entidades 
privadas como universidades, 
empresas ou compañías de servizos 

� CCL 
� CSC 
� CCEC 
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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.  

(por exemplo, carta de admisión a un 
curso). 

� 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). 

� CCL 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB3.7. Segue sen dificultade a liña 
argumental de historias de ficción e 
de novelas curtas claramente 
estruturadas, de linguaxe sinxela e 
directa, nunha variedade estándar da 
lingua, e comprende o carácter dos 
personaxes e as súas relacións, cando 
uns e outras están descritos 
claramente e co suficiente detalle. 

� CCL 
� CSC 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

� a 
� b 
� c 
� f 

 

� B4.1. Estratexias de 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 
cada un unha idea principal 
do texto e entre todos 
conformar o significado ou 
idea global deste.  

– Considerar as propiedades 
textuais de coherencia, 

� 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 
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 

� PLEB4.1. Escribe, en calquera 
soporte, informes breves nos que dá 
información pertinente sobre un 
tema educativo, ocupacional, ou 
menos habitual (por exemplo, un 
problema xurdido durante unha 
viaxe), describindo co detalle 
suficiente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando 
acontecementos nunha secuencia 
coherente; explicando os motivos de 
certas accións, e ofrecendo opinións 
e suxestións breves e xustificadas 
sobre o asunto e sobre futuras liñas 
de actuación. 
 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� 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.)  
 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 
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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 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, 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 e 
hipóteses. 

– Establecemento e xestión da 
comunicación e organización do 
discurso. 

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

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, riscaduras, liñas dereitas, 
letra clara, etc.) atendendo non só 
á corrección ortográfica da palabra, 
senón tamén ao uso de maiúsculas 
e minúsculas, e signos de 
puntuación. 

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

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

� 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). 
 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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. 
 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� 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. 

 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� 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, 
educativo ou laboral, respectando as 
convencións formais e de cortesía 
propias deste tipo de textos. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 
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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 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 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, 
tamaño da letra adecuado, uso 
normativo de maiúsculas e 
minúsculas, etc.) 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

� 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. 

� B5.3. 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 
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 

� 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 
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 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

 

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

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

 

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

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� 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. 

� CCL 
� CSC 
� CCEC 

 

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

� CCL 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� PLEB5.8. Realiza actividades de � CCL 
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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. 

� B5.7. 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 
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 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 

texto oral e escrito. 
� B5.5. Amosar interese por 

establecer relacións entre a 
cultura propia e a cultura da 
lingua  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 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. 

mediación lingüística (reformula o 
sentido dun texto, oral ou escrito para 
facelo comprensible a persoas 
interlocutoras que descoñecen a lingua 
en que se produce, escribe o resumo 
dun debate oral ou un artigo lido noutra 
lingua, fai unha exposición oral a partir 
de notas, cambia de modalidade 
semiótica, como do texto ao esquema, 
etc.). 

� CAA 
� CSC 
� 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. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 
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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 composición, 
e recoñecemento de "falsos 
amigos". 

 
1
Contidos sintáctico-discursivos: 

 

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, 
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Inglés 

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. 

 

 

 

 

2º de Bacharelato 
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Bloque 1. Comprensión de textos orais 

� 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, detallada, etc.). 

– 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 significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos. 

– Reformulación de hipóteses 
a partir da comprensión de 
novos elementos. 

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

� B1.2. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias adecuadas para 
comprender o sentido xeral; 
a información esencial; os 
puntos principais; os detalles 
relevantes; información, 
ideas e opinións tanto 
implícitas como explicitas do 
texto, formuladas de maneira 
clara; e matices como a ironía 
ou o humor, ou o uso poético 
ou estético da lingua cando a 
imaxe facilita a comprensión. 

� B1.3. 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, estrutura 
interrogativa para expresar 
admiración). 

� B1.4. Comprender o esencial 
de conversas ou debates 
sobre temas educativos ou 
profesionais da súa área de 
interese, desenvolvidos 
nunha linguaxe sen usos 
idiomáticos, e extraer 
información específica 
relevante aínda que non se 
comprenda a totalidade dos 
textos. 

� B1.5. Recoñecer os 
significados e intencións 
comunicativas expresas de 

� PLEB1.1. Comprende instrucións, 
anuncios, declaracións e mensaxes 
detalladas, dados cara a cara ou por 
outros medios, sobre temas 
concretos, en linguaxe estándar e a 
velocidade normal (por exemplo, 
declaracións ou mensaxes 
institucionais).  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� PLEB1.2. Identifica as ideas 
principais, os detalles relevantes e as 
implicacións xerais de conversas e 
debates relativamente extensos e 
animados entre varias persoas 
interlocutoras que teñen lugar na súa 
presenza, sobre temas xerais, de 
actualidade ou do seu interese, 
sempre que o discurso estea 
estruturado e non se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

� CCL 
� CCA 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB1.3. Comprende, en debates e 
conversas informais sobre temas 
habituais ou do seu interese, a 
postura ou punto de vista das 
persoas interlocutoras, así como 
algúns sentidos implícitos e matices 
como a ironía ou o humor. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB1.4. 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 liñas de 
actuación e outros procedementos 
abstractos, sempre que poida 
confirmar o que o interlocutor quixo 
dicir e conseguir aclaracións sobre os 
aspectos ambiguos. 

� CCL 
� CCA 
� CSC 
� CCEC 



71 

 

 

Primeira Lingua Estranxeira II. 2º Bacharelato 

OBXEC 
TIVOS 

CONTIDOS 
DA ASIGNATURA 

 CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE 
CLAVE 

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

� B1.7. Comprender as ideas 
principais e as específicas 
máis relevantes de textos 
gravados ou audiovisuais 
emitidos en lingua estándar, 
con claridade na fala, e sen 
condicións externas que 
dificulten a comprensión. 

� PLEB1.5. Comprende a liña 
argumental, as ideas principais, os 
detalles relevantes e as implicacións 
xerais en presentacións, conferencias 
ou seminarios de certa extensión e 
complexidade sobre temas 
educativos ou profesionais da súa 
área de interese, tanto concretos 
como abstractos, sempre que haxa 
marcadores que estruturen o 
discurso e guíen a comprensión. 

� CCL 
� CCA 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB1.6. Comprende o contido da 
información da maioría do material 
gravado ou retransmitido nos medios 
de comunicación, relativo a temas de 
interese persoal, identificando o 
estado de ánimo, o ton e mesmo o 
humor do falante, sempre que o 
discurso estea articulado con 
claridade, nunha variedade de lingua 
estándar e a velocidade normal. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción 

� a 
� b 
� c 
� f 

 

� B2.1. Estratexias de produción: 
– Planificación: 

– Identificación do contexto, 
do destinatario e da 
finalidade 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 os 
expoñentes lingüísticos 
necesarios para lograr a 
intención comunicativa. 

� B2.1. Coñecer, seleccionar 
con coidado e saber aplicar 
eficazmente e con certa 
naturalidade as estratexias 
adecuadas para producir 
textos orais de diversos tipos 
e de certa lonxitude, 
planificando o discurso 
segundo o propósito, a 
situación, os interlocutores e 
a canle de comunicación; 
recorrendo á paráfrase ou a 
circunloquios cando non se 
atopa a expresión precisa, e 
identificando e corrixindo os 
erros que poidan provocar 
unha interrupción da 
comunicación. 

� B2.2. Construír textos claros 
e co detalle suficiente, ben 

� PLEB2.1. Diferencia adecuadamente 
a produción do texto oral 
espontáneo (sintaxe limitada, 
estratexias de compensación, 
negociación do significado co 
interlocutor, etc.) do planificado, e 
considera as características que este 
comparte coa lingua escrita 
(planificación, redundancia 
informativa, elementos de cohesión, 
etc.). 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

 

� PLEB2.2. Fai presentacións de certa 
duración sobre temas do seu 
interese educativo ou relacionados 
coa súa especialidade (por exemplo, 
o desenvolvemento dun experimento 
científico, ou unha análise de 
aspectos históricos, sociais ou 
económicos), cunha estrutura clara 
que axuda os oíntes a fixárense nos 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
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– Activación dos 
coñecementos previos 
sobre modelos e 
secuencias de interacción, 
e elementos lingüísticos 
previamente asimilados e 
memorizados. 

– Execución: 
– Expresión da mensaxe con 

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

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

– Aproveitamento dos 
coñecementos previos 
sacándolle o maior partido 
(utilizar linguaxe 
"prefabricada", etc.). 

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

– Compensación das 
carencias lingüísticas 
mediante procedementos 
lingüísticos ou 
paralingüísticos: 

Lingüísticos: 
– Modificación de palabras de 

significado parecido. 
– Definición ou parafrase dun 

termo ou dunha expresión. 
– Produción de 

autocorrección, falsos 
comezos, repeticións e 
circunloquios. 

Paralingüísticos. 
– Petición de axuda ou 

clarificación.  
– Sinalización de obxectos, 

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

– Uso de linguaxe corporal 

organizados e adecuados ao 
interlocutor e ao propósito 
comunicativo, sobre temas 
diversos, xerais e máis 
específicos dentro do propio 
campo de especialidade ou 
de interese, e defender un 
punto de vista sobre temas 
xerais ou relacionados coa 
propia especialidade, 
indicando os proles e os 
contras das opcións, así como 
tomar parte activa en 
conversas formais ou 
informais de certa lonxitude, 
desenvolvéndose cun grao de 
corrección e fluidez que 
permita manter a 
comunicación.  

� B2.3. Utilizar correctamente, 
sen erros que conduzan a 
malentendidos, as estruturas 
morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos de 
coherencia e de cohesión de 
uso común e máis específico, 
seleccionándoos en función 
do propósito comunicativo 
no contexto concreto (por 
exemplo, o uso da voz pasiva 
en presentacións de carácter 
educativo, ou de frases de 
relativo para facer unha 
descrición detallada). 

� B2.4. Ler en voz alta con 
énfase expresiva de xeito que 
poidan recoñecerse as ideas 
clave, utilizando o ritmo e as 
pautas para facer a lectura 
comunicativa, engadindo 
algún comentario persoal ao 
texto (aclaración de palabras, 
algún novo exemplo, unha 
alusión a experiencias 
compartidas, etc.) e 
corrixíndose con naturalidade 
no caso dalgunha 
equivocación. 

� B2.5. Planificar e articular o 
texto oral segundo a función 
ou as funcións comunicativas 
principais e secundarias en 
cada caso, seleccionando os 
expoñentes das devanditas 
funcións segundo os seus 
matices de significación, e os 
patróns discursivos dos que 
se dispón para presentar e 
organizar a información, 
deixando claro o que se 

aspectos máis importantes, e 
demostrando seguridade á hora de 
contestar preguntas do auditorio 
formuladas con claridade e a 
velocidade normal. 

� PLEB2.3. Participa con soltura en 
conversas informais cara a cara ou 
por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que describe con 
detalle feitos, experiencias, 
sentimentos e reaccións, soños, 
esperanzas e ambicións, e responde 
adecuadamente aos sentimentos que 
expresan os seus interlocutores; 
describe con detalle experiencias 
persoais e as súas reaccións ante 
elas; expresa con convicción crenzas, 
acordos e desacordos, e explica e 
xustifica de maneira persuasiva as 
súas opinións e proxectos. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� PLEB 2.4. Toma parte 
adecuadamente en conversas 
formais, entrevistas, reunións e 
debates de carácter educativo ou 
ocupacional, achegando e pedindo 
información relevante e detallada 
sobre aspectos concretos e 
abstractos de temas cotiáns e menos 
habituais nestes contextos; 
explicando os motivos dun problema 
complexo e pedindo e dando 
instrucións ou suxestións para 
resolvelo; desenvolvendo 
argumentos de forma comprensible 
e convincente e comentando as 
contribucións dos interlocutores; 
opinando e facendo propostas 
xustificadas sobre futuras actuacións. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB2.5. Participa na interacción 
verificando a comprensión propia e 
das demais persoas, e cooperando 
activamente na realización das 
tarefas de comunicación, cun bo grao 
de fluidez e claridade, malia algúns 
erros esporádicos. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB2.6. Realiza unha entrevista cun 
patrón estruturado de preguntas 
establecido con anterioridade, 
formulando preguntas 
complementarias ou respondendo a 
elas, reaccionando ante unha 
resposta que non entenda, e 
interactuando para pedir repeticións 
e confirmar a comprensión mutua. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
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culturalmente pertinente 
(xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual ou 
corporal, e proxémica). 

– Uso de sons 
extralingüísticos e calidades 
prosódicas convencionais. 

– 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 cointerpretadas. 

� B2.2. Rutinas ou modelos de 
interacción segundo o tipo de 
situación de comunicación en 
contextos informais e formais 
máis habituais. 

considera importante (por 
exemplo, mediante 
estruturas enfáticas), ou os 
contrastes ou as digresións 
con respecto ao tema 
principal. 

� B2.6. Expresarse con relativa 
facilidade e naturalidade, e 
cun grao de fluidez que 
permita desenvolver o 
discurso sen moita axuda do 
interlocutor, aínda que 
poidan darse algúns 
problemas de formulación 
que retarden algo o discurso 
ou que requiran expor de 
maneira distinta o que se 
quere dicir. 

� B2.7. Xestionar a interacción 
de maneira eficaz en 
situacións habituais, 
respectando e tomando a 
quenda de palabra con 
amabilidade e cando se 
desexa, e axustando a propia 
contribución á dos 
interlocutores, percibindo as 
súas reaccións, e defenderse 
en situacións menos 
rutineiras, e mesmo difíciles 
(por exemplo, cando a persoa 
interlocutora acapara a 
quenda de palabra, ou cando 
a súa contribución é escasa e 
hai que encher as lagoas 
comunicativas ou animala a 
participar). 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

� a 
� b 
� c 
� f 

 

� B3.1. Estratexias de 
comprensión: 
– Mobilización de información 

previa sobre o tipo de tarefa 
e o tema 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).  

– Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión a el.  

– Distinción de tipos de 

� B3.1. Uso de diferentes 
estratexias de lectura como a 
identificación da intención 
comunicativa, a anticipación 
da información a partir dos 
elementos textuais e non 
textuais, o uso do contexto, a 
aplicación de regras de 
formación de palabras para 
inferir significados e a 
organización da información 
e o tipo de texto. 

� B3.2. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias adecuadas para 
comprender o sentido xeral, 
a información esencial, os 
puntos principais, os detalles 
relevantes; información, 
ideas e opinións tanto 

� PLEB3.1. Entende detalles relevantes 
e implicacións de anuncios e material 
de carácter publicitario sobre 
asuntos do seu interese persoal (por 
exemplo, carteis, folletos, pancartas 
ou grafitti), educativo (por exemplo, 
carteis científicos) ou profesional 
(por exemplo, boletíns informativos 
ou documentos oficiais). 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB3.2. Comprende a información, 
a intención e as implicacións de 
notas e correspondencia persoal en 
calquera soporte, incluídos foros e 
blogs, nos que se transmiten e se 
xustifican de xeito detallado 
información, ideas e opinións sobre 
temas concretos e abstractos de 
carácter persoal e dentro da súa área 
de interese. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 
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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 significativos, 
lingüísticos e paratextuais. 

– Reformulación de hipóteses 
a partir da comprensión de 
novos elementos. 

 
 

implícitas como explícitas do 
texto, se están claramente 
sinalizadas; e matices como a 
ironía ou o humor, ou o uso 
poético ou estético da lingua, 
formulados de xeito claro. 

� B3.3. Seguir instrucións de 
certa complexidade e 
extensión tanto do ámbito 
público como do propio da 
especialidade, aínda que sexa 
necesario apoiarse para a 
comprensión en soportes 
visuais como debuxos, 
bosquexos e outros.  

� B3.4. Identificar as ideas 
principais, información 
detallada e implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados e 
lingüisticamente complexos, 
nunha variedade de lingua 
estándar e que traten de 
temas tanto concretos como 
abstractos, mesmo se son de 
carácter técnico, cando 
estean dentro do propio 
campo de especialización ou 
de interese, nos ámbitos 
persoal, público, educativo e 
laboral ou profesional, 
sempre que se poidan reler 
as seccións difíciles. 

� B3.5. Recoñecer globalmente 
e con detalle a liña 
argumental no tratamento do 
asunto presentado en 
xornais, revistas, guías, 
páxinas web e novelas, e 
distinguir entre información, 
opinión e persuasión, así 
como comprender en textos 
literarios as relacións entre 
os personaxes e os motivos 
que os impulsan a actuar.  

� B3.6. Ler con fluidez textos 
de ficción e literarios 
contemporáneos e 
relacionados cos propios 
intereses e as necesidades 
nos ámbitos persoal, público, 
educativo e laboral ou 
profesional, ben 
estruturados, en rexistro 
estándar da lingua e escritos 
sen modismos pouco 
frecuentes. 

� PLEB3.3. Comprende instrucións 
extensas e complexas dentro da súa 
área de interese ou a súa 
especialidade, incluíndo detalles 
sobre condicións e advertencias, 
sempre que poida volver ler as 
seccións difíciles (por exemplo, sobre 
instrumentos de medición ou de 
procedementos científicos). 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB3.4. Comprende os detalles 
relevantes e as implicacións de 
correspondencia formal de 
institucións públicas ou entidades 
privadas como universidades, 
empresas ou compañías de servizos, 
sobre temas concretos e abstractos 
de carácter persoal e educativo, 
dentro da súa área de interese ou a 
súa especialidade. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB3.5. Entende, en textos de 
referencia e consulta, en soporte 
tanto impreso como dixital, 
información detallada sobre temas 
da súa especialidade nos ámbitos 
educativo ou ocupacional, así como 
información concreta relacionada 
con cuestións prácticas en textos 
informativos oficiais, institucionais 
ou corporativos. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� PLEB3.6. Comprende a información, 
as ideas e as opinións implícitas en 
noticias e artigos xornalísticos e de 
opinión ben estruturados e de certa 
lonxitude que tratan dunha 
variedade de temas de actualidade 
ou máis especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro 
da súa área de interese, e localiza 
con facilidade detalles relevantes 
neses textos. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB3.7. Comprende os aspectos 
principais, detalles relevantes, 
algunhas ideas implícitas e o uso 
poético da lingua en textos literarios 
que presenten unha estrutura 
accesible e unha linguaxe non moi 
idiomática, e nos que o 
desenvolvemento do tema ou da 
historia, os personaxes centrais e as 
súas relacións, ou o motivo poético, 
estean claramente sinalizados con 
marcadores lingüísticos doadamente 
recoñecibles. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

� a � B4.1.Estratexias de produción: � B4.1. Utilizar estratexias que � PLEB4.1. Escribe informes en formato � CCL 
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� b 
� c 
� f 

 

– 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 

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

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

– Aproveitamento dos 
coñecementos previos 
sacándolles o maior 
partido (utilizar linguaxe 
"prefabricada", etc.). 

– 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 

faciliten un estilo de escritura 
sinxelo e fluído, evitando o 
uso de palabras ou estruturas 
das que non se estea seguro 
e seguindo adecuadamente o 
proceso de escritura: 
planificación do texto, 
selección das ideas 
pertinentes ao propósito 
comunicativo, presentación 
das ideas segundo o tipo de 
texto, organización adecuada 
en parágrafos, e revisión da 
coherencia, a cohesión, a 
ortografía, a puntuación e as 
concordancias.  

� B4.2. Coñecer, seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos ben 
estruturados e de certa 
lonxitude; por exemplo, 
integrando de maneira 
apropiada información 
relevante procedente de 
fontes diversas, ou 
reaxustando o rexistro ou o 
estilo (incluíndo léxico, 
estruturas sintácticas e 
patróns discursivos) para 
adaptar o texto ao 
destinatario e ao contexto 
específicos. 

� B4.3. Escribir, en calquera 
soporte, textos ben 
estruturados sobre unha 
ampla serie de temas 
relacionados cos propios 
intereses ou a especialidade, 
facendo descricións claras e 
detalladas; sintetizando 
información e argumentos 
extraídos de diversas fontes e 
organizándoos de maneira 
lóxica; e defendendo un 
punto de vista sobre temas 
xerais, ou máis específico, 
indicando os proles e os 
contras das opcións, 
utilizando para iso os 
elementos lingüísticos 
adecuados para dotar o texto 
de cohesión e coherencia, e 
manexando un léxico 
adaptado ao contexto e ao 
propósito comunicativo que 
se persegue. 

� B4.4. Planificar e articular o 
texto escrito segundo a 

convencional e de estrutura clara 
relacionados coa súa especialidade 
(por exemplo, o desenvolvemento e 
as conclusións dun experimento, 
sobre un intercambio lingüístico, 
unhas prácticas ou un traballo de 
investigación), ou menos habituais 
(por exemplo, un problema xurdido 
durante unha estadía no 
estranxeiro), desenvolvendo un 
argumento, razoando a favor ou en 
contra dun punto de vista concreto, 
explicando as vantaxes e as 
desvantaxes de varias opcións, e 
achegando conclusións xustificadas. 

� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB4.2. Describe un tema, un texto, 
un suceso ou un evento dando unha 
idea xeral que permita recoñecelo 
con claridade, explicando as súas 
partes ou circunstancias, e ofrecendo 
unha opinión persoal argumentada. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB4.3. Completa un cuestionario 
detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, 
para matricularse nunha 
universidade, solicitar un traballo, 
abrir unha conta bancaria ou 
tramitar un visado). 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� PLEB4.4. Escribe, en calquera soporte 
ou formato, un currículo detallado, 
xunto cunha carta de motivación (por 
exemplo, para ingresar nunha 
universidade estranxeira, ou 
presentarse como candidato/a a un 
posto de traballo).  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB4.5. Toma notas co suficiente 
detalle durante unha conferencia, 
unha charla ou un seminario, e 
elabora un resumo con información 
relevante e as conclusións 
adecuadas, sempre que o tema estea 
relacionado coa súa especialidade e 
o discurso estea ben estruturado. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios, en calquera 
soporte, nos que transmite e solicita 
información detallada, explicacións, 
reaccións e opinións sobre temas 
persoais, educativo ou ocupacionais, 
respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB4.7. Escribe correspondencia 
persoal, en calquera soporte, e 
comunícase con seguridade en foros 
e blogs, transmitindo emoción, 
resaltando a importancia persoal de 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 
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texto (marxes, limpeza, 
tamaño da letra adecuado, 
uso normativo de 
maiúsculas e minúsculas, 
etc.). 

función ou as funcións 
comunicativas principais e 
secundarias en cada caso, 
seleccionando os expoñentes 
das devanditas funcións 
segundo os seus matices de 
significación, e os patróns 
discursivos dos que se dispón 
para presentar e organizar a 
información, deixando claro o 
que se considera importante 
(por exemplo, mediante 
estruturas enfáticas), ou os 
contrastes ou as digresións 
con respecto ao tema 
principal. 

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

� B4.6. Presentar os textos 
escritos de maneira 
coidadosa (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. 
 

  

feitos e experiencias, e comentando 
de maneira persoal e detallada as 
noticias e os puntos de vista das 
persoas ás que se dirixe.  

� PLEB4.8. Escribe, en calquera 
soporte, cartas formais de carácter 
educativo ou profesional dirixidas a 
institucións públicas ou privadas e a 
empresas, nas que dá e solicita 
información, describe a súa 
traxectoria educativa ou profesional 
e as súas competencias, e explica e 
xustifica co suficiente detalle os 
motivos das súas accións e dos seus 
plans (por exemplo, carta de 
motivación para matricularse nunha 
universidade estranxeira, ou para 
solicitar un posto de traballo), 
respectando as convencións formais 
e de cortesía propias deste tipo de 
textos. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

� 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 da 
redución fonética. 

� B5.1. Discriminar e 
reproducir patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común e 
máis específicos, 
axustándose debidamente a 
algunha variedade estándar 
da lingua, e seleccionalos en 
función das propias 
intencións comunicativas, 
incluíndo a expresión sinxela 
da ironía e do humor.  

� B5.2. Axustarse con 
consistencia aos patróns 
ortográficos, de puntuación e 
de formato de uso común, e 
algúns de carácter máis 
específico. 

� B5.3. Distinguir a función ou 
as funcións comunicativas 
principais e secundarias do 
texto, como implicacións 

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

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� PLEB5.2. Relaciónase oralmente e 
por escrito comunicando con eficacia 
información, noticias, ideas e puntos 
de vista sobre temas tanto abstractos 
como concretos; ou solicitando ou 
transmitindo información 
relacionada con servizos ou outros 
ámbitos das relacións sociais, 
adaptando a súa expresión e os 
medios de expresalo á situación de 
comunicación.  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB5.3. Intervén oralmente con � CCL 



77 

 

 

Primeira Lingua Estranxeira II. 2º Bacharelato 

OBXEC 
TIVOS 

CONTIDOS 
DA ASIGNATURA 

 CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE 
CLAVE 

� B5.2. Patróns gráficos e 
convencións ortográficas. 

� B5.3. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:  
– Convencións sociais. 
– Recoñecemento das normas 

e as variacións sociais, as 
convencións sociais e as 
formas, normas de cortesía e 
rexistros; costumes, valores, 
crenzas e actitudes; 
características básicas do 
sentido do humor; usos 
lingüísticos adecuados ao 
contexto; referencias 
relativas á identidade 
nacional ou cultural; 
linguaxe non verbal e 
diferenzas específicas entre 
a propia cultura e a cultura 
portada pola lingua obxecto 
de estudo. 

– 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 as aprendizaxes 
lingüísticas, e transferencia 
destes coñecementos e 
estratexias dunha lingua a 
outra para avanzar no seu 
dominio. 

– 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:  
– 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 

facilmente discernibles, e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes destas, así como 
distinguir os significados e os 
propósitos xerais asociados 
ao uso de patróns discursivos 
típicos polo que respecta á 
presentación e á organización 
da información (entre outros, 
o reforzo ou a recuperación 
do tema; a topicalización, 
pondo o tema da oración ao 
principio, como por exemplo 
en "Diso non quero falar"; 
contraste, digresión ou 
recapitulación).  

� B5.4. Integrar na propia 
competencia intercultural, 
para producir textos orais e 
escritos ben axustados ao 
contexto específico, os 
aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e 
culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, 
valores e crenzas, e superar 
as diferenzas con respecto ás 
linguas e culturas propias, e 
os estereotipos, 
demostrando confianza no 
uso de diferentes rexistros ou 
outros mecanismos de 
adaptación contextual, e 
evitando erros serios de 
formulación ou presentación 
textual que poidan conducir a 
malentendidos ou situacións 
potencialmente conflitivas. 

� B5.5. Coñecer e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
oral e escrito común e 
expresións e modismos de 
uso habitual, e máis 
especializado segundo os 
propios intereses e as 
necesidades no ámbito 
persoal, público, educativo e 
laboral ou profesional, así 
como un reducido repertorio 
de palabras e expresións, e as 
connotacións máis 
discernibles, que permita un 
uso humorístico, poético ou 
estético sinxelo do idioma. 

� B5.6. Coñecer coa 
profundidade debida e 
aplicar eficazmente á 
comprensión do texto os 

distintos propósitos comunicativos, 
con eficacia intercultural. 

� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB 5.4. Entende os detalles do que 
se lle di 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, traballo ou estudos 
(por exemplo, para recibir asistencia 
sanitaria como turista ou como 
residente, cambiar unha reserva de 
hotel, anular billetes ou cambiar un 
artigo defectuoso), sempre que 
poida pedir confirmación.  

� CCL 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB5.5. Desenvólvese con 
seguridade en transaccións e 
xestións cotiás e menos habituais, 
cara a cara, por teléfono ou por 
outros medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofrecendo 
explicacións claras e detalladas, e 
desenvolvendo a súa argumentación 
de xeito satisfactorio na resolución 
dos problemas que xurdan.  

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB5.6. Exprésase oralmente e por 
escrito, en diferentes soportes, con 
certa densidade léxica, evitando 
repeticións innecesarias co uso de 
sinónimos e palabras de significado 
próximo, e recoñece un léxico máis 
especializado se conta con apoio 
visual ou contextual. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� PLEB5.7. Comprende textos extensos 
en lingua estándar transmitidos por 
canles, entendendo (aínda que non 
os comparta) os matices de sentido e 
de opinión ante puntos de vista e 
posturas concretas e actitudes que 
responden a crenzas, costumes e 
valores propios da cultura da lingua 
meta. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 

� PLEB5.8. Explica valores e 
comportamentos propios dunha 
cultura a membros doutra diferente, 
consciente da importancia desta 
actividade de mediación intercultural. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

� 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, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 
� CD 
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Primeira Lingua Estranxeira II. 2º Bacharelato 

OBXEC 
TIVOS 

CONTIDOS 
DA ASIGNATURA 

 CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE 
CLAVE 

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 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. 

� B5.6. Léxico: 
– Recoñecemento e uso de 

léxico oral e escrito común e 
máis especializado dentro 
das propias áreas de interese 
nos ámbitos 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.  

– Recoñecemento e uso de 
expresións fixas frecuentes 
(locucións idiomáticas, 
esquemas fraseolóxicos, 
colocacións, frases feitas e 
léxico propio de temas 
relativos a feitos de 
actualidade). 

– Recoñecemento e uso de 

coñecementos 
sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal ata institucional) e 
as convencións sociais 
(incluíndo crenzas e 
estereotipos) predominantes 
nas culturas en que se utiliza 
a lingua meta, así como os 
coñecementos culturais máis 
relevantes (por exemplo, 
históricos, xeográficos, 
literarios ou artísticos), que 
permitan captar as alusións 
máis directas sobre estes 
aspectos que poida conter o 
texto.  

� B5.7. Resumir ou parafrasear 
un texto para facelo 
intelixible a quen necesite 
desta mediación por 
descoñecemento ou 
coñecemento insuficiente da 
lingua meta. 

� B5.8. Utilizar o coñecemento 
sociocultural sobre o modo 
de vida da comunidade que é 
obxecto de estudo e as 
diferenzas esenciais entre as 
prácticas, os valores e as 
crenzas desa comunidade e 
as propias, para facer un 
texto comprensible a unha 
persoa interlocutora que 
descoñece a lingua 
estranxeira, e resolver 
posibles malentendidos e 
conflitos interculturais. 

� 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, 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 
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Primeira Lingua Estranxeira II. 2º Bacharelato 

OBXEC 
TIVOS 

CONTIDOS 
DA ASIGNATURA 

 CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE 
CLAVE 

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

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

 

 
1Contidos sintáctico-discursivos: 
 
 

Inglés 

� Expresión de relacións lóxicas: conxunción (neither…nor); disxunción (either…or); oposición/concesión (only (it didn’t 
work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa because (of); due to; as; since); finalidade (so as to); comparación 
(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than); the best by far); resultado/correlación(such…that); 
condición (if; unless; in case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, 

wishes, warnings).  

� Relacións temporais ((just) as; while; once (we have finished). 

� Afirmación (emphatic affirmative sentences / the dummy do, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should have). 

� Exclamación (What + noun + sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary!; 
exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!). 

� Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have). 

� Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags). 

� Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and 

continuous); presente (present simple and continuous); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be + verb+ ing; 

will + perfect tense (simple and continuous)). 

� Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); 
habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo (start/begin by +verb+ing); terminativo (cease +verb+ing).  

� Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (it takes/holds/serves…); 
posibilidade/probabilidade (will; likely; should; ought to); necesidade (want; take); obriga (need/needn’t); permiso (may; 
could; allow) intención (be thinking of +verb+ing). 

� Expresión da existencia (e. g. there must have been); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns 

(relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); a cualidade (e. g. bluish; nice to look at). 

� Expresión da cantidade: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as many; piles of 

newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly). 

� Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

� Expresión do tempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), and indications (e. g. 
earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) 

yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); 
simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis). 

� Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; upside down, in a mess). 

� Uso de conectores. 

� Have/get causative.  

� Phrasal verbs.  

� Gerund and infinitive. 
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5. Temporalización. 

Secuenciación por cursos e avaliacións 

Nos catro cursos de ESO pretendemos organizar os obxectivos e contidos cos que conta o libro de 

texto do seguinte xeito: 

 1ª Avaliación: Starter Unit e unidades da 1 á 3, se é posible incluíndo tamén as unidades de revisión. 

Se non fose posible pola lentitude ou o baixo nivel do grupo, deixaríamos a última unidade de 

revisión como traballo de repaso para casa no Nadal. 

2ª Avaliación: Da Unidade 4 á 6, incluíndo as unidades de revisión, que probablemente serán 

traballadas ó longo da avaliación como reforzo e traballo na casa. 

3ª Avaliación: Da unidade 7 á 9, do mesmo xeito que no apartado anterior. 

Esta distribución será flexible, podendo adaptala segundo o nivel inicial de cada grupo ou alumno ás 

necesidades específicas que presenten. A miúdo vémonos na obriga de adecuar o ensino ao 

alumnado, principalmente no primeiro ciclo, onde a diferencia de nivel é   máis notable.  

 

   1º ESO 

UNIDAD Aprox. Nº Sesiones 
Aprox.Temporalización 

(50 mins por sesión) 

Starter unit 3 2-3 horas 

1 At home 5 4-5 horas 

2 Towns and cities 5 4-5 horas 

3 Language 5 4-5 horas 

4 Wild life 5 4-5 horas 

5 Learning world 5 4-5 horas 

6 Food and health 5 4-5 horas 

 7 Sport 5 4-5 horas 

8 Growing up 5 4-5 horas 

9 Going away 5 4-5 horas 

TOTAL aprox. 60 50-60 horas 

 

2º ESO 
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UNIDAD Aprox. Nº Sesiones 
Aprox. Temporalización 

(50 mins por sesión) 

Starter unit 3 2-3 horas 

1 My time 5 4-5 horas 

2 Communication 5 4-5 horas 

3 The past 5 4-5 horas 

4 In the picture 5 4-5 horas 

5 Achieve 5 4-5 horas 

6 Survival 5 4-5 horas 

7 Music 5 4-5 horas 

8 Scary 5 4-5 horas 

9 Summer 5 4-5 horas 

TOTAL aprox. 60 50-60 horas 

 

3º ESO 

 

UNIDAD Aprox. Nº Sesiones 
Aprox. Temporalización 

(50 mins por sesión) 

Starter unit 3 2-3 horas 

1 Fads and fashions 5 4-5 horas 

2 Sensations 5 4-5 horas 

3 Adventure 5 4-5 horas 

4 Material world 5 4-5 horas 

5 Years ahead 5 4-5 horas 

6 Learn 5 4-5 horas 

7 Big ideas 5 4-5 horas 
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8 On screen 5 4-5 horas 

9 Together time 5 4-5 horas 

TOTAL aprox. 60 50-60 horas 

 

4º ESO 

 

UNIDAD Aprox. Nº Sesiones 
Aprox. Temporalización 

(50 mins por sesión) 

Starter unit 3 2-3 horas 

1 Lost and found 5 4-5 horas 

2 Choices 5 4-5 horas 

3 What’s it woth? 5 4-5 horas 

4 Feelings 5 4-5 horas 

5 Discovery 5 4-5 horas 

6 About me 5 4-5 horas 

7 On the streets 5 4-5 horas 

8 The law 5 4-5 horas 

9 Crossroads 5 4-5 horas 

TOTAL aprox. 60 50-60 horas 

 

 1º BACHARELATO 

 

UNIDAD Aprox. Nº Sesiones 
Aprox. Temporalización  

(50 mins por sesión) 

Starter unit 3 2-3 horas 

1 Experiences 6 5-6 horas 
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2 Tomorrow’s world 6 5-6 horas 

3 Enterteinment 6 5-6 horas 

4 Relationships 6 5-6 horas 

5 Behaviour 6 5-6 horas 

6 Design and technology 6 5-6 horas 

7 Change the world 6 5-6 horas 

8 Travel and tourism 6 5-6  horas 

Total Aprox. 65 50-60 horas 

 

2º BACHARELATO 

 

UNIDAD Aprox. Nº Sesiones 
Aprox. Temporalización 

(50 mins por sesión) 

Starter unit 3 3-4 horas 

1 Connect 6 5-6 horas 

2 Sport and fitness 6 5-6 horas 

3 Buy, sell, waste 6 5-6 horas 

4 Society 6 5-6 horas 

5 Looks 6 5-6 horas 

6 Learn and work 6 5-6 horas 

Total Aprox. 65 50-60 horas 

 

 

6. Metodoloxía. 

Aínda que o enfoque dado ás orientacións didácticas é claramente de carácter comunicativo, 

é importante sinalar que non se opta por un método único, e á hora de dar as clases 

debemos utilizar os diversos recursos cos que contemos para a práctica educativa. 
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1. De detección de coñecementos previos 

Ao principio do curso, e para adecuar o ensino ás características e necesidades específicas 

dos alumnos e alumnas do grupo, a actividade docente iníciase mediante o intercambio de 

coñecementos previos e a realización de probas específicas de exploración inicial como o 

Diagnostic Test. 

2. Warm-up 

Trátase de activar os coñecementos previos dos alumnos. Isto adóitase facer a través de 

actividades de Warm-up nas que se dan oportunidades de expor as experiencias e 

coñecementos anteriores a través de: 

“torbeliño de ideas” para que os alumnos expresen o que saben sobre os contidos 

conceptuais que se integran na unidade didáctica, 

predición de contidos e dedución polo contexto  

tarefas de predición, 

breves discusións,  

cuestionarios, etc. 

3. De desenvolvemento 

A finalidade é facilitar a adquisición, fixación, evolución e mellora das diversas destrezas que 

conforman a maior parte de competencia da lingua inglesa. A aprendizaxe desta etapa de 

bacharelato suporá pois continuar reforzando a autonomía e as capacidades do alumnado 

que xa se perfilaron con maior precisión. Para o desenvolvemento destas capacidades 

fáranse unha serie de actividades útiles para cada unha das habilidades que se van traballar. 

Estas actividades de desenvolvemento refírense a: 

O vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se desenvolven na 

unidade didáctica (Vocabulary). 

A lectura e comprensión de textos (Reading). 

As estruturas gramaticais (Grammar). 

Os sons estudados (Pronunciation). 

A comprensión e a expresión oral da lingua en todas as súas vertentes (Listening and 

Speaking). 

A comprensión e a expresión escrita (Writing). 

Cada unidade, pois, enfoca o contido léxico e gramatical cara á súa utilidade como 

instrumento ou ferramenta de comunicación: a linguaxe entendida como función social. 

Desta forma motívase o alumno posto que durante o desenvolvemento das leccións e ao 

final de cada unidade verá que poderá utilizar eficazmente a linguaxe estudada para realizar 

as funcións comunicativas que corresponden e o seu resultado adoita ser un incremento non 

só da competencia senón da propia autoestima. 
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Con todo iso, exponse un parámetro de traballo ben definido no que a súa estrutura consiste 

nunha serie de seccións constantes en cada unha das unidades. 

4. De reforzo 

O proxecto parte do recoñecemento de que en toda a clase hai alumnos/as con diferentes 

estilos e ritmos de aprendizaxe e diferentes niveis de motivación, á vez que persegue o 

obxectivo de que todo alumno/a participe no proceso de aprendizaxe con plena satisfacción 

e alcance o éxito de acordo ao seu nivel de capacidade e interese. 

O profesor ou profesora decidirá se sería conveniente reducir o número de sesións 

dedicadas a realizar algunhas destas actividades co fin de realizar outras distintas que 

axuden ao desenvolvemento dunha determinada destreza lingüística. 

A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita que  a todos os 

alumnos/as se lles asigne algún que estea de acordo co seu estilo e ritmo de aprendizaxe. 

Certo tipo de actividade é deliberadamente máis sinxelo, de tal xeito que todos os 

alumnos/as sexan capaces de levar a cabo a actividade con éxito. O ser capaces de levar a 

cabo con éxito pequenas actividades,  constitúe un factor importante para os alumnos de 

asimilación máis lenta, ao contribuír de xeito importante a aumentar a confianza en si 

mesmos como aprendices de linguas estranxeiras. 

As actividades de reforzo repasan e consolidan os contidos do curso sen engadir novos:  

Actividades adicionais e alternativas no Teacher’s Guide. 

As actividades propostas no Teacher’s Resource and Tests Pack: 

Grammar + Vocabulary (Level 1-Basic) 

Grammar + Vocabulary (Level 2-Revision) 

As actividades propostas no Workbook  

As seccións de referencia do WB: 

Grammar reference  

Pronunciation bank  

Vocabulary puzzle 

Expression bank  

Wordlist  

5. De ampliación 

Segundo considérese oportuno, e de acordo cos criterios do profesor, pode dedicarse 

algunha sesión a actividades específicas de ampliación, as cales serán organizadas segundo o 

seu criterio, dependendo das necesidades educativas dos alumnos e dos diferentes ritmos 

de aprendizaxe. 

As actividades de ampliación estenden os contidos do curso: 
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A guía do profesor (Teacher’s Guide) conta con exercicios extra (Optional activities). 

As actividades propostas no SB (English Plus Options): 

Songs  

Extra listening and speaking  

Curriculum extra 

Projects 

Culture 

As actividades propostas no Teacher’s Resource and Tests Pack: 

Grammar + Vocabulary (Level 3-Extension) 

Communication: Pair work  

Drama  

 

 

7. Materiais e recursos didácticos. 

1º ESO 

- Libro de texto e workbook de "Together 1", de Oxford University Press. 

- CDs 

- DVD 

- Oxford Online Learning Zone  e recursos na web de Oxford University Press España con 

practica interactiva, vídeo, material de audio para os ditados do WB, etc., xunto co blog da 

profesora “englisharound.blogspot.com” 

- Cancións 

- Teacher’s resource pack con material de ampliación en vocabulario, grammar, 

communication sheets, ..., material complementario extra para Atención á diversidade 

(1000+ Activities for Mixed Ability Multirom) e a práctica adicional deas competencias 

básicas (Key competences Teacher’s Resource Book). 

- Seleccionarase un sinxelo “reader” adaptado a este nivel, dependendo do nivel inicial 

dos alumnos. 

Utilizarase outro material complementario para xogos, posters, e vídeos dos fondos de 

material do Departamento. 

2º ESO 

- Libro de texto e workbook "Together 2", de Oxford University Press. 

- CDs 
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- DVD 

- Oxford Online Learning Zone e recursos na web de Oxford University Press España  con 

práctica interactiva, vídeo, material de audio para os ditados do WB, etc. 

- Cancións 

- Teacher’s resource pack con material de ampliación en vocabulario, grammar, 

communication sheets, ..., material complementario extra para Atención á diversidade 

(1000+ Activities for Mixed Ability Multirom) e a práctica adicional deas competencias 

básicas (Key competences Teacher’s Resource Book). 

- Seleccionarase un “reader” adaptado a este nivel, dependendo do nivel inicial dos 

alumnos. 

 

3º ESO 

- Libro de texto e workbook "Together 3", de Oxford University Press. 

- CDs 

- DVD 

- Oxford Online Learning Zone e recursos na web de Oxford University Press España  con 

práctica interactiva, vídeo, material de audio para os ditados do WB, etc., xunto co blog da 

profesora “englisharound.blogspot.com” 

- Cancións 

- Teacher’s resource pack con material de ampliación en vocabulario, grammar, 

communication sheets, ..., material complementario extra para Atención á diversidade 

(1000+ Activities for Mixed Ability Multirom) e a práctica adicional deas competencias 

básicas (Key competences Teacher’s Resource Book). 

- Seleccionarase un “reader” adaptado a este nivel, dependendo do nivel inicial dos 

alumnos. 

 

4º ESO 

- Libro de texto e workbook "Together 4", de Oxford University Press. 

- CDs 

- DVD 

- Oxford Online Learning Zone e recursos na web de Oxford University Press España  con 

práctica interactiva, vídeo, material de audio para os ditados do WB, etc. 

- Cancións 

- Teacher’s resource pack con material de ampliación en vocabulario, grammar, 

communication sheets, ..., material complementario extra para Atención á diversidade 
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(1000+ Activities for Mixed Ability Multirom) e a práctica adicional deas competencias 

básicas (Key competences Teacher’s Resource Book). 

- Seleccionarase un “reader” adaptado a este nivel, dependendo do nivel inicial dos 

alumnos. 

 

 

1º Bacharelato 

- Libro de texto : “Key to Bacharelato 1” de Ben Wetz,da editorial Oxford 

- CD de audio 

- VocApp (Vocabulary ) 

- Oxford online learning zone (práctica online, grmmar, podcasts, video..) xunto co blog 
da profesora “englisharound.blogspot.com” 

- “Reader” de lectura adaptada (Título por decidir) 

- Material de apoio fotocopiable 

 

2º Bacharelato 

- Libro de texto : “Key to Bacharelato 2” de Ben Wetz,da editorial Oxford 

- CD de audio 

- VocApp (Vocabulary ) 

- Oxford online learning zone (práctica online, grmmar, podcasts, video..) 

- “Reader” de lectura adaptada (Título por decidir)  

- Material de apoio fotocopiable 

 

 

8. Avaliación. 

 

8.1 Procedementos de avaliación inicial. 

Durante as primeiras semanas do curso comprobarase o nivel de competencia inicial dos 

alumnos mediante a realización ben dunha proba escrita (diagnostic test) ou ben dunha oral, 

a criterio do profesor e dependendo do coñecemento do grupo polasúa parte. Esta proba 

terá como referente os estándares dos cursos anteriores. Ademais, a observación será 

tamén un elemento clave para esta avaliación inicial. 

A análise dos resultados destas probas servirán ao profesor para establecer o punto de 

partida e permitiranlle enfocar mellor as clases, insistindomáisnaqueles aspectos nos que os 

alumnos teñanmáis carencias e ofrecéndollesferramentas e estratexias coas que poder 
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superar as dificultades. Taménlle permitirá adecuar mellor a metodoloxía e as actividades 

aos intereses e aos estilos de aprendizaxe dos alumnos. 

Ademais, afacer os alumnos á existencia dunha avaliación inicial fainos máis responsables e 

conscientes da súaaprendizaxe anterior, e familiarízaos coa idea de “construír” novos 

coñecementos sobre a base previamente existente. 

As familias do alumnado serán informadas dos resultados, especialmente naqueles casos nos 

que se vexa conveniente a realización de apoios, reforzos ou adaptacións curriculares. 

A programación didáctica estará á disposición das familias para a súa consulta na web do 

centro. 

 

8.2 Procedemento de avaliación continua e ordinaria. 

Características: 

A avaliación do alumnado debe ser realizada sistemática e periodicamente, tanto para medir 

individualmente os coñecementos e competencias adquiridas como para introducir no 

proceso educativo cantas medidas sexan precisas se a situación o require. Os referentes para 

a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos serán os 

criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe. Avalíase:  

a) Capacidade do alumno para entender mensaxes orais e escritas producidas polo profesor 

ou medios mecánicos, segundo o seu nivel e referidas a temas relevantes para o alumno. 

b) Capacidade do alumno de producir por el mesmo mensaxes, textos escritos ou 

participando en conversacións sobre os temas tratados na clase. No bacharelato valorarase a 

produción oral e escrita de mensaxes  que inclúan elementos de coordinación e 

subordinación e recursos de cohesión e coherencia discursiva. 

c) Procurar un equilibrio entre corrección e fluidez na produción de textos, có fin de 

comunicar mellor. 

d) Utilización nas súas producións dun vocabulario o suficientemente amplo para o seu 

nivel: utilización de fichas de vocabulario persoais que o profesor supervisará para que 

estean ao día. 

e) Capacidade do alumno de deducir e inducir regras de uso da lingua aplicándoas 

conscientemente en situacións de comunicación. 

f) Valorarase a corrección formal e a precisión ó efectuar mensaxes orais e escritas. 

g) Autonomía na aprendizaxe: ser capaz de traballar só ou en grupo unha vez que o 

profesor de unhas directrices para funcionar. Ser consciente de que é o principal actor da 

súa propia aprendizaxe, non un receptor pasivo. 
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Farase avaliación continua, isto é: un seguimento continuado do alumno día a día 

procurando á hora de avaliar  contar cun número suficiente de datos sobre todos os alumnos 

acerca dos seguintes apartados: 

– chamadas ou preguntas na clase 

– nivel de participación en traballo en grupo 

– project works: elaboración, resultado, exposición 

– traballo escrito ou oral realizado na clase 

– tarefas para facer na casa: control periódico do workbook e do vocabulary book 

– tests ou probas para avaliar a reflexión sobre a lingua 

– probas de reading comprehension 

– probas de listening 

– probas de speaking 

 

8.3 Instrumentos de avaliación, criterios de cualificación e mínimos esixibles. 

En cada unha das tres avaliacións faranse as probas que constan no cadro a continuación. 

Cada unha delas terá un peso determinado na cualificación do alumnado e deberán obter 

una porcentaxe mínima para sumar todas as partes.  

Para calcular a nota media de cada unha das avaliacións, aplicaremos a porcentaxe que se 

especifica a continuación para cada un dos instrumentos de avaliación. Farase un 

REDONDEO da nota sempre que a observación ao longo do curso sexa progresiva. 

A puntuación de cada un dos exercicios das distintas probas aparecerá especificado nas 

mesmas. 

E.S.O. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  
PESO  NA 
CUALIFICACIÓN 

MÍNIMO 
ESIXIBLE 

EXAMES 

• Proba escrita (4 partes) 

1. Grammar and vocabulary: exercicios variados de vocabulario e 
gramática como utilización dos tempos verbais estudados, 
encher ocos, transformar oracións, responder a preguntas, facer 

 

15% 

10% 

20% 
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preguntas, etc. 
2. Listening: proba sobre una audición mediante exercicios de 

opción múltiple, preguntas, … 
3. Reading comprehension: comprobación da lectura comprensiva 

dun texto mediante preguntas, exercicios de opción múltiple, 
verdadeiro-falso, etc. e comprobación do grao de comprensión 
do léxico do texto. 

4. Writing:exercicios de redacción de distinta tipoloxía de textos, 
seguindo os modelos estudados na aula.  

10% 

 

 

25% 

• Exames parciais (mínimo: 1 por trimestre) 
20% 8% 

OBSERVACIÓN DO TRABALLO NA AULA 

Traballo 

Expresión oral (speaking):valorarase a participación oral na 
aula e procurarase, na medida do posible, facer distintos tipos 
de probas e con distinta temática, como exposicións 
(individuais ou en grupo), descrición de fotografías, diálogos, 
etc… 

Redaccións entregadas, projects, Tests e probas de verbos 
irregulares e/ ou outras tarefas para entregar 

Proba do libro de lectura (READER):exercicios de comprensión 

sobre un libro de lectura que o alumnado terá que ler, na 

segunda ou terceira avaliación. 

 

 

10% 

 

5% 

 

10% 

 

4% 

 

3% 

 

5% 

 

BACHARELATO 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  
PESO  NA 
CUALIFICACIÓ
N 

MÍNIMO 
ESIXIBLE 

EXAMES 

• Proba escrita (4 partes) 

1. Grammar and vocabulary exercicios variados de vocabulario e 
gramática como utilización dos tempos verbais estudados, 
encherocos, transformar oracións, responder a preguntas, facer 
preguntas, etc. 

2. Listening: proba sobre una audición mediante exercicios de opción 
múltiple, preguntas, … 

3. Reading comprehension: comprobación da lectura comprensiva dun 

 

15% 

10% 

10% 

25% 

20% 
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texto mediante preguntas, exercicios de opción múltiple, verdadeiro-
falso, etc. e comprobación do grao de comprensión do léxico do 
texto. 

4. Writing: exercicios de redacción de distinta tipoloxía de textos, 
seguindo os modelos estudados na aula. 

 

• Exames parciais (mínimo: 1 por trimestre) 
20% 6% 

OBSERVACIÓN DO TRABALLO NA AULA 

Traballo 

• Expresión oral (speaking):valorarase a participación oral na aula 
e procurarase, na medida do posible, facer distintos tipos de 
probas e con distinta temática, como exposicións (individuais ou 
en grupo), descrición de fotografías, diálogos, etc… 

• Redaccións entregadas, projects, Tests e probas de verbos 
irregulares e/ ou outras tarefas para entregar 

 
10% 

 
 
 

10% 

 
4% 

 
 
 

4% 

 

• AVALIACIÓNS NON SUPERADAS: A avaliación será continua e, por tanto, NON 

haberá recuperacións. Se o alumno suspende unha das avaliacións, recupéraa 

aprobando as seguintes, xa que en todas as probas se incluirán contidos das 

avaliacións anteriores. 

• NOTA FINAL NA AVALIACIÓN ORDINARIA: a nota final na materia será igual ou 

superiorá nota obtida na 3ª avaliación. Será necesario ter esta superada cunha 

cualificación positiva.  

CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 

Para a corrección das probas de expresión escrita (writing) valoraranse os seguintes 

aspectos: 

• adecuación á tarefa requerida (carta, e-mail, entrada de blog, narración, …). En caso 

de que adecuación sexa nula, é dicir, que a resposta do alumno non teña nada que 

ver coa tarefa requerida, os demais criterios non serán aplicables. 

• relevancia do contido e rexistro esixido pola mesma. 

• coherencia e cohesión da información e das ideas, mantendo a liña discursiva, 

organizándoa en parágrafos mediante o uso adecuado de conectores discursivos 

estudados. 

• variedade e precisión da información, do léxico e das estruturas empregadas. 

• corrección gramatical (estruturasverbais e nominais, dominio no uso dos tempos 

adecuados á tarefa), léxica e ortográfica, aínda que pode haber pequenos erros que 

non impidan a comprensión. 
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AUSENCIA ÁS PROBAS: As faltas de asistencia a un exame deberán sempre xustificarse con 

un escrito que demostre o motivo da falta de asistencia: xustificante de consulta médica, 

xustificante de enfermidade por parte dun médico, xustificación de exames oficiais ou outros 

similares.  

Os alumnos que presenten a debida xustificación realizarán a proba no día que se 

incorporen ás clases agás que o profesorado considere máis oportuno outro momento que 

menos entorpeza o desenvolvemento das actividades educativas planificadas e serán eles 

quen se dirixan ao profesorado para xustificar a súa falta. 

 

 

8.4 Procedemento de avaliación extraordinaria. 

O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria (xuño) terá que realizar un 

EXAME EXTRAORDINARIO (setembro), que será escrito e constará das seguintes partes e 

coa ponderación que consta no cadro. 

 

PARTES PONDERACIÓN 

Grammar 20 % 

Vocabulary 20 % 

Reading comprehension 20 % 

Writing 40 % 

• Para obter unha cualificación positiva, ningunha das partes anteriores a cualificación 

sexa 0. 

• A puntuación de cada parte e de cada exercicio aparecerá especificada no exame. 

• Os exercicios terán como referente os criterios de avaliación e os estándares de 

aprendizaxe da materia. 

• A nota que obterá o alumno na avaliación extraordinaria será obxecto de redondeo 

ao seguinte enteiro a partir das 5 décimas. 

 

8.5 Procedemento de recuperación e avalación de pendentes e repetidores. 

ESO 

• Os alumnos que non acadaran os obxectivos da área nun curso da Secundaria 

Obrigatoria e a teñan pendente ou que repiten curso coa lingua inglesa suspensa 

deberán realizar unha serie de actividades de reforzo baseadas nos contidos mínimos 
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ao longo do curso . Estas entregaranse ó profesor do curso seguinte. A entrega e a 

correcta realización das actividades, que o profesor avaliará, terá un peso do 30% da 

nota. O traballo na aula, a elaboración e entrega das tarefas, o esforzo na súa 

realización e a participación terán o 70% do valor da nota. No caso de que os 

alumnos non entreguen as tarefas durante o periodo marcado poderase establecer 

unha proba ao longo dos trimestres. 

• No caso dos alumnos pendentes, de non superar unha ou as dúas avaliacións, o 

alumno ou alumna deberá facer un exame da ou das partes suspensas, a realizar no 

mes de maio, segundo o calendario establecido pola Xefatura de Estudios. Este 

exame constará de tres partes: grammar, reading, writing. 

BACHARELATO 

• Durante o curso seguinte o Departamento convocará ós alumnos que suspenderan 

en setembro para facer un seguimento e aclaración dos contidos a superar en dúas 

probas obxetivas. As datas das probas serán nos meses de novembro e febreiro 

aprox. Os contidos da materia repartiranse nas dúas probas.  

• Ademais os alumnos terán unha proba final ó comezo de maio, se non acadaran 

resultados positivos nas dúas anteriores, segundo calendario de final de curso 

proposta e coordinación da Xefatura de Estudios.   

 

Sistema de cualificación: 

 

 

 

AVALIACIÓN DO ALUMNADO CON INGLÉS PENDENTE NA E.S.O. 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN 

AVALIACIÓN 
ORDINARIA 

Caderno de fichas 30 % 

Actitude e traballo na aula 70% 

AVALIACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

 

Exame 100 % 

 

 

Estrutura dos exames: tanto o final como o de setembro constarán das seguintes partes.  

PARTES PONDERACIÓN 

Grammar 20 % 
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Vocabulary 20 % 

Reading comprehension 20 % 

Writing 40 % 

 

 

 

 

 

9.  Atención á diversidade. 

 

A Lei orgánica 8/2013 para a mellora da calidade educativa (LOMCE) (España 2013), ao tratar 

sobre o alumnado con necesidade específica de apoio educativo (NEAE), dispón que as 

administracións deberán asegurar os recursos necesarios para que os alumnos e alumnas 

que requiran unha atención educativa diferente á ordinaria poidan alcanzar o máximo 

desenvolvemento posible das súas capacidades persoais e, en todo caso, os obxectivos 

establecidos con carácter xeral para todo o alumnado. Como causa desta necesidade de 

atención educativa diferente á ordinaria, menciónanse as circunstancias seguintes: 

1. as necesidades educativas especiais, 

2. as dificultades específicas de aprendizaxe, 

3. as altas capacidades intelectuais, 

4. a incorporación tardía ao sistema educativo, e 

5. as condicións persoais ou de historia escolar. 

Tendo en conta a normativa educativa e os recursos dispoñibles o profesorado adoptará as 

medidas concretas necesarias ou as considere máis apropiadas para responder á diversidade 

do seu alumnado. Entre estas medidas figurarán as seguintes: 

Actividades de reforzo. Poderán realizarse actividades de reforzo e consolidación co 

alumnado que non progrese adecuadamente. Poderán usarse as fichas de materiais 

fotocopiables do libro de texto ou fichas preparadas polo profesorado. Tamén poderán 

realizarse as actividades por medios electrónicos como a Aula Virtual o blog ou a web da 

editorial Oxford, poidendo crear cuestionarios que ofrezan realimentación inmediata. 

Actividades de ampliación. Poderán realizarse actividades de ampliación de contidos co 

alumnado que teña unha competencia na lingua estranxeira moi superior á do resto do 

alumnado do seu grupo. Poderán usarse os mesmos medios impresos ou electrónicos que 

no caso anterior, a realización de traballos sobre libros, películas, etc. 
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Adaptación dos procedementos de avaliación. No caso do alumnado diagnosticado con 

necesidades educativas especiais, os procedementos de avaliación adaptaranse segundo 

corresponda, incrementado o tempo de realización das probas ou empregando probas ou 

instrumentos de avaliación alternativos. 

Adaptación do currículo. No caso do alumnado diagnosticado con necesidades educativas 

especiais, con dificultades específicas de aprendizaxe ou con discapacidade, especialmente 

para a comprensión ou expresión oral, o profesorado da materia, en colaboración co 

departamento de orientación, proporá a realización dunha adaptación do currículo que 

poderá afectar tanto aos contidos como aos criterios de avaliación e aos estándares de 

aprendizaxe avaliables. 

 

 

10.Actividades escolares e complementarias. 

 

Para este curso 2018/19  o departamento programará a asistencia a unha representación 

teatral en inglés, como xa se fixo outros cursos, sempre que se poda organizar xunto con 

outro centro da zona e se estudiará calquera outra actividade que poda xurdir ao longo do 

curso ademais da viaxe de estudos a Londres para os alumnos de 4º ESO e 1º BAC. 

 

11. Procedementos para avaliar a propia programación. 

     A nosa programación autoavaliarase na memoria final de curso. Para iso fixarémonos se 

se cumpriron ou non os seguintes puntos: 

• A consecución dos obxectivos foi positiva. 

• Se se fomentou o uso das competencias na nosa área. 

• A secuenciación foi correcta ou se deixou algunha unidade sen dar por falta de 

tempo. 

• Os mínimos esixibles para promocionar estaban suxeitos á realidade. 

• Se se atendeu á diversidade real con casos concretos. 

• Se os criterios de avaliación eran os axeitados. 

• Se os criterios de cualificación foron útiles e correctos. 

• Se as actividades complementarias e extraescolares foron exitosas e os alumnos 

participaron con interese. 

 

12. Formación Profesional Básica. 

 

12.1 OBXECTIVOS XERAIS DE AREA 
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Os obxectivos xerais da Área son: 

1. Comprender e usar correctamente vocabulario relacionado cos campos semánticos 
tratados ao longo do curso: países e nacionalidades, tecnoloxía, familia, transporte, 
traballo, roupa, cores, comida, lugares, saúde. 

2. Aprender e utilizar en contextos reais frases útiles para viaxar en países de fala 
inglesa. 

3. Entender o funcionamento e usar correctamente estruturas gramaticais co verbo to 

be en tempo presente, nas súas formas afirmativa, negativa e interrogativa, e en 
tempo pasado. 

4. Coñecer e aplicar de xeito correcto have got en tempo presente para diferentes 
contextos. 

5. Comprender e utilizar o presente simple de diferentes verbos. 
6. Repasar e practicar os adxectivos posesivos de xeito axeitado. 
7. Formular preguntas utilizando as questions words e establecer paralelismos coa 

lingua materna. 
8. Estudar e aplicar de xeito axeitado os adverbios de frecuencia. 
9. Coñecer a estrutura there is/there are para falar de cousas que hai ou non hai nun 

lugar. 
10. Coñecer como se constrúe o present continuos e o seu correcto uso. 
11. Utilizar can para falar de habilidades e das cousas que podemos ou non podemos 

facer. 
12. Estudar a formación do past simple nos verbos regulares e os irregulares para falar do 

pasado. 
13. Aprender a usar de xeito correcto a estrutura be going to para falar de plans. 
14. Entender o funcionamento dos comparativos e utilizalos de forma axeitada. 
15. Utilizar correctamente e de xeito combinado o vocabulario estudado e as estruturas 

gramaticais presentadas durante o curso. 
16. Aprender e practicar expresións habituais usadas nas presentacións formais e 

informais e no intercambio de información persoal. 
17. Ler distintos tipos de textos, como por exemplo unha páxina web, un chat ou un 

artigo, demostrando unha a súa comprensión xeral. 
18. Identificar información xeral e específica en textos orais diversos mediante a escoita 

activa. 
19. Recoñecer e practicar a pronunciación de certos sons característicos da lingua inglesa 

e pronuncialos correctamente. 
20. Ser consciente da propia aprendizaxe completando as actividades da sección Review. 
21. Comunicarse oralmente de xeito efectivo e utilizando as estruturas e o vocabulario 

aprendidos en situacións reais. 
22. Escribir de xeito claro e eficiente, respondendo ao nivel esixido, diferentes tipos de 

texto aplicando os coñecementos adquiridos. 
23. Traballar en proxectos colaborativos relacionados coas TIC aplicando os 

coñecementos adquiridos durante o curso. 
24. Aprender técnicas de estudio útiles para a aprendizaxe continua, como por exemplo, 

crear un rexistro do vocabulario, utilizar un dicionario ou mellorar a pronunciación. 
25. Utilizar os coñecementos adquiridos durante o curso en contextos relacionados co 

mundo laboral. 
26. Aprender técnicas reais de busca de emprego aplicando a lingua inglesa, como por 

exemplo, elaborar un Currículo Vitae ou prepararse para unha entrevista de traballo. 
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27. Coñecer aspectos culturais de países anglosaxons, como por exemplo aspectos 
relacionados cos medios de transporte, a roupa, a comida, etc. 

 

As competencias para a aprendizaxe permanente, profesional, persoal e social que o 
alumno desenvolverá con este módulo serán: 

 

a. Realizar unha lectura comprensiva dos textos escritos e unha escoita atenta dos textos 
orais, para sintetizar a idea principal e captar outras ideas secundarias. 

b. Producir mensaxes orais e escritos utilizando formas lingüísticas axeitadas ás distintas 
situacións seguindo modelos dados. 

c. Comprender e elaborar textos orais e escritos como resposta a diferentes situacións da 
vida cotiá, académica e laboral. 

d. Participar en intercambios comunicativos e expresar opinións baixo unha actitude de 
respecto e cooperación. 

e. Aprender a evitar os estereotipos lingüísticos que supoñen xuízos de valor e prexuízos 
racistas, sexistas, etc. 

f. Desenvolver unha actitude de respecto cara ás opinións e crenzas dos demais. 

g. Valorar con espírito crítico o papel dos medios de comunicación como base de 
enriquecemento e realización persoal. 

h. Utilizar con sentido crítico e responsable os medios de comunicación e as novas 
tecnoloxías recoñecendo a transcendencia que teñen no mundo actual. 

i. Perfeccionar a pronunciación, o ton e o léxico para mellorar a competencia comunicativa. 

j. Apreciar o coñecemento da lingua como medio para comprender a realidade e 
desenvolver as capacidades intelectuais. 

k. Valorar a lectura como fonte de información e como actividade de ocio. 

l. Buscar, procesar e organizar a información obtida a través de diferentes fontes: 
dicionarios, internet, enciclopedias, etc. 

m. Organizar a información a través de diversas técnicas de tratamento da información 
como esquemas, resumos, mapas conceptuais, etc. 

n. Confeccionar traballos en papel ou en soporte dixital observando a orde lóxica e 
cumprindo coas normas de presentación escritas. 

o. Desenvolver actividades individuais e colectivas que favorezan o desenvolvemento da 
autonomía e a iniciativa persoal. 

p. Cooperar activamente nas situacións de aprendizaxe. 

 

12.2.MATERIAL 

- Libro de texto e workbook "English 1. Comunicación y sociedad", de Macmillan 

Profesional 
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- CDs 

- DVD 

- Os  recursos da páxina web da editorial Macmillan  

-Material complementario extra para Atención á diversidade,a cultura as TIC, o mundo do 

traballoe a mellora das competencias básicas. 

 

12.3.TEMPORALIZACIÓN 

O texto consta de 12 unidades e repartiranse a razón de 4 unidades por trimestre, calcúlanse 

3 sesións por unidade. 

 

12.4. CONTIDOS 

12.4.1 VOCABULARIO 

Comprensión e práctica de vocabulario relacionado con países e nacionalidades. 

 Captación de información específica dun chat de internet para practicar o vocabulario  

 Aprendizaxe e posta en práctica de vocabulario relacionado coa familia e a tecnoloxía. 

Aprendizaxe e posta en práctica de vocabulario relacionado co transporte a través de 
actividades variadas. 

Comprensión e práctica de vocabulario sobre oficios e centros de traballo. 

Extracción de información específica dun blog de internet para practicar o vocabulario 
Comprensión e práctica de vocabulario relacionado coa roupa e os nomes das cores. 

Identificación da orde dos adxectivos e utilización correcta destes 

Identificación e práctica de vocabulario relacionado con comida. 

Clasificación de vocabulario de comida en diferentes categorías 

        Aprendizaxe e práctica de vocabulario de lugares da cidade 

Recoñecemento e práctica de vocabulario relacionado coa saúde e manterse en forma. 

Identificación e práctica de vocabulario e expresións para desenvolverse e comunicar as 
súas necesidades básicas nunha viaxe a un país de fala inglesa. 

12.4.2 GRAMÁTICA 

Posta en práctica do verbo to be para dar información persoal e traballo do vocabulario 
da unidade. 

Secuenciación de palabras para formular preguntas e respostas afirmativas e negativas 
co verbo to be. 

 Práctica do presente simple do verbo have got nas súas formas afirmativa e negativa    
utilizando vocabulario sobre tecnoloxía ao mesmo tempo que entran en contacto con 
vocabulario sobre familia. 
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Práctica do presente simple de diferentes verbos nas súas formas afirmativa e negativa 
utilizando vocabulario sobre horarios e rutinas. 

Utilización do presente simple dun modo significativo para o alumno falando de rutinas 
e cousas que facemos habitualmente. 

Práctica do present simple de distintos verbos nas súas formas afirmativa e negativa 
utilizando adverbios de frecuencia para falar de rutinas e recordar a forma negativa. 

Aprendizaxe e utilización do present simple de varios verbos para falar de traballo. 

Identificación do uso da estrutura there is/there are. 

Comprensión e utilización de fórmulas para expresar preferencias: like/prefer + 
xerundio. 

Práctica do uso do present continuous no contexto dun momento específico, como o 
momento en que se toma unha foto. 

Comprensión do uso do presente simple do verbo to be nas súas formas afirmativa, 
negativa e interrogativa a partir da lectura dun artigo sobre unha viaxe estudantil. 

Aprendizaxe da formación do past simple de verbos regulares e irregulares nas súas 
formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

Asimilación do uso do past simple de verbos regulares e irregulares contando unha 
anécdota. 

Formulación e resposta a preguntas mediante o uso da forma interrogativa do past 

simple e as respostas curtas. 

Identificación do uso da estrutura be going to a partir de contextos reais, como un 
artigo de prensa no que se fala de plans e intencións de futuro. 

Práctica do uso de be going to nun contexto significativo nas súas formas afirmativa, 
negativa e interrogativa. 

 

 

12.4.3 READING 

Lectura dun formulario dun blog de internet parea extraer información específica e 
realización dunhas actividades utilizando o vocabulario da unidade e o verbo to be. 

Lectura dun cuestionario dunha revista para novos e resposta a preguntas de 
comprensión. 

Comprensión dun texto que contextualiza o vocabulario sobre rutinas e horarios dunha 
familia. 

Lectura dun artigo dunha revista para extraer información sobre as rutinas diarias de 
familias do Reino Unido e de España. 

Comprensión e práctica da forma interrogativa e as respostas curtas do present 

continuous a partir da lectura dun chat dun servizo de mensaxería no que algunhas 
persoas din que están a facer nese momento. 

Comprensión dun texto breve, un boletín dixital, sobre eventos e festivais no Reino 
Unido. 
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Extracción de información xeral e específica dun texto sobre hábitos de compra e 
tendas de moda. 

Lectura dun texto breve, un informe curto, para aprender sobre prácticas saudables que 
axudan a ser mellor estudante. 

Lectura dun artigo de prensa sobre movementos migratorios internacionais en Europa. 

1214.4. WRITING 

Comunicación de información persoal nun contexto formal. 

Contestación a un cuestionario dun blog a través dunha personalización. 

        Escritura dun email informal  

Descrición dun obxecto tecnolóxico novo utilizando o vocabulario e as estruturas 
estudadas 

Comprensión dun diálogo curto dun chat, dedución da información relevante que falta 
e extracción de información dun horario de tren. 

Escritura dunha mensaxe de texto a partir da información que falta no chat e a 
información extraida do horario de tren utilizando o vocabulario e as estruturas 
estudadas na unidade. 

Comprensión dun texto sobre o perfil dun estudante nunha rede social e atención ao 
uso de expresións para falar de actividades habituais. 

Escritura do seu perfil nunha rede social para consolidar o aprendido na unidade a 
través dunha personalización, utilizando expresións para falar de frecuencia e de 
preferencias. 

Escritura dunha actualización dun perfil dunha rede social para consolidar o aprendido 
na unidade a través dunha personalización, utilizando formas gramaticais e vocabulario 
estudado 

 Escritura dunha presentación sobre as súas vacacións preferidas aprendendo a usar un 
modelo como apoio e reutilizar as expresións aparecidas, as formas gramaticais e o 
vocabulario estudado 

 Comprensión dunha mensaxe online e as palabras e expresións dun recadro que 
servirán de modelo para a tarefa de writing posterior. 

Escritura da súa mensaxe a partir do modelo anterior  

Lectura dunhas mensaxes de mensaxería instantánea nas que se utiliza a estrutura be 

going to e vocabulario da unidade sobre plans e intencións de futuro. 

Escritura das súas mensaxes aprendendo a usar o modelo como apoio, reutilizar as 
expresións aparecidas, as formas gramaticais e vocabulario estudado. 

Comprensión dun formulario para solicitar un posto de traballo e o tipo de información 
requirida. 

Escritura do formulario de solicitude redactando a información sobre eles mesmos que 
se require para o posto de traballo, reciclando vocabulario e estruturas estudadas 
anteriormente. 

12.4.5 LISTENING 



102 

 

 

Escoita activa dunha gravación para practicar os números cardinais e identificación de 
información específica referente a números de teléfono, horarios, etc. 

Escoita dunha gravación para captar información específica sobre familia e parentesco. 

Identificación de información específica nunha gravación dunha situación real na que se 
reserva un cuarto de hotel. 

Atención á pronunciación do son inicial /s/ mediante a escoita atenta dunha gravación. 

Escoita dunha gravación para captar información específica, identificando as 
preposicións de tempo. 

Escoita activa dunha gravación para captar información sobre as características dun 
billete de tren nunha situación real na que se quere realizar unha viaxe. 

Atención á pronunciación dos sons propios das terminacións do presente simple: /s/, 
/z/ e /IZ/ e posta en práctica. 

Escoita activa dunha gravación para identificar palabras asociadas co campo semántico 
do traballo e expresións para dicir con qué frecuencia suceden algunhas cousas. 

Identificación do uso de there is/there are nunha gravación e repaso dos números. 

Atención á pronunciación do son "schwa" /ə/ , e pronunciación de xeito correcto de 
diferentes oficios. 

Escoita dunha gravación para extraer información específica, neste caso expresións que 
seguen a forma can e información persoal. 

Identificación da información xeral dun texto sobre unha oferta de traballo e unha 
fotografía e comparación das súas deducións coa información captada dunha gravación. 

Práctica dunha entrevista de traballo utilizando as fórmulas interrogativas que 
aprenderon a partir das súas deducións e comparacións. 

Atención á pronunciación do son /dʒ/ e pronunciación correcta de diferentes pezas de 
roupa. 

Escoita dunha gravación para extraer información xeral sobre unha viaxe a Nova York e 
específica acerca de comida. 

Identificación e comprensión do uso das preguntas con Wh- a través da escoita atenta a 
unha gravación e posteriormente formulación de preguntas e respostas sobre as súas 
experiencias no pasado. 

Atención á pronunciación do son /h/ ao principio de palabras como hotel, hamburger, 

healthy, holiday... 

Escoita dunha gravación para identificar o vocabulario de lugares dunha cidade. 

Escoita de novo da gravación para entender as direccións duns lugares da cidade, 
poñendo atención nas preposicións de lugar. 

Práctica das preposicións de lugar describindo o que aparece nunha fotografía. 

Escoita dunha gravación sobre materias escolares co fin de extraer información xeral e 
específica, e identificar comparativos e as expresións good at/better at. 
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Asimilación do vocabulario da unidade e de materias académicas a través da escoita 
activa das gravacións de dous estudantes falando sobre as súas materias preferidas e 
dun conselleiro escolar. 

Atención á distinción entre o son vocálico longo /iː/ e o curto /ɪ/ e posta en práctica. 

Escoita dunha gravación para aprender vocabulario útil para preguntar por vacantes 
laborais e ofertas de traballo. 

Identificación de estratexias e expresións útiles para desenvolverse no mundo laboral. 

Reciclaxe do vocabulario e expresións estudadas ao longo do curso nun contexto 
significativo. 

Atención á distinción entre o son /bː/ e /v/ a través de comparacións entre palabras 
similares. 

12.4.6  SPEAKING 

Escoita da gravación dunha conversación sinxela nun contexto informal e contestación a 
unhas preguntas. 

Escoita da gravación dunha conversación sinxela no contexto dunha tenda. 

Formulación de preguntas sobre os obxectos que queren dunha tenda e o seu prezo, co 
fin de consolidar o vocabulario e as estruturas aprendidas. 

Utilización correcta de expresións para saudar e despedirse. 

Escoita da gravación dunha conversación sinxela en torno unha persoa que compra un 
billete de tren. 

Conversación sobre as súas rutinas utilizando as estruturas vistas na unidade, present 

simple e vocabulario sobre horarios e transporte. 

Formulación e contestación de preguntas utilizando de xeito axeitado a fórmula 
interrogativa Can I...?. 

Utilización correcta de expresións para saudar e despedirse. 

Práctica da expresión de preferencias usando like/prefer + xerundio a través dun diálogo 
sobre prácticas deportivas. 

Formulación e contestación de preguntas sobre os motivos polos que prefiren algunhas 
cousas. 

Práctica da expresión de habilidades usando can nas súas formas afirmativa e negativa. 

Utilización do present continuous para formular preguntas e respostas. 

Escoita de xeito activo dun diálogo entre un camareiro e un cliente que servirá de 
modelo para practicar o vocabulario e as estruturas da unidade. 

Uso correcto da forma apropiada de pedir o que queremos usando a estrutura Can I 

have? e o que quere o noso interlocutor utilizando Would you like...?. 

Realización de tarefas de speaking por parellas mediante un role play, co fin de repasar 
o vocabulario e as estruturas gramaticais introducidas na unidade seguindo un diálogo 
modelo entre un cliente e un camareiro nun café. 
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Formulación de preguntas sobre direccións co fin de practicar expresións e preposicións 
de lugar. 

Escoita de xeito activo dun diálogo entre unha monitora de fitness e unha persoa que se 
quere poñer en forma. 

Uso de xeito correcto da estrutura be going to formulando preguntas sobre plans e 
intencións de futuro e utilizando o vocabulario da unidade. 

Escoita de xeito activo dun diálogo nunha axencia de traballo e identificación de 
xpresións útiles neste contexto. 

Práctica de preguntas sobre vacantes laborais utilizando o vocabulario e as expresións 
aprendidas. 

Resposta a preguntas relacionadas co ámbito laboral e a busca de traballo practicando 
vocabulario e estruturas xa coñecidas. 

Uso de xeito correcto de expresións formais para saudar, despedirse, preguntar, 
agradecer, etc. 

 

12.5 CONTIDOS MINIMOS 

 

1. Comprensión e produción de textos orais básicos en lingua inglesa: 

1.1 Ideas principais en chamadas, mensaxes, ordes e indicacións moi claras. 

1.2 Descrición xeral de persoas, lugares, obxectos (do ámbito profesional e do público). 

1.3 Narración sobre situacións habituais e frecuentes do momento presente, pasado e 
do futuro. 

1.4 Léxico frecuente, expresións e frases sinxelas para desenvolverse en transaccións e 
xestións cotiás do ámbito persoal ou profesional. 

1.5 Recursos gramaticais: 

- Tempos e formas verbais en presente, pasado; verbos principais, modais e 
auxiliares. Funcións comunicativas asociadas a situacións habituais e frecuentes. 

- Elementos lingüísticos fundamentais. 

- Marcadores do discurso para iniciar, ordenar e finalizar. 

1.6 Pronunciación de fonemas ou grupos fónicos de carácter básico que presenten maior 
dificultade. 

1.7 Uso de rexistros adecuados nas relacións sociais. 

1.8 Estratexias fundamentais de comprensión e escoita activa. 

2. Participación en conversacións en lingua inglesa: 

2.1 Estratexias de comprensión e escoita activa para iniciar, manter e rematar a 
interacción. 

3. Elaboración de mensaxes e textos sinxelos en lingua inglesa: 
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3.1 Comprensión da información global e a idea principal de textos básicos cotiáns, de 
ámbito persoal ou profesional. 

3.2 Léxico frecuente para desenvolverse en transaccións e xestións cotiás, sinxelas do 
ámbito persoal ou profesional. 

4. Composición de textos escritos moi breves, sinxelos e ben estruturados. 

4.1 Recursos gramaticais: 

- Tempos e formas verbais. Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e 
simultaneidade. 

- Estruturas gramaticais básicas. 

- Funcións comunicativas máis habituais do ámbito persoal ou profesional en 
medios escritos. 

4.2 Elementos lingüísticos fundamentais atendendo aos tipos de textos, contextos e 
propósitos comunicativos. 

4.3 Propiedades básicas do texto. 

4.4 Estratexias e técnicas de compresión lectora. 

4.5 Estratexias de planificación e de corrección. 

 

12.6  AVALIACION 

A avaliación terá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar as súas 
aprendizaxes . 

O proceso de avaliación continua e formativa constará da aplicación permanente dunha 
serie de instrumentos que valoran a evolución dos alumnos e alumnas no seu proceso 
formativo. 

 

 12.6.1 INSTRUMENTOS DE AVALIACION E CUALIFICACIÓN 

A cualificación pode realizarse mediante: 

• Actividades realizadas na aula. 

• Cuestionarios. 

• Probas obxectivas. 

• Probas de comprensión de cada bloque. 

• Participación en clase. 

• Traballos esixidos. 

• Resolución de actividades propostas polo propio profesor. 

• Achega voluntaria de traballos por parte dos alumnos. 

O 60% da cualificación corresponderá á obtida nas probas obxectivas,cuestionarios, probas 
de comprensión. 

O 40% restante será a das actividades da aula, participación, traballos. 
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A ) RESULTADOS DA APRENDIZAXE  B ) CRITERIOS DE AVALIACION 

A) Utiliza estratexias para comunicar información oral en lingua inglesa, elaborando 
presentacións orais de pouca extensión, ben estruturadas, relativas a situacións habituais de 
comunicación cotiá e frecuente de ámbito persoal ou profesional 

-Participa en conversacións en lingua inglesa utilizando unha linguaxe sinxela e clara en 
situacións habituais frecuentes do ámbito persoal ou profesional, activando estratexias de 
comunicación básicas. 

. Elabora textos escritos en lingua inglesa, breves e sinxelos de situacións de comunicación 
habituais e frecuentes do ámbito persoal ou profesional, aplicando estratexias de lectura 
comprensiva e desenvolvendo estratexias estructuradas de composición. 

B) Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión precisa das mensaxes 
recibidas. 

Identificouse a intención comunicativa básica de mensaxes directas ou recibidas mediante 
formatos electrónicos, valorando as situacións de comunicación e as súas implicacións no 
uso do vocabulario empregado 

Identificouse o sentido global do texto oral que presenta a información de forma 
secuenciada e progresiva en situacións habituais frecuentes e de contido predicible. 

Identificáronse trazos fonéticos e de ton comúns e evidentes que axudan a entender o 
sentido xeral da mensaxe. 

Realizáronse presentacións orais breves de textos descritivos, narrativos e instrutivos, de 
ámbito persoal ou profesional, de acordo cun guión sinxelo, aplicando a estrutura de cada 
tipo de texto e utilizando, no seu caso, medios informáticos. 

Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio esencial e restrinxido de 
expresións, frases e palabras de situacións habituais frecuentes e de contido altamente 
predicible segundo o propósito comunicativo do texto. 

Expresouse con certa claridade, usando un ton e pronunciación comprensible, aceptándose 
as pausas e dúbidas frecuentes. 

Mostrouse unha actitude reflexiva e acerca da información que supoña calquera tipo de 
discriminación. 

Identificáronse as normas de relación social básicas e estandarizadas dos países onde fala a 
lingua estranxeira. 

Identificáronse os costumes ou actividades cotiás da comunidade onde fala a lingua 
estranxeira. 

Dialogouse, de forma dirixida e seguindo un guión ben estruturado utilizando un repertorio 
memorizado de modelos de oracións e conversacións breves e básicas, sobre situacións 
habituais frecuentes e de contido altamente predicible. 

Mantívose a interacción utilizando estratexias de comunicación sinxelas para mostrar o 
interese e a comprensión. 

Utilizáronse estratexias básicas de compensación para suplir carencias na lingua estranxeira. 
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Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio esencial e restrinxido de 
expresións, frases, palabras e marcadores de discurso lineais, segundo o propósito 
comunicativo do texto. 

Expresouse con certa claridade, utilizando un ton e pronunciación comprensible, 
aceptándose as pausas e dúbidas frecuentes 

Leuse de forma comprensiva o texto, recoñecendo os seus trazos básicos e o seu contido 
global. 

Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comunicativa básica do texto. 

Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio limitado de expresións, frases 
e palabras e marcadores de discurso lineais, en situacións habituais frecuentes, de contido 
moi predicible. 

Completáronse e reorganizaron frases e oracións, atendendo ao propósito comunicativo, a 
normas gramaticais básicas. 

Elaborouse textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, seguindo modelos 
estructurados. 

Utilizouse o léxico esencial apropiado a situacións frecuentes e ao contexto do ámbito 
persoal ou profesional 

Mostrouse interese pola boa presentación dos textos escritos, respectado as normas 
gramaticais, ortográficas e tipográficas e seguindo sinxelas pautas de revisión. 

Utilizáronse dicionarios impresos e online e correctores ortográficos dos procesadores de 
textos na súa composición. 

Mostrouse unha actitude reflexiva e acerca da información que supoña calquera tipo de 
discriminación. 

 

13. OBRADOIRO DE COMUNICACIÓN EN INGLÉS 

O Departamento de Lingua Inglesa do IES Fernando Esquío propón como optativa de libre 

configuración de centro a materia Obradoiro de Comunicación en Inglés. Para a elaboración 

da súa programación tomouse como partida o Decreto polo que se establece o currículo da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, no 

apartado de inglés oral, sendo os seus membros, Begoña López Soto e Rosa Mª Paredes 

García, os que impartirán a materia. 

Ao tratarse dunha materia nova, non podemos establecer unha temporalización exacta 

debido ó novidoso da experiencia, e traballarase procurando adaptarse ó establecido no 

Decreto mencionado. Se houbese que realizar cambios, reflectiríanse na memoria final do 

curso. 

XUSTIFICACIÓN 

Na actualidade estamos inmersos nunha sociedade plurilingüe e multicultural, o que fai 

imprescindible comunicarse polo menos nunha lingua estranxeira. O inglés é nestes 

momentos a lingua internacional, e ter un nivel aceptable de comunicación nesta lingua 
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proporciona ós xoves as ferramentas necesarias para relacionarse e comunicarse fóra das 

nosas fronteiras e desenvolverse ao mesmo nivel có resto dos/das rapaces/zas europeos/as.  

Así mesmo isto favorecería a comprensión e o respecto cara a outras formas de pensar e 

depararía unha visión máis rica da realidade. Preténdese consolidar ao longo do curso os 

aspectos de comprensión e expresión oral definidos no Marco Común Europeo para as 

Linguas (MECR).  

O obxectivo desta materia será ampliar a oralidade no uso do inglés de xeito fluído e natural 

de modo que a comprensión dunha lingua estranxeira se realice sen esforzo, en situacións 

cotiás. A materia facilitará a ampliación do contacto coa cultura anglosaxona e axudará a 

desenvolver valores sociais que favorezan a comunicación con xoves doutros países e 

aceptación da diversidade cultural e social. A práctica do inglés oral proporcionará ó 

alumnado as estratexias necesarias para as probas orais de calquera exame para obter unha 

certificación oficial: B1, B2, Cambridge First Certificate in English (FCE), etc  

Tendo en conta que os alumnos poden ter cursado algunha materia en sección bilingüe nos 

anos anteriores e que no curso de 2º de bacharelato pola propia dinámica de preparación da 

proba PAAUU non se facilita o uso da oralidade, sería de utilidade reforzar a escoita e fala 

neste nivel xa que a comunicación é o obxectivo primordial na aprendizaxe dunha lingua. 

 Coa implantación desta materia de libre configuración en grupos reducidos en 2º de BAC  o 

alumnado tería a oportunidade de maior participación e práctica do inglés oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS, CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
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 (Proxecto Decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia) 
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Obxetivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 1. Comprension de textos orais 

 

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, detallada, etc.). 

– 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 
significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos. 

– Reformulación de hipóteses a partir 
da comprensión de novos elementos. 

 
B1.2. Recoñecemento dos marcadores 
conversacionais máis habituais: 
verificadores, expresivos, apelativos 

B1.2. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para 
comprender o sentido xeral; a 
información esencial; os puntos 
principais; os detalles relevantes; 
información, ideas e opinións tanto 
implícitas como explícitas do texto, 
formuladas de maneira clara; e 
matices como a ironía ou o humor, ou 
o uso poético ou estético da lingua 
cando a imaxe facilita a comprensión. 
 
B1.3. 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, estrutura  interrogativa 
para expresar admiración). 
 
B1.4. Comprender o esencial de 
conversas ou debates sobre temas 
educativos ou profesionais da súa área 
de interese, desenvolvidos nunha 

PLEB1.1. Comprende instrucións, 
anuncios, declaracións e mensaxes 
detalladas, dados cara a cara ou por 
outros medios, sobre temas concretos, en 
linguaxe estándar e a velocidade normal 
(por exemplo, declaracións ou mensaxes 
institucionais). 
 
PLEB1.2. Identifica as ideas principais, os 
detalles relevantes e as implicacións 
xerais de conversas e debates 
relativamente extensos e animados entre 
varias persoas interlocutoras que teñen 
lugar na súa presenza, sobre temas 
xerais, de actualidade ou do seu interese, 
sempre que o discurso estea estruturado 
e non  se faga un uso moi idiomático da 
lingua. 
 
PLEB1.3. Comprende, en debates e 
conversas informais sobre temas 
habituais ou do seu interese, a postura ou 
punto de vista das persoas interlocutoras, 
así como algúns sentidos implícitos e 
matices como a ironía ou o humor. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD  
 
 
 
CCL 
CCA 
CSC 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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enfáticos. 
 
 
 
 

linguaxe sen usos idiomáticos, e 
extraer información específica 
relevante aínda que non se 
comprenda a totalidade dos textos. 
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. Identificar as ideas principais, 
información detallada e implicacións 
xerais de textos de certa lonxitude, 
ben organizados e lingüisticamente 
complexos, nunha variedade de lingua 
estándar e articulados a velocidade 
normal, que traten temas tanto 
concretos como abstractos, incluso se 
son de carácter técnico cando estean 
dentro do propio campo de 
especialización ou de interese nos 
ámbitos persoal, público, educativo e 
laboral/profesional, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e se 
poidan confirmar certos detalles. 
 
B1.7. Comprender as ideas principais e 
as específicas máis relevantes de 
textos gravados ou audiovisuais 

 
PLEB1.4. 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 liñas de actuación e outros 
procedementos abstractos, sempre que 
poida confirmar o que o interlocutor 
quixo dicir e conseguir aclaracións sobre 
os aspectos ambiguos. 
 
PLEB1.5. Comprende a liña argumental, 
as ideas principais, os detalles relevantes 
e as implicacións xerais en presentacións, 
conferencias ou seminarios de certa 
extensión e complexidade sobre temas 
educativos ou profesionais da súa área de 
interese, tanto concretos como 
abstractos, sempre que haxa marcadores 
que estruturen o discurso e guíen a 
comprensión. 
 
PLEB1.6. Comprende o contido da 
información da maioría do material 
gravado ou retransmitido nos medios de 
comunicación, relativo a temas de 
interese persoal, identificando o estado 
de ánimo, o ton e mesmo o humor do 
falante, sempre que o discurso estea 
articulado con claridade, nunha variedade 
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emitidos en lingua estándar, con 
claridade na fala, e sen condicións 
externas que dificulten a comprensión 
 

de lingua estándar e a velocidade normal. 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

 

b 

c 

f 

 

B2.1. Estratexias de produción: 

Planificación: 

– Identificación do contexto, do 
destinatario e da finalidade 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 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: 

– Expresión da mensaxe con claridade 

B2.1. Coñecer, seleccionar con coidado e  
saber aplicar eficazmente e con certa 
naturalidade as estratexias adecuadas 
para producir textos orais de diversos 
tipos e de certa lonxitude, planificando o 
discurso segundo o propósito, a situación, 
os interlocutores e a canle de 
comunicación; recorrendo á paráfrase ou 
a circunloquios cando non se atopa a 
expresión precisa, e identificando e 
corrixindo os erros que poidan provocar 
unha interrupción da comunicación. 
 
B2.2. Construír textos claros e co detalle 
suficiente, ben organizados e adecuados 
ao interlocutor e ao propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, 
xerais e máis específicos dentro do 
propio campo de especialidade ou de 
interese, e defender un punto de vista 
sobre temas xerais ou relacionados coa 
propia especialidade, indicando os proles 
e os contras das opcións, así como tomar 
parte activa en conversas formais ou 
informais de certa lonxitude, 

PLEB2.1. Diferencia adecuadamente a 

produción do texto oral espontáneo 

(sintaxe limitada, estratexias de 

compensación, negociación do 

significado co interlocutor, etc.) do 

planificado, e considera as 

características que este comparte coa 

lingua escrita (planificación, 

redundancia informativa, elementos de 

cohesión, etc.). 

PLEB2.2. Fai presentacións de certa 

duración sobre temas do seu interese 

educativo ou relacionados coa súa 

especialidade (por exemplo, o 

desenvolvemento dun experimento 

científico, ou unha análise de aspectos 

históricos, sociais ou económicos), 

cunha estrutura clara que axuda os 

oíntes a fixárense nos aspectos máis 

importantes, e demostrando seguridade 

á hora de contestar preguntas do 

CCL 
CSC 
CAA 
CCEC 
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e coherencia, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de 
ser o caso, aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de texto.  

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

– Aproveitamento dos coñecementos 
previos sacándolle o maior partido 
(utilizar linguaxe "prefabricada", 
etc.). 

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

– Compensación das carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos ou 
paralingüísticos: 

– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de 
significado parecido. 

– Definición ou paráfrase dun 
termo ou dunha expresión. 

desenvolvéndose cun grao de corrección 
e fluidez que permita manter a 
comunicación.  
 
B2.3. Utilizar correctamente, sen erros 
que conduzan a malentendidos, as 
estruturas morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos de coherencia 
e de cohesión de uso común e máis 
específico, seleccionándoos en función do 
propósito comunicativo no contexto 
concreto (por exemplo, o uso da voz 
pasiva en presentacións de carácter 
educativo, ou de frases de relativo para 
facer unha descrición detallada). 
 
B2.4. Ler en voz alta con énfase expresiva 
de xeito que poidan recoñecerse as ideas 
clave, utilizando o ritmo e as pautas para 
facer a lectura comunicativa, engadindo 
algún comentario persoal ao texto 
(aclaración de palabras, algún novo 
exemplo, unha alusión a experiencias 
compartidas, etc.) e corrixíndose con 
naturalidade no caso dalgunha 
equivocación. 
 
B2.5. Planificar e articular o texto oral 
segundo a función ou as funcións 
comunicativas principais e secundarias en 
cada caso, seleccionando os expoñentes 

auditorio formuladas con claridade e a 

velocidade normal. 

PLEB2.3. Participa con soltura en 

conversas informais cara a cara ou por 

teléfono, ou por outros medios técnicos, 

nas que describe con detalle feitos, 

experiencias, sentimentos e reaccións, 

soños, esperanzas e ambicións, e 

responde adecuadamente aos 

sentimentos que expresan os seus 

interlocutores; describe con detalle 

experiencias persoais e as súas 

reaccións ante elas; expresa con 

convicción crenzas, acordos e 

desacordos, e explica e xustifica de 

maneira persuasiva as súas opinións e 

proxectos. 

PLEB 2.4. Toma parte adecuadamente 
en conversas formais, entrevistas, 
reunións e debates de carácter 
educativo ou ocupacional, achegando e 
pedindo información relevante e 
detallada sobre aspectos concretos e 
abstractos de temas cotiáns e menos 
habituais nestes contextos; explicando 
os motivos dun problema complexo e 
pedindo e dando instrucións ou 
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– Produción de autocorrección, 
falsos comezos, repeticións e 
circunloquios. 

– Paralingüísticos. 

– Petición de axuda ou 
clarificación.  

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

– Uso de linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual ou 
corporal, e proxémica). 

– Uso de sons extralingüísticos e 
calidades prosódicas 
convencionais. 

– 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 
cointerpretadas. 

 

B2.2. Rutinas ou modelos de interacción 
segundo o tipo de situación de 
comunicación en contextos informais 

das devanditas funcións segundo os seus 
matices de significación, e os patróns 
discursivos dos que se dispón para 
presentar e organizar a información, 
deixando claro o que se considera 
importante (por exemplo, mediante 
estruturas enfáticas), ou os contrastes ou 
as digresións con respecto ao tema 
principal. 
 
B2.6. Expresarse con relativa facilidade e 
naturalidade, e cun grao de fluidez que 
permita desenvolver o discurso sen moita 
axuda do interlocutor, aínda que poidan 
darse algúns problemas de formulación 
que retarden algo o discurso ou que 
requiran expor de maneira distinta o que 
se quere dicir. 
 
B2.7. Xestionar a interacción de maneira 
eficaz en situacións habituais, 
respectando e tomando a quenda de 
palabra con amabilidade e cando se 
desexa, e axustando a propia 
contribución á dos interlocutores, 
percibindo as súas reaccións, e 
defenderse en situacións menos 
rutineiras, e mesmo difíciles (por 
exemplo, cando a persoa interlocutora 
acapara a quenda de palabra, ou cando a 
súa contribución é escasa e hai que 

suxestións para resolvelo; 
desenvolvendo argumentos de forma 
comprensible e convincente e 
comentando as contribucións dos 
interlocutores; opinando e facendo 
propostas xustificadas sobre futuras 
actuacións. 
 
PLEB2.5. Participa na interacción 
verificando a comprensión propia e das 
demais persoas, e cooperando 
activamente na realización das tarefas 
de comunicación, cun bo grao de fluidez 
e claridade, malia algúns erros 
esporádicos. 
 
 
PLEB2.6. Realiza unha entrevista cun 
patrón estruturado de preguntas 
establecido con anterioridade, 
formulando preguntas complementarias 
ou respondendo a elas, reaccionando 
ante unha resposta que non entenda, e 
interactuando para pedir repeticións e 
confirmar a comprensión mutua 
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e formais máis habituais. 
 

encher as lagoas comunicativas ou 
animala a participar). 
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METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

Consideramos a motivación como un aspecto importante xa que a través dela, poñerase en 

marcha a actitude aberta e receptiva do alumnado. 

A través de actividades lúdicas e entretidas procurarase lograr que o alumnado utilice o 

idioma estranxeiro de forma natural nun ambiente relaxado e de cooperación. 

As actividades e tarefas serán dinámicas e variadas: actividades online, vídeos, películas. 

Utilizaranse role plays que permiten ao alumnado ser os protagonistas e facer a súa 

aprendizaxe máis significativa. 

 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para a avaliación da comprensión e comunicación oral recolleranse datos a través dos 

seguintes medios: 

• Proba específica de comprensión auditiva: listening. 

• Probas de produción oral: presentacións, entrevistas, role plays... 

• Observación directa da participación, actitude e uso do inglés como instrumento de 

comunicación na aula. 

Nos exercicios de produción oral, xa sexa dar información persoal,describir fotografías, 

resumos, coloquios, debates…, usaranse os seguintes criterios para avaliar as diferentes 

habilidades. 

  Gramática Corrección 

  Vocabulario 
Adecuación 
Variedade     

  Fluidez o discurso Naturalidade 

  Xestión do discurso 
         Comentarios e suxerencias 
          Xustificación das opinións 

  Pronunciación 
Claridade 

Corrección 
Uso da entoación 

  Comunicación interactiva 
Adecuación de respostas 

    Mantemento fluído da conversación 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

 Produción oral 50 %

 Listening 45 %

 Actitude e uso do inglés  5 %

 PUNTUACIÓN TOTAL 100 %

*O alumnado deberá realizar obrigatoriamente todas as probas mencionadas. 
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13. PROGRAMACIÓN INTRA 

 
Investigación y Tratamiento da Información. 1º de ESO  
publicada pola CCEOU e que se recolleu na Orde do 15 de Xullo de 2015 (DOG nº 136 do 

21/07/2015) 

 

 
1. OBXECTIVOS 

 

• Fomentar entre o alumnado o uso de novos procedementos de traballo individual, 

colaborativo e cooperativo, que permitan un cambio metodolóxico para que o 

alumnado sexa un elemento activo no proceso de aprendizaxe. 

• Defender unha educación que fomente o respecto e a igualdade dentro e fóra da 

aula. 

• Facer un achegamento ao método científico e a un ensino crítico e creativo, 

mediante  a busca de información fiable nunha biblioteca e na Rede, a conexión 

coa realidade, disfrute de lecturas, obras de arte, filmes, apreciando o seu valor 

como fonte de coñecemento, enriquecemento intercultural e pracer persoal, 

fomentando o interese por coñecer e  adquirir unha cultura. 

• Aprender técnicas de estudo. 

• Acadar a necesaria alfabetización informacional e dixital. Especialmente insistimos 

nun bo uso das computadoras e da información, promovendo unha actitude 

creativa, crítica e respectuosa co medio de comunicación e coa información 

utilizada. 

• Establecer bases de aprendizaxe sólidas para aplicar en todas as materias e en 

concreto na busca e tratamento da información e nas pautas de elaboración de 

traballos a partir da información. 

• Adquirir a capacidade básica de acceder a calquera documento de forma 

autónoma. 

• Construír un coñecemento global a partir dos diversos puntos de vista disciplinares, 

contando co apoio e cooperación do profesorado. 

• Coñecer e utilizar distintos tipos e formas de comunicación e contrastar diferentes 

fontes de datos para obter información. 

• Coñecer o impacto de internet como medio de transmisión da información. 

• Coñecer e valorar o espazo bibliotecario como centro de recursos, entidade 

dinamizadora e de formación informacional ao alcance de todas as persoas, e 
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como espazo de traballo e de lecer apropiado para a consecución destes 

obxectivos, que ofrece a posibilidade de incorporar metodoloxías innovadoras e 

consecuentes coas necesidades educativas actuais. 

 

 2. CRITERIOS METODOLÓXICOS 

 

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante: o 

docente pasa a ser un xestor e transmisor de recursos, e o alumno/a adquire o 

protagonismo na súa aprendizaxe. 

E importante desenvolver a área nun contexto real e comunicativo, por elo a tarefa e o 

aprendizaxe comprenderá diferentes proxectos de investigación, nos que de xeito 

contextualizado iremos incluíndo os contidos da materia. 

Os proxectos serán propostas das distintas ONGs como UNICEF-Enrédate , Intermón-

Oxfam educación, Greenpeace…  da biblioteca escolar, ou de aula e cos seguintes pasos: 

a. Activación do proxecto. Mediante un libro, unha saída, unha visita, unha fotografía, 

etc.., que esperte a necesidade de saber máis. 

b. Preavaliación. Establecer un diálogo para recoller o que sabemos e o que queremos 

saber. 

c. Deseño da actuacións: Que imos facer? 

d. Recompilar información na rede, nas familias, na biblioteca,... 

e. Complementar si ha lugar, cunha saída, visita, entrevista con especialistas, 

vídeoconferencia, etc… 

f. Organización da información e produción de material para compartir. Non esquecer 

integrar as matemáticas no proxecto ( medir, comparar,calcular...) Pode ser material 

textual, plástico, audiovisual.etc 

g.  Transmitir a información do aprendido aos compañeiros. 

h. A avaliación do proxecto incluirá rúbricas sobre: 

o A implicación no proxecto 

o A expresión escrita 

o A expresión oral 

o A participación no grupo 

i. Incluírase así mesmo unha autoavaliación do alumnado . 
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3.  RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

• A biblioteca escolar  

• Blog da biblioteca escolar e espazos específicos como “Ante a dúbida” ou “Píldoras 

ALFIN” e un google site sobre a temática 

• Recursos na rede 

• Folletos e circulares 

• Libreta ou caderno lector 

• Caderno de investigación 

Exemplo de actividades básicas ou preparatorias. 

 

• Elaboración de murais coas normas da BE. 

• Buscar libros dun mesmo autor/a, para montar unha exposición, facer unha 

bibliografía, etc. 
 

• Buscar libros dun mesmo ilustrador/a para montar unha exposición , facer unha 

bibliografía, etc.  
• Clasificar documentos en función da CDU.  
• Buscar un tema concreto e localizar no catálogo os documentos que teñen esa 

entrada. 
 

• Efectuar procuras concretas propostas pola profesora respondendo a 

preguntas concretas sobre un rexistro dado.  
• Ante un rexistro concreto, localizalo fisicamente na BE. 

 
• Comparar as informacións obtidas sobre un mesmo tema nunha enciclopedia e 

nunha monografía. 
 

• Identificar esquemas, glosario, recadro, gráfico, índice temático, citas e notas a pé de 

páxina.  
• Extraer información do prólogo e contraportada nun  libro de ficción.    
• Familiarizarse con programas de edición sinxelos texto, audio, vídeo, imaxe, 

estatística) para publicar os seus traballos, no blog da biblioteca ou na web do centro. 

 
 
4. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 

 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial. 

Número de alumnos. 
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Funcionamento do grupo (falan moito, cambian con facilidade de actividade,…) 

Que fortalezas identificas no grupo en canto ao desenvolvemento de obxectivos curriculares? 

Que necesidades identificas e como as vas abordar? (Planificación de estratexias 

metodolóxicas, xestión de aula, estratexias de seguimento da eficacia de medidas...) 

Que fortalezas identificas no grupo en canto a aspectos competenciais? 

 

Necesidades individuais 

Cales son os alumnos que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias 

no seu proceso de aprendizaxe? (Ter en conta os alumnos con necesidades educativas, con 

altas capacidades, e outras con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención 

específica por estar en risco, pola súa historia familiar...). 

Que medidas organizativas vas adoptar? (Planificación de reforzos, situación de espazos, 

xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 

Que medidas curriculares vas adoptar? Que recursos vas empregar? 

Que modelo de seguimento vas utilizar con cada un deles? 

Cada canto e como vas avaliar os seus progresos? 

 

5.  TEMPORALIZACIÓN 

 

No primeiro trimestre, bloques 1 e 2: 

• Formación de usuarios. Farase unha aproximación física á biblioteca do centro como 

fonte de recursos, a  colección, a CDU, cómo están distribuídos os fondos e cómo 

atopalos en calquera biblioteca como a BPM do Concello de Neda. 

• Visitaremos o blog da biblioteca como repositorio de contidos para consultar e unha 

fiestra aos recursos que ofrece a web. 

No segundo trimestre, bloques 3 e inicio do 4: 

• Analizaremos as posibilidades da búsqueda de información na rede e a súa 

fiabilidade. 

• As fontes de información en varios soportes, dixital ou analóxico en fondos do 

catálogo, prensa... 

•  Proporemos un proxecto de investigación a realizar en grupos establecendo qué 

sabemos, qué queremos saber e cómo investigamos. 

No terceiro trimestre, bloques 4 e 5: 
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• Realizamos o noso proxecto investigando, analizando e citando as fontes. 

• Expoñemos o noso proxecto. 

• Avaliamos o traballo feito. 

 

6. AVALIACIÓN 

 

Avaliaranse tanto o proceso como o produto final e terase en conta a autoavaliación do 

alumnado empregando rúbricas según os estándares de aprendizaxe. 

Terá como referente a contribución á consecución das competencias básicas, facendo 

fincapé nos seguintes aspectos: 

• competencia en comunicación lingüística 

• competencia científica  

• competencia dixital e de tratamento da información 

• competencia para aprender a aprender 

• competencia en resolución de problemas 

• competencia en habilidades sociais e autonomía 

Polo tanto, a cualificación de cada avaliación construirase do seguinte xeito:  

 

 

A adecuación aos obxectivos, prazos e fases 5% 

A capacidade de síntese, de análise das dificultades, a valoración 

crítica e a achega persoal. 

10% 

A estrutura adecuada do traballo proposto: xustificación, descrición 

do proxecto, explicación dos resultados, elaboración de conclusións. 

10% 

Adecuación e variedade de fontes e de recursos, incluídas as TIC, no 

desenvolvemento do proxecto, na realización escrita e na 

presentación oral. 

10% 

A riqueza e variedade de procedementos utilizados na busca da 

información e a adecuación aos fins propostos 

10% 

A capacidade creativa e emprendedora e a capacidade para 

modificar camiños e aplicar recursos alternativos 

10% 

A iniciativa persoal, a autonomía e a autoconfianza 10% 

A disciplina, o esforzo e a capacidade de traballo individual e en 15% 



122 

 

 

grupo 

A corrección na expresión oral e escrita, así como no uso adecuado e 

variado de recursos gráficos ou audiovisuais e a presentación de 

materiais. 

20% 
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Aprender a investigar 

 

Introdución 

 

Esta materia de libre configuración para os cursos 1º  e 2º da ESO é unha proposta que se lles ofrece aos centros co fin de facilitar o tratamento, de forma 

intensiva ao longo dun curso escolar, dos contidos que constitúen a cerna da denominada competencia informacional. Esta competencia aparece supeditada, 

na vixente normativa, á competencia dixital, e involucra un complexo grupo de destrezas, coñecementos e actitudes imprescindibles para se desenvolver na 

sociedade da información e, a unha escala máis próxima, nas prácticas académicas máis comúns. 

 

A estratexia da UNESCO no seu documento "Alfabetización mediática e informacional: currículo para profesores" (2011) é reunir dous ámbitos 

tradicionalmente separados, o mediático e o informacional, como un conxunto combinado de competencias (coñecementos, habilidades e actitudes) 

necesarias para a vida e o traballo de hoxe. A alfabetización mediática e informacional (AMI) abrangue toda a tipoloxía de medios de comunicación e outros 

provedores de información, como bibliotecas, arquivos, museos e internet, independentemente das tecnoloxías empregadas. Pola súa banda, para a IFLA 

("International Federation of Library Associations and Institutions") nas súas recomendacións sobre alfabetización informacional e mediática de 2013, esta 

competencia engloba o coñecemento, as actitudes e a suma de habilidades necesarias para saber cando e que información é necesaria, onde e como obter esa 

información, como avaliala criticamente e organizala logo de atopala, e como usala de xeito ético. O concepto esténdese alén das tecnoloxías da información e 

da comunicación, abranguendo a aprendizaxe, o pensamento crítico e as destrezas de comprensión que cubran e superen as fronteiras profesionais e 

educativas. Inclúe, ademais, todos os tipos de fontes: orais, impresas e dixitais. A complexidade desta competencia que, segundo a UNESCO, está conformada 

por tres alfabetizacións básicas (informacional, mediática e dixital), aconsella un tratamento exhaustivo ao longo dos períodos educativos obrigatorios e 

postobrigatorios, así como nos estudos universitarios e na educación non regrada (coa implicación do sector bibliotecario da rede de lectura pública). Pola súa 

parte, a Comisión Europea, no seu Marco Común de Referencia para as Competencias Dixitais (DigCOMP), publicado en 2013, recolle cinco áreas 

competenciais das que dependen vinte e cinco competencias. As competencias informacionais e mediáticas están plenamente integradas neste documento de 

referencia. 

Malia algunhas materias do currículo recolleren contidos relacionados coa procura e o tratamento de información, existe a necesidade de intervir de xeito 

decidido para que todos os alumnos e todas a alumnas desenvolvan habilidades, coñecementos e actitudes en relación coa información en distinto tipo de 

textos informativos e en diferentes soportes e formatos, e poidan abordar a realización de pequenos traballos de investigación de carácter individual ou en 
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grupo, cun mínimo de eficacia. 

O desenvolvemento dos contidos que se propoñen está ligado á biblioteca escolar do centro desde o momento en que esta, concibida como un centro de 

recursos de lectura, información e aprendizaxe, se constitúe como ferramenta esencial para o desenvolvemento de competencias clave ás que contribúe esta 

materia. A biblioteca é o espazo educativo natural para o traballo coa información, xa que ofrece oportunidades de aprendizaxe con recursos impresos e 

dixitais, presentes ou accesibles a través da rede. A biblioteca, por outra parte, ten unha presenza líquida nos centros, na medida en que os seus recursos 

dixitais, e mesmo físicos, poden estar accesibles en todos os recunchos do centro, e na medida tamén en que o seu papel fundamental é o de apoiar os 

programas e os proxectos de centro, así como ao desenvolvemento do currículo. 

Propóñense cinco bloques: o primeiro deles, "A biblioteca, punto de acceso á cultura impresa e dixital", supón un achegamento á biblioteca escolar do centro 

(e a outras bibliotecas) e ás súas posibilidades para acceder a textos informativos de diversa índole, cunha primeira aproximación á tipoloxía de fontes que se 

poden consultar e á maneira de facelo de xeito eficaz e con recoñecemento dos dereitos de autoría. Un segundo bloque, "Fontes informativas. Localización e 

selección", procura afondar nas estratexias de procura de información en fontes impresas ou dixitais, e en documentos de formato e contido diverso, con 

atención ás características de internet como medio de información. O terceiro bloque, "Organizarse para investigar", revisa os primeiros pasos da elaboración 

dun traballo de investigación, nos que a planificación, a formulación de preguntas e a recuperación dos coñecementos previos son esenciais. O cuarto bloque, 

"Procura e tratamento da información", afonda na necesidade de análise e valoración da información que se recolle, así como na compilación das fontes 

consultadas para o seu recoñecemento posterior. Un quinto bloque, "Xeración de contidos e comunicación", aborda a reelaboración da información, un pro 

ceso no que cómpre sintetizar e estruturar a información, e personalizar en produtos orixinais, impresos, audiovisuais ou dixitais o coñecemento adquirido 

para unha comunicación eficaz. 

Esta materia non se pode abordar de xeito lineal nin teórico. Non se trata de desenvolver os bloques como compartimentos estancos ou propostas 

diferenciadas. Pola contra, o desenvolvemento da competencia informacional require o deseño de situacións contextualizadas que obriguen á resolución dun 

problema ou á realización dun produto, textual ou audiovisual, como resposta a unha necesidade de información. A metodoloxía de proxectos resulta a máis 

acaída para garantir o tratamento de todos os contidos previstos e a adquisición dos estándares de avaliación que se propoñen, pois requiren a identificación 

dunha necesidade informativa, a planificación e a distribución de tarefas entre os membros dun grupo, a realización de pequenas investigacións e tarefas 

integradas de cara á elaboración dun produto final que cómpre comunicar. Os traballos de investigación de carácter interdisciplinar, que responden á 

metodoloxía de proxectos ou problemas, enfrontan o alumnado a situacións de contacto coa información para as que debe desenvolver coñecementos, 

habilidades e actitudes complexas. Traballar neste tipo de proxectos axudaralles non só a adquirir habilidades de uso, tratamento e produción de información: 

permitiralles construír o seu coñecemento e adquirir competencia de aprender a aprender, entre outras. É por isto que se recomenda o tratamento dos 

contidos propostos a partir dun tópico, un problema ou a necesidade de coñecer, comprender e comunicar as súas descubertas, sobre unha situación do seu 

contexto máis próximo ou doutras realidades ás que pode acceder o alumnado. O proceso de xestión da información (procura, recuperación, análise, 

tratamento, comunicación e aplicación) pode alcanzar diferentes niveis de complexidade que deberán adaptarse á situación informativa que se deseñe e ao 



125 

 

 

nivel competencial do alumnado. 

 

O desenvolvemento curricular desta materia recolle criterios e estándares de avaliación que responden a varias competencias clave do actual currículo. A 

competencia en comunicación lingüística, a competencia dixital, a competencia de aprender a aprender e o sentido de iniciativa e espírito emprendedor son as 

más beneficiadas. Pero tamén axuda a desenvolver as competencias sociais e cívicas, e a de conciencia e expresións culturais. De todos os modos, un 

tratamento interdisciplinar destes contidos, tal e como se propón, beneficiará a adquisición de todas e as competencias clave. 

 

 

 

Aprender a investigar 1º da ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 1. A biblioteca, punto de acceso á cultura impresa e dixital 

a 
b 
e 
h 

 

B1.1. A biblioteca como 

espazo de acceso á 

información. 

B1.1.  Utilizar  a  biblioteca  como  

espazo  de  acceso  á  información 

presencial ou virtual. 

Utilizar a biblioteca do seu centro para 

cubrir necesidades de lectura e de 

información. 

Utilizar  a  biblioteca  do  centro  na  

procura  de  recursos informativos para os 

seus traballos individuais e grupais. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 
CCEC 
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a 
b 
i 
h 
j 

B1.2. As bibliotecas como 

espazos culturais. 

B1.2. Identificar a biblioteca do centro 

e outras bibliotecas do contorno máis 

próximo, como espazos culturais 

dispoñibles á hora de cubrir as 

necesidades de lectura e de 

información. 

Utilizar a Biblioteca municipal e coñecer as 

súas normas de funcionamento, así como 

outros tipos de biblioteca aos que pode 

ter acceso no seu contorno máis próximo. 

CDC 

 

 

 
b 
i 
j 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.1.3.  Recursos  informativos:  

fontes  orais,  recursos físicos 

e virtuais. 

B1.3. Recoñecer e diferenciar os 

recursos informativos dispoñibles 

segundo tipoloxía, soportes e 

formatos. 

Identificar  as  distintas  formas en  que  

pode  aparecer a información 

seleccionado a máis axeitada a cada 

necesidade.  

Diferenciar  os  documentos  informativos  

en  función  do seu contido. 

Acode  ás  fontes  orais  de  referencia  no  

seu  contorno máis próximo para 

determinadas necesidades informativas. 

Accede  de  forma  autónoma  a  contidos  

audiovisuais, presenciais ou virtuais. 

Selecciona  e  escolle  de  forma  

autónoma  a  fonte  mais axeitada          ( 

xornal, revista, enciclopedia, monografía, 

conto ou novela, radio TV, teletexto, 

internet, CD, DVD, fontes orais, para dar 

resposta a unha necesidade informativa 

concreta.  

CD 
CAA 
CSIEE 
 

CCL 
CAA 
 

 

CSIEE 

 

 

 

CAA 
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b 
e 
i 

B1.4.  Estratexias  de  procura  
eficaz  en  documentos 
impresos 

Utilizar estratexias para a procura de 

recursos impresos 

Recoñece e relaciona as cores da CDU 

coas materias e memoriza aqueles de uso 

mais frecuente.  

Utiliza de forma automática o Catálogo 

para conceptos básicos: autor, título, 

materia, colección. 

Identifica o tema dun libro a partir do 

sumario (documento impreso) 

Manexa índices analíticos e glosarios. 

Localiza información nos atlas utilizando o 

índice. 

Manexa  axeitadamente  obras de 

referencia:  enciclopedias, dicionarios da 

Lingua, de sinónimos e antónimos, 

dicionarios enciclopédicos. 

CCL 

CAA 

b 
e 
i 

B1.4.  Estratexias  de  procura  
eficaz  en  documentos 
dixitais. 

B1.4. Adaptar as estratexias de 

procura ás características dos 

documentos dixitais. 

Distingue  as  ideas  principais  das  

secundarias  nos documentos 

consultados.   (Analiza os diferentes niveis 

de información presentes nun 

documento) 

Recupera   de   forma   eficaz   contido   

informativo  dos recursos dixitais. 

 

CCL 

CAA 

 

CCL 

CAA 

CD 

 

a 
j 

B1.5. Dereitos de autoría B1.5. Recoñecer os dereitos de autoría Identifica e respecta a autoría de textos CSC  
CAA 
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 ou imaxes. 

Recoñece  e  cita   as  mención  de  

autor/a,  ilustrador/a editor/al… e as 

distintas fontes de información utilizadas 

Bloque 2. Fontes informativas. Localización e selección 

b 
g 
h 

B2.1.  Recursos  físicos.  

Sistemas  estandarizados  de 

organización da biblioteca. 

B2.1.  Coñecer  a  organización  da  

biblioteca  e  a  CDU. 

Localiza nun plano da BE as diferentes 

zonas de traballo e colocación do 

material. 

Recoñecer a información que aporta o 

tejuelo a etiqueta Identifica os códigos da 

CDU polos que están organiza dos os 

fondos e os relaciona cos temas e 

propostas de traballo requiridas. 

Recupera e localiza nos andeis da 

biblioteca facilmente os documentos que 

precisa. 

CCL 
CAA 

b 
e 
g 
 

B2.2. Procurar no  catálogo  

informatizado  da  biblioteca 

escolar. 

 

B2.2. Comprender e saber utilizar o 

catálogo informatizado da súa 

biblioteca, nos campos de materia, 

autor/a, editorial e colección. 

Realiza  procuras  no  catálogo  por  
autor/a,  título  ou materia.  
 
Localiza documentos, en función das súas 
necesidades informativas, no catálogo 
web da biblioteca. 

 
CAA 
 CD 
CSIEE 
 
 

b 
e 
g 
 

B2.3. Recursos dixitais. 
Internet como fonte de 
información. 

B2.3. Acceder á rede e coñecer os 
recursos dispoñibles a través de 
internet. 

Usa internet de xeito autónomo para 
resolver necesidades de información. 
 
Utiliza internet valorando as 

CD 
CSIEE 
CAA 
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características deste medio en relación a 
aspectos como a permanencia, a 
fiabilidade, a veracidade, a organización, 
a selección, a gratuidade, a 
dispoñibilidade, a autoría, etc. 
 
Fai procuras en liña utilizando distintos 
buscadores,   e comparando resultados. 
 
Consulta  documentos  en  internet  ,  
previamente  seleccionados polo 
profesorado, que apoien a súa 
aprendizaxe. 

 

b 
e 
 

 

B2.4. Necesidade dun plan de 

procura de información, 

palabras clave e outras 

estratexias de procura. 

Motores de procura. 

 B2.4. Planificar as procuras 
informativas e empregar con eficacia 
palabras clave para a obtención de 
información e uso de motores de 
procura diversificados. 
 

Establece un sistema de procura eficaz de 
información.  
 
Utiliza  palabras  clave  e  aplica  
estratexias  eficaces  de procura para 
localizar información na web.  
Identifica  produtos  informativos  
diferentes  en  función das súas 
necesidades e dos seus obxectivos de 
traballo. 
 
Emprega prensa e revistas dixitais como 
fonte informativa. 

CD  
CAA 
CSIEE 

b 
e 
g 

 

B2.5. Espazos web como 
plataformas de comunicación 
e información. 

B2.5.  Coñecer  os  espazos  web  
creados  na  aula,  na biblioteca e no 
centro, e participar neles. 

Aporta textos,e  información nas webs 
creadas no seu centro  respectando  as  
finalidades  para  as  que  foron creadas: 
educativa, participativa, etc,… e baixo a 
supervisión do profesorado etc. 

CD 
CSC 
CSIEE 
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b B2.6. Beneficios e riscos da 
rede. Dereito de privacidade. 

B2.6. Valorar os beneficios e os riscos 
da rede. 

Navega por internet con seguridade 
preservando a súa identidade e a sua 
privacidade. 

CD 
CSC 
CSIEE 

b 
e 
g 

 

B2.7. Fiabilidade dos espazos 
web 

B2.7.  Coñecer  e  usar  os  criterios  
para  identificar  os espazos web 
fiables. 

Distingue  webs  fiables  en  función  de  
determinados criterios: autoría, data de 
actualización, tipo de dominio, 
finalidades, publicidade, contacto, etc. 

CD 
CCL 
CAA 

b 
g 

B2.8.  Internet  e  as  
creacións  colectivas:  
Galipedia, Wiikipedia, etc. 

B2.8.  Valorar as  creacións  colectivas 
en internet:  Galipedia, Wiikipedia, 
etc. 

Emprega as creacións colectivas en 
internet: Wikipedia, Galipedia, , etc. 

CD 
CSC 

b 
e 
g 

 

B2.9. Valoración da 
información recollida na rede 

B2.9. Avaliar de forma crítica a 
información recollida e contrastar 
información en distintas fontes. 

Compara  a  información  recollida  en  
distintas  fontes informativas na rede. 
 
Contrasta  a  información  recollida  na  
rede  con  outras fontes orais ou 
impresas. 

CD 
CCL 
CAA 

Bloque 3. Organizarse para investigar 

b 
g 

B3.1. Procesos de 
investigación 

B3.1. Recoñecer os pasos para seguir 
nun proceso de investigación. 

Identifica os obxectivos do traballo de 
investigación e as súas bases. 

CSIEE 
CAA 

b 
g 

B3.2. Planificación dun 
proxecto de investigación 

B3.2. Planificar o proceso de procura e 
recuperación da información 

Elabora un esquema do traballo que se 
vaia realizar. 
 

CCL 
CAA 

a 
b 
 

B3.3. Traballo en grupo B3.3. Organizar o traballo de forma 
individual ou grupal responsabilizarse 
das tarefas asignadas. 

Escoita  aos  integrantes  do  grupo,  garda  
a  quenda  de palabra, argumenta as súas 
opinións e respecta as opinións das 
outras persoas. 
 
Contribúe  á  distribución  de  tarefas  e  
responsabilízase das que lle 
corresponden. 

CCL 
CAA 
CSC 
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B3.4. Preparación da procura 
informativa. 

B3.4.  Identificar  o  tema  para  
investigar  e  os  aspectos clave. 

Formula  preguntas  sobre  o  tema  sobre  
o  que  se  vaia investigar. 
 

CCL 
CAA 

 
 

B3.5.   Recuperación   dos   
coñecementos   previos   e 
definición de obxectivos de 
procura 

B.3.5.  Recuperar  os  coñecementos  
previos  sobre  o tema e  definir os 
aspectos sobre os que  precisa  
informarse. 
 

Concreta os conceptos clave que van 
guiar o traballo de procura de 
información. 

CCL 
CAA 

Bloque 4. Procura e tratamento da información 

b 
g 

 B4.1. Necesidades 
informativas, fontes de 
información e procesos de 
procura, valoración e 
selección de información. 

B4.1.  Identificar  o  tipo  de  
información  que  se  precisa, localizar 
as fontes informativas dispoñibles, 
realizar consultas  informativas  
seguindo  un  plan  deseñado  
previamente e empregar o recurso 
informativo máis apropiado ao tipo de 
información que se precisa. 

Identifica o tipo de información que 
precisa en función duns obxectivos.  
Localiza  os  recursos  dispoñibles  e  
acordes  á  súa necesidade informativa. 
Concreta o proceso de procura de 
información. 
Escolle  os  recursos  informativos  que  
precisa  de  forma eficaz. 

CCL 
CAA 
CD 

e B4.2. Análise e comprensión 
da información atopada 

B4.2. Ler de forma comprensiva textos 
informativos de diferente tipoloxía 
previamente seleccionados polo pro- 
fesorado. 

Comprende e sabe extraer as ideas 
principais. 
Deduce  información  implícita  ou  
explícita  dos  contidos audiovisuais e dos 
textos dos medios de comunicación.  

CCL 
CAA 
CD 

b 
g 

B4.3. Interpretación e 
valoración da información 
atopada. 

B4.3.  Valorar  a  información  atopada  
en  función  de determinados criterios: 
pertinencia, veracidade, fiabilidade, 
caducidade, inmediatez, etc 

Selecciona  a  información  tras  valorala  
seguindo  uns determinados criterios 
(autoría e autoridade, actualidade da 
información, vínculos activos, 
intencionalidade,etc.). 

CCL 
CAA 
CD 

b 
g 

B4.4. Proceso da información: 
extracción e síntese 

B4.4.  Extraer  a  información  precisa,  
en  función  dos obxectivos do 
traballo, de forma sintetizada. 

Sintetiza  de  forma  guiada  a  
información  atopada  en función dos 
obxectivos do traballo. 

CCL 
CAA 
CD 
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a 
b 
g 

B4.5. Citas e referencias B4.5. Recoller as fontes consultadas 
para os efectos de citalas 
correctamente no produto final. 

Compila as fontes consultadas e cítaas 
correctamente. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Bloque 5. Xeración de contidos e comunicación 

b 
g 

B5.1. Organización e 
reelaboración da información 

B5.1.  Organizar  a  información  
recuperada  de  distintas fontes,  
xerarquizándoa  e  plasmándoa  en  
esquemas, mapas conceptuais, guións, 
etc 

Realiza de xeito guiado esquemas, mapas 
conceptuais, guións, etc., para organizar a 
información recuperada. 

CCL 
CD 
CAA 

b 
g 

B5.3. Reelaboración e 
personalización da 
información 

B5.3.  Estruturar  mediante  un  guión  
textos  propios, expositivos, 
descritivos e  explicativos, a partir da  
información reunida. 

Elabora guións para estruturar os textos 
creados a partir da información reunida, 
seguindo modelos.. 

CCL 
CD 
CAA 

b 
e 
g 
 

B5.4.  Presentación  dos  
produtos  informativos  
propios. 
Pautas para a presentación de 
traballos escritos. 

B5.4. Coñecer e aplicar as pautas 

formais para a elaboración dos  
traballos escritos (paxinación, índice, 
bibliografía, etc) utilizando 
procesadores de texto de forma 
autónoma. 

Presenta os seus traballos segundo unhas 
pautas consensuadas: paxinación, índice, 
bibliografía, etc. 
 
Elabora textos propios mediante un 
procesador de textos. 

CCL 
CD 
CAA 
 

b 
e 
g 
 

B5.5.  Elaboración  de  
materiais  de  apoio  ás  
presentacións orais. 

 B5.5. Coñecer e aplicar as pautas 
formais para a elaboración de 
materiais de apoio ás presentacións 
orais. 

Elabora material de apoio para as súas 
presentacións orais  
Realiza sinxelas presentacións para 
amosar o resultado dos seus traballos de 
investigación. 

CL 
CD 
CAA 

a 
g 
j 
 

B5.6.  Citas  e  referencias  
nos  traballos  informativos 
(artigos,  monografías,  
presentacións,  produtos  
audiovisuais, etc.) 

B5.6. Coñecer e empregar 
correctamente unhas pautas polas 
que se rexe a forma de citar 
diferentes fontes. 

Cita con corrección os libros consultados. 
Coñece  e  utiliza  o  procedemento  para  
interrogar  a Google,  Flickr,  etc,  de  
forma  ética  para  a  procura  de imaxes.  
Segue unha pauta para facer a referencia 

CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CCL 
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de artigos de revistas, música, películas, 
páxinas de  internet, autoría de imaxes, 
etc 

b 
g 
 

B5.7. Tratamento e edición de 
produtos dixitais (presen 
tacións, vídeos, etc.) 

B5.7.  Incorporar  imaxes  aos  
traballos  escritos  ou  ás 
presentacións cun tratamento 
adecuado. 

Incorpora imaxes aos seus traballos de 
investigación. 

CD 
CCEC 

b 
e 
 

B5.8. Características dos 
textos dixitais eficaces 

 B5.8. Identificar e valorar as pautas 
para a produción de textos  dixitais  
eficaces  (lonxitude  dos  textos  
escritos, presentacións eficaces, etc.) 

Respecta unhas pautas mínimas na 
produción de textos dixitais. 

CCL 
CD 

b 
e 
 

5.9. Exposicións orais dos 
traballos realizados. Escoita 
atenta e respecto polo 
traballo das demais persoas. 

B.5.9.  Expor  de  forma  ordenada  e  
a  partir  dun  guión previo  o  traballo  
realizado,  argumentando  as  
opinións propias de  xeito  razoable e  
con  respecto  polas pautas da  
comunicación grupal  (escoita  atenta,  
respecto  pola opinión das outras 
persoas, quendas de palabra, etc.) 

Participa na presentación oral dos 
traballos elaborados. 
Defende con argumentos as opinións 
propias e respecta o traballo alleo. 
Escoita con atención as presentacións dos 
compañeiros e das compañeiras, e valora 
con argumentos o seu traballo. 

CCL 
CSIEE 
CSC 

b 
e 
 

B5.10. Avaliación e aplicación 
das aprendizaxes realiza das a 
través dos traballos de 
investigación á vida persoal, 
académica e social. 

B5.10. Avaliar o proceso de 
elaboración do traballo feito, e  tomar  
consciencia  das  aprendizaxes  
realizadas,  e aplicar os coñecementos 
adquiridos á súa vida persoal, 
académica ou social. 

Avalía, a través dos instrumentos que se 
lle ofrecen, a súa participación no proceso 
dun  traballo de  investigación, individual 
ou grupal. 
Identifica e valora as aprendizaxes 
realizadas.  
Valora  con  criterio  e  respecto  o  
traballo  das  outras persoas. 
Incorpora as aprendizaxes realizadas a 
novos procedementos de traballo e de 
relación no medio escolar e social. 

CAA 
CSIEE 
CSC 



 

15. Proxecto Lector 
 
 

Actividades e temporalización 

O departamento facilita os espazos e tempos de lectura organizados desde a Biblioteca 

escolar proporcionando algunha obra de divulgación sobre a cultura inglesa para os fondos 

da hora de ler y algúns cómics e readers en inglés. 

A temporalización é a que se aprobou por consenso no claustro de 20’ diarios de lectura 

rotando as horas de 1ª a 6ª de luns a venres en toda a ESO. Así na nosa materia ao ser de 3 

horas semanais, os alumnos disporán de 3 sesións cada 6 semanas. 

 

Carácter das lecturas 

As obras propostas na hora de ler son voluntarias e libres no contido, pero desde o 

departamento facilítanse títulos de obras divulgativas e cómics sobre autores como os de 

Marcia Williams sobre as obras de Shakespeare ou DIckens. 

En canto aos readers, se fai unha selección de obras sinxelas de ficción para a hora de ler e 

logo en cada nivel os alumnos de todos os cursos na ESO e 1º de BAC teñen unha lectura 

obrigatoria no curso a escoller dunha listaxe e outra optativa. 

 

 


