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1. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 3º ESO 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

 

Estratexias de comprensión: 
 - Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema. 

 - Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión ao mesmo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos principais).  
- Formulación de hipótese 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.  

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal. 
Funcións comunicativas:  

- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.  

- Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades.  
- Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións presentes, e expresión de sucesos futuros.  

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

- Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura.  
- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición. 

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

- Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses.  

- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso.  
Estruturas sintáctico-discursivas. 

* Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación persoal; vivenda, fogar e contorno; actividades da vida diaria; familia e amigos; 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 contorno natural; e Tecnoloxías da información e da comunicación. Patróns gráficos e 

convencións ortográficas. 
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Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

 
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, que se pode ou se 

quere dicir, etc.).  
- Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, etc.).  

Execución  

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos e fórmulas de cada tipo de texto.  
- Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da tarefa) ou a mensaxe (facer concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos dispoñíbeis. - Intentar sacar o máximo partido dos coñecementos previos (utilizar linguaxe "prefabricada"). etc.).  

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal. 
Funcións comunicativas:  

- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.  

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

- Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións presentes, e expresión de sucesos futuros.  
- Petición e ofrecemento de información, indicacións, opinións e puntos de vista, consellos, advertencias e avisos.  

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

- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición.  
- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a esperanza, a confianza, a sorpresa, e os seus contrarios.  

- Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses.  

- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso.  

 

Estruturas sintáctico-discursivas:  

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to- infinitive; for); 

comparación (too …, (not) … enough); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (statements, questions, commands, suggestions and 
offers).  

- Relacións temporais (as soon as; while).  

- Afirmación (affirmative sentences; tags).  

- Exclamación (What + (Adj. ) noun, e. g. What a journey!; How + Adj., e. g. How difficult!; oracións exclamativas, e. g. I didn't know that! Great idea! That's 
cool!).  

2- Negación (oracións negativas con not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Yes / No Questions; What is it?; tags).  
- Expresión do tempo: pasado (Past Simple e Past Continuous; Present Perfect; Past Perfect); presente (Present Simple e Present Continuous); futuro (going to; 
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will; Present Continuous con valor de futuro e Present Continuous + Adv.).  

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple e Past Simple/Perfect; e 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); obrigación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (Present Continuous).  

- Expresión da existencia (e. g. There is/ are; There was/were); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); a calidade (e. g. good at jumping).  

- 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 time; 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).  
Léxico escrito de uso común (produción) relativo a identificación persoal; vivenda, fogar e contorno; actividades da vida diaria; familia e amigos; 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 contorno natural; e Tecnoloxías da información e da comunicación. Patróns gráficos e 

convencións ortográficas. 
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2. ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
 

CRITERIOS DE AVALiACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

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. 

 

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. 

B3.4. Distinguir e aplicar á comprensión do texto escrito as fun- cións 
e os significados específicos xeralmente asociados a diversas 
estruturas sintácticas de uso común,  segundo o  contexto  de  co 
municación (por exemplo, unha es. trutura interrogativa para dar 
unha orde). 

  

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). 

B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos, 

auténticos ou adaptados, e relacionados cos propios intereses e as 

necesidades no ámbito persoal, público e educativo, ben estruturados 

en rexistro estándar da lingua, e escritos de xeito claro e sinxelo. 

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). 

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. 

PLEB3.6. . Entende detalles relevantes e  implicacións de  anuncios e material de carácter publicitario sobre 

asuntos do seu interese persoal e educativo (por exemplo, folle.  

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción  

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. 

 

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. 

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 pro- pias, e organizando de 

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.) 
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maneira coherente, información e ideas ex- traídas 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. 

 

B4.5. 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 puntua. 

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. 

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. 

. 

PLEB4.6. 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.). 

PLEB4.7. 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. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e 

intercultural 

 

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. 

PLB5.3. 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. 

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 

PLB5.6. Produce textos escritos en diferentes soportes suficientemente cohesivos, coherentes e adecuados 

ao propósito co- municativo. 
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adecuadamente a función ou as funcións comunicativas 

B5.7. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico 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. 

PLB5.7. Exprésase 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. 

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  

PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias lin guas e relacionados cos elementos transversais, 

evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 
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3. Avaliación e cualificación  

Avaliación 

Procedementos: 
No departamento aplicamos os criterios de avaliación continua e na terceira 

avaliación aplicaremos os principios de avaliación sumativa e diagnóstica. 

 A nota final establecerase escollendo entre dúas opcións aquela que 

beneficie en cada caso ó alumno:  nota da segunda avaliación, ou media 

entre a primeira e segunda avaliación.   

 O teletraballo obrigatorio da terceira avaliación sumará ata 1 punto. A 

realización das tarefas voluntarias poderá subir ata 1 punto máis. 

 APROBADO (5): 

 Aqueles alumnos suspensos cun 3 ou máis de media entre a primeira 

e segunda avaliacións ou na segunda avaliación, sempre tendo en 

conta a opción que beneficie en cada caso ó alumno, terán que 

presentar un mínimo de 50 % das actividades propostas polo seu 

profesor no teletraballo do terceiro trimestre.  A presentación das 

tarefas de reforzo no teletraballo, en prazo e forma, será condición 

indispensable para poder superar a materia. 

 Aqueles alumnos con menos dun 3  de media entre a primeira e 

segunda avaliacións ou na segunda avaliación, sempre tendo en 

conta a opción que beneficie en cada caso ó alumno, terán que 

presentar un mínimo de  80 % das actividades propostas polo seu 

profesor no teletraballo do terceiro trimestre.  A presentación das 

tarefas de reforzo no teletraballo, en prazo e forma, será condición 

indispensable para poder superar a materia. 

Sen prexuízo de todo o anterior, se as condicións sanitarias o permiten, poderemos 

convocar ó alumnado suspenso en situación dubidosa a un exame presencial antes 

do fin de curso no que demostrarían o seu nivel de adquisición dos contidos da 

primeira e segunda avaliacións.  Incluiremos skills de Reading, Writing, Grammar and 

Vocabulary. 

 

Instrumentos: 

Tarefas de reforzo, recuperación ou ampliación proporcionadas a través das 
distintas plataformas de ensino online. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na proba extraordinaria de setembro, sempre se as condicións sanitarias o 

permiten, poderemos convocar ó alumnado suspenso a un exame presencial no que 

demostrarían o seu nivel de adquisición dos contidos da primeira e segunda 

avaliacións.   Incluiremos skills de Reading, Writing, Grammar and Vocabulary. 

 

 
 
 
 
 

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

Actividades 

Actividade de recuperación para o alumnado suspenso na segunda 
avaliación, de repaso , reforzo  ou ampliación para todo ´o alumnado, 
cancións, presentacións PowerPoint, exercicios de fonética, redaccións sobre 
diferentes temas e formatos (unha narración en pasado, un artigo 
xornalístico, un email informal, unha descripción dun lugar, unha recensión 
dun restaurante, etc.), actividades de Listening e Speaking empregando 
videos feitos polo auxiliar de conversa, pequenas presentacións orais 
presentadas a través de videoconferencia Webex.   

 

Materiais e recursos 
Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade): 

Ficheiros de reforzo con contidos léxico-gramaticais. Ficheiros de resposta 
diversos, como o do Workbook, orientados a fomentar e facilitar o traballo 
autónomo do alumnado. Presentacións PowerPoint gravadas en vídeo con 
voz para explicación.  Animacións do libro dixital sobre puntos de gramática 
ou vocabulario, fichas de explicación gramatical. Vídeos educativos de 
carácter socio-cultural realizados polo auxiliar de conversa e orientados á 
resolución de tarefas para fomentar a reflexión sobre a cultura da lingua 
meta e a propia: receitas, cancións, poemas. 

A metodoloxía empregada responde a unha combinación dos métodos 
inductivo e deductivo, sempre tendo como referente o enfoque comunicativo 
nunha aproximación de carácter funcional aos contidos léxico-gramaticais e 
sintáctico-discursivos obxecto de estudo. 

O centro infórmanos puntualmente dos alumnos con problemas de 
conectividade, aos que se lle está a facilitar os medios precisos para que 
poidan continuar con normalidade o seu proceso de formación e 
aprendizaxe. Tamén se lles permite enviar as tarefas a través do correo do 
instituto, ou mesmo ao correo electrónico do profesor. 
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5. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

En 3º ESO  o medio é a páxina EdModo e  Moodle na páxina do centro. 
Poñémonos en contacto cos alumnos a través dos chats ou mensaxes das diferentes 
plataformas,  ademais do correo electrónico.  Temos uns horarios de titorías virtuais 
de atención ó alumnado a través de Webex. 

 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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